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بسممهللا ن تدئممال ه ننممي تتئيممن هل نممي ترممه، ونسممل تائحممنهلل هتسممئيس بلناسمما    نمم   نممن  ن  ممل ي 

هال كصتري صتع صلتع ههه  نحه ا  نه سعهلل ه نسالهللا ل ى سن خصمي هلل هال نرطل ي سلتع  هلل ا وع
هسمم هللاو هل ممى انممي  نطألدممألن  نطمملها ن ه نممي بمملنتدهس سممألا   تمملهللا قدممن  ن لسممهللا ساسمما  صمم ى ن ل نممي 

 . هبرا..صابي  نستئحدألن   خنلاوه 
 بلنشكا قئ اهللا قن ه نراولن  نهولء اه لن هسن هلل  ناكئها ه  طاهاةإتحلز  سن  التئيلء برا
 نن  و  لدا  نكا هللا حلدا شتحلا  نرنسله   .ا.ق ( نفل س قسئل   إنى  نكدألا بلنئ األا  نس اهن 
تسل واسبهلل  ناا سة ه ه ل ى  إلشا ف ن دهني  صااه هسرة  نغز ا هل سي ننة نرل  خالقي ه  
  ناا سةهلل ه ه إئسلهللا ون  ناثألثة ه نسئلبرة ه نحيا  نساألاس  نئهحأليلت لنالو   نه سع ه و ي
 .سثلنًنل هسشاًول  سئلً   ل أليل  إلشا ف ئهنى  ناا سة ه ه كهن ن ه اللئز ز بلنفخا ه شرا

  نمممماكئها السممممئل   قئصممملا لسألمممما ك نممممة  إلا اس ه ال سألاكسمممل قئ مممماهللا بلنشمممكا ه السئتمممملن إنممممى  نسممم
 شمممرألد  سمممتا  حلسمممهللا  نسسمممللا  سمممئل   قسمممهللا  القئصممملاا مممن   سه نسمممألا  نحدمممها  سهسمممن كممما هللا 

نط بممة  ناا سمملت  نر نممل هلل ه  زستممن ه حممب   سلتممة  نر سنممة قن قئ مماهللا  هللا نسسممئسا هسسمملتائي هللانممالسي
لدا شمممتحلا   ق.ا. لدممما نكا هللا حمممبلنشمممكا ه السئتممملن إنمممى قسممملئ ئن   ول مممس ومممن قسمممهللا  القئصممملا

 نرنسله  هلل ق.ا. سلنهللا لدا  ناسن اسن هلل ق.ا. كا هللا سلنهللا  نغلندن هللق.ا. تدألس سيا    نحتملدن هلل 
ق.ا. سهسمممى خ ممم  لمممه ا  هلل ق.ا. لدممما  نرحمممنهللا لدممما  نه اممما  نشمممكا  هلل  .ا. تمممز ا كممملحهللا صمممبل  

 نمممم ألن   نخنكممملتن هللق.ا. سهسممممن كمممما هللا همممها ن  نحدممممها  هلل ق.هللا.ا. بمممملقا كاحمممن ادألممممب  نحدممممها و
 نممماكئها ه ا لنمممل ن  ن ألمممهو يهللا نكمممس خألممما إثتممملء  نسمممتة  نئا مممألا ة ناا سمممة  مممى قألممماأليهللا سممم ت لئئ 

 .   هنافحيهللا سن كس سهء 
 نحتمة هقل ملء ا من    سملئ س إنمى هثتمل ن  نحسألمس  نحز مس بشمكا   قئ ماهللا ن  هنسمراتن
دا ء اا سئن ستلقشة قده، سشكها ن نئف  يهللا  نستلقشة  لز ن سن ا لًنل  نساألاس سالاحلئيهللا ه  
 .ه اللههللا نافحيهللا قن هحس

نسمل قدما ه سمن حيمها ل سنمة   هقلاب لن خملن  شمكا  هئ ماألا  إنمى كمس سمن  نخدألما  ن غمه  
حر ممت  ناسمملنة سمم نسة سممن   خطمملء  ن غهنممةهلل ه نخدألمما  نر سممن نسممل قسمما ه سممن سالاحمملت سيسممة 

 .هقنسة سئكهن سثلا  هئسلسن ه لئز ز  

 شكر وتقدير 



 زسال من حسنمع  إنمى  نحز مس بلنشمكا قئ ماهللا قن بلنحسألمس لهلاولًتم  نً مل ه نهوملء  نه حمب هسمن
 نئاا سممألن وممن  زسال ممنحسنممع ه  حلسرممة  ن لاسممنة  السمملئ س  الول ممس وممن ك نممة  الا اس ه القئصمملا 

هللا.ا. األمماا  ا.  سممس  سممسا ز ممهن  هلل ق.هللا.ا. سنمملسن صممال، صمملاب  نشممكا هلل  ق. قسممهللا  القئصمملا
سلنهللا انن ق.هللا. سرلا حمه ا كملحهللا هلل هللا. سماا ق.هللا. ش ى  كلحهللا سيا هلل ق.هللا. حتلن شيلب  اسا هلل

نممهللا  كمما هللا كمملطع  نتلشممن هلل هللا.  ممنلء لدمما  نمماز   لدمما  نحبمملا هلل هللا. لممالء لبممل  ا خممس وه نمم ألن 
كسمممل قئ مماهللا بلنشمممكا ألمماخاه  حيمما  ومممن  نئشممحنع ه نسسممللاس نمممن وحممز ههللا ن لتمممن خألمما  نحممز ء هلل 

كسمل هلل  الل يهللا هئشمحنريهللا  نسئه صمسنم  ا اس ه القئصلا حلسرة  ن لاسمنة إل  سهحفن ك نةن  نحز س
 دما هنهللا خ ألمس سم طلن هلل ل من   نطألب نن  ن  ئ اهللا بلنشكا  نحز س نزسال ن ون  ناا سملت  نر نمل 

 .سئستنل نيهللا  نئهوألق ه نتحل  ولههللا حرفا هلل سنلاس اسن اانهللا هلل اسألن سلحا ثلساو 
هسل هلل كثألا  سن  ح ن ئرده  ه  ن سلتاهتنادئن  ن ألقه  قسئتلتن   كدا إنى قوا ا لل  ئن ه ب ى

ققاهللا نيهللا ه    - قاسهه نن سن الهللا سرته  سه ء بلنك سة  نطألبة قه بلنته نل  نصلونة  نصلاقة
 ونسسللاس ه ن  نرهن  ألا نن سا سن كس إنى هئ األا   شكا   ققاهللا خئلًسل نحيا نئ ا قلألتيهللا 

نشكا ه ناسا   هقخألاً  ألب ى  وحز ههللا ن لتن خألا  نحز ء   كاه ألاا هنهللا تصناة  ه سر هسة
 لز هحسهلل ا لنًل قن ألئ دس لس ن خلنصًل نهحيي  نكا هللا.

                                                                                       
الباحث(())     



   
 

 اقرار املشرف
 

الدبلوماسييييالقتااديةييييادالقت يييي ت ييييو تاشهههبأ  ههههد  اطههههأاأ اسومة ههه  ا  ة ههههة         
ت ت هت قهأ رهم  (اليحواتتالمالالقتالمعاةرةت:نماذجتمخيارةتمي تاايارةتخاةيقتللعيرا 

ةههههي رهههمت  ههه   تود ههه ت   ههه  ا ق أ ههها  اشهههمافي فهههي الداههه  اسأامد ةاسقتعههه أ   ر   ههه  
 .  ا  اسقتع أ ا  دةم فد ف  فيشب أد ا أالتةماه 
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 االقتصادرئاسة قسم توصية 
 

 ب  ت طدى ا تةعا ت ا  تةفمد امشح هذه اسومة    د   قش  
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 اللغوياملقوم اقرار 
 

الدبلوماسييالقتااديةييادالقت يي ت ييو تاليحييواتتاشههبأ  ههد  اسومة هه  ا  ة ههة        
قمن قبلناقطالبان قةا  قأ ه  ( م تااارةتخاةقتللعرا تالمالالقتالمعاةرةت:نماذجتمخيارة

قهأ جبمعندقطااب ينادقق-(قفن قبمناقطتبادنب قلقة اندقطت طاالقتطتبادنب مناف مرزة نعمة)
 هدام ةا  اه   ه    د هدة    ه  اعه  ت  بإشهمافيرمى  مار تب     ا    ا  ا دغةا  

 اساو ت ا دغةا .
 
ت
ت
 

تاليودال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تجعفرتطالبتكريمم.د.تتااسم:تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 الياريخ:تتتتتتتتتتتتتتتتت



 المستخلص 
، وبالرغم من حداثة هذا المصطلح لكنن ان للدبلوماسية االقتصادية اثرا كبيرا في العالقات االقتصادية الدولية 

في التعامالت االقتصادية والسيما التجارية منها مننذ اقندم العصنور ، اذ تعند االنانطة التجارينة  ةجذوره موجود
بعند  ها، وتعنززت صنور الدبلوماسنية االقتصنادية توظين وهني احند اهنم قننوات الدولينة العالقنات  راقدم صو  من

 منن المسسسنات الدولينة والمالينة عنددا  الحرب العالمية الثانية وانتقالها الى دبلوماسنية متعنددة االطنراا وانان ت 
منا تنرا اثنرا مادوات الدبلوماسنية االقتصنادية  زيادة اسنتخدامالى ، االمر الذي طور ودفع  واصبحت داعمة لها

 (.االستثمار االجنبي المباارحركات رسوس االموال عالميا )على حركة التجارة الدولية  و  واضحا
حركننة االصننالال واالن تنناال الننذي  بعنندتمتلننا الصننين احنند النمنناذة الناجحننة فنني الدبلوماسننية االقتصننادية و     

تعامالتهننننا وزادت مننننن حجننننم المسنننناعدات ( لتسننننتمر فنننني اسننننتخدام الدبلوماسننننية فنننني 1978قامننننت بهننننا عننننام )
االقتصادية التي تقدمها سواء كانت ثنائية او متعددة االطراا، ويعد انضمام الصنين لمنظمنة التجنارة العالمينة 
وحركة االصالحات المالية التي قامنت بهنا عنامال مهمنا فني دفنع االقتصناد الصنيني النى االمنام ليحتن  المرتبنة 

العديننند منننن  ةحننندة االمريكينننة وهننني مرتبنننة متقدمنننة عالمينننا نتيجنننة نجاحهنننا فننني مواجهنننالثانينننة بعننند الوالينننات المت
 .(2008نتيجة )االزمة األسيوية، االنضمام لمنظمة التجارة ، االزمة المالية العالمية  التحوالت المالية

 فنني اليابننان تجربننة بعنند نجنناالالسننيما واولننت اليابننان اهميننة خاصننة للدبلوماسننية االقتصننادية والعمنن  فنني ادواتهننا 
 االقتصننادية المعجننزاتلتصننبح واحنندة مننن  الثانيننة العالميننة الحننرب فنني هزيمتهننا بعنند االقتصننادي النمننوتحقينن  
واحتلننت اليابننان ثنناني اكبننر اقتصنناد عننالمي بعنند الواليننات المتحنندة قبنن  ان تحتنن  المرتبننة الثالثننة عننام  الحديثننة،

االقتصاد العالمي عززت من استخدام الدبلوماسية الناعمنة اليابان في  حجمن بعد الصين ، مع و ( لتك2010)
ابننرام العدينند مننن االت اقيننات التجاريننة الثنائيننة او متعننددة االطننراا فضننال عننن تركيزهننا علننى حركننة عننن طرينن  

 .)االستثمارات األجنبية المباارة (رسوس االموال 
قتصنننادية ، اذا انانن  صننندو  التنميننة عنننام يعنند العننرا  مننن النندول المبنننادرة فنني اسننتخدام ادوات الدبلوماسننية اال

ن طيننة قبنن  ان ينندخ  فنني حننربين الخلننيا االولننى والثانيننة ومننن ثننم ال( لتقننديم المعونننات الننى النندول غيننر 1975)
فننرا العقوبننات االقتصننادية ليبتعنند بننذلا عننن السنناحة الدوليننة وحاولننت الدراسننة مننن اقتننراال نمننوذة للدبلوماسننية 

 االقتصادية .
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  :المقدمة

عالقات في تعزيز بناء   ساسيا  أ دورا   تؤديمن اهم االسس التي  ةتمثل الدبلوماسية االقتصادية اليوم واحد
اذ اصبح ، بين بلدان العالم المختلفة  دائمةالتجارية المالية و ال اساس المكاسبدولية ثابتة و قائمة علي 

، العليا للدولة  االقتصاديةالمصالح عن تحقيق البحث وجهات التمثيل الدبلوماسي للدولة  على لزاما  
األجنبية  االستثماراتجلب  إلى والسعي،  التجارية   االتفاقياتابرام الصفقات و  ممارسة دورها الفعال فيو 

 المالي والمتغيرات االخرى مثل التغيرات السياسية االندماجو  المالية العالميةالمتغيرات  في ظلو ،  المباشرة
السلع او الخدمات من انتقال عوامل االنتاج سواء كان اصبح انتقال ، في العالقات الدولية  واالقتصادية

في  مؤثرا   دورا   يؤديمن خالل االستثمارات االجنبية المباشرة  رأس المال انتقال او خالل التجارة الخارجية
 أسهمكما  استخدام ادوات الدبلوماسية االقتصادية ) العقوبات االقتصادية ، المساعدات االقتصادية( ،

من خالل انشاء المنظمات االقتصادية  الدبلوماسيةنمط استخدام  والتغير المستمر فيالحراك المكثف 
 التكتالت ضمن المندرجة قاتالصف ابراماالقتصادية والمؤسسات المالية العالمية في زيادة ملحوظة في 

 في ظل اطار التنافس العالمي.  حرة فضاءات في التجاري  و المالي التحرر زيادةو  و االقليمية
ذ إ ،الدبلوماسددية االقتصددادية أطددرمثدداال واضددحا للتحددرك فددي ضددوء  واليابددانالصددين وتعددد تطبيقددات ونمدداذج 

مددن الدبلوماسددية االقتصددادية بشددكل فعددال للحصددول علددى انطالقدد  اقتصددادية جمهوريددة الصددين اسددتخدمت 
مددن خددالل تنشدديط حركددة تجارتهددا الخارجيددة وتعزيددز حجددم لسياسددتها الخارجيددة  داعمددة أداة   خددالل اسددتخدامها

( مثددداال واضدددحا علدددى اهتمدددام الصدددين فدددي اسدددتخدام 1اسدددتثماراتها الخارجيدددة ويمثدددل طريدددق الحريدددر الحدددزام )
الدبلوماسدددية توظيدددف ادوات تددداريو طويدددل فدددي  لهدددا اليابدددانفضدددال عدددن ذلدددك ان ة االقتصدددادية ، الدبلوماسدددي

كدددذلك  فدددي التجدددارة الخارجيدددة وتددددفقات االسدددتثمار االجنبدددي المباشدددرمركدددزا مهمدددا ممدددا اعطاهدددا االقتصدددادية 
  .,ارتفاع مساهمتها في جانب المساعدات االقتصادية وانضمامها للمنظمات والمؤسسات الدولية 

ضوء امكانيات  المتاحة وتعزيز  فيبناء نموذج مقترح للدبلوماسية االقتصادية في العراق لوتسعى الدراسة 
الدائمين واختيار بناء اسس عالقة تضمن ل  اختيار االفضل بين النموذج  الشركاء بين التجارية المصالح

احد هذين النموذجين من خالل الحصول على  فضاءات في االندماج مبدأ وتكريس اليابانيالصيني او 
 من ممكن قسط أكبر وجلب والمالية التجارية المبادالت في يضمن ل  التنوع يننموذجمن احد المكاسب 

 تسهيل العام و النظام ىعل للحفاظ السياسية و االستراتيجية االقتصادية العالقات تعزيز مع االستثمارات
 . س المال(أور  العمل عوامل االنتاج)التجارة العالمية وانتقال  حركة
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  : research importance البحث  أهمية
، الدول العالمية  مختلف بين واالقتصادية السياسية تناول اطر العالقات فيالموضوع  أهمية تكمن

لكل االطراف المرتبطة   االقتصادية المكاسب معرفة اهم العوامل التي يمكن ان تحقق والسعي من اجل
في فضاء العالقات االقتصادية الدولية التي شهدت تطورا في حركات عوامل االنتاج والسلع والخدمات 

على هذه  الى الحصولاالمر الذي ادى الى والدة مهام جديدة للدولة واستحداث دبلوماسية تسعى ،
ودورها في  االقتصادية دبلوماسيةالمدى قدرة الدولة في توظيف ب هذا الموضوع ويرتبط، المكاسب 

تناول اهم تطبيقات الدبلوماسية ، فضال عن  العالمية التجارةالحصول على رؤوس االموال  وتعزيز 
االقتصادية المستخدمة في النظام العالمي من خالل استطالع اسس وتطبيقات الدبلوماسية في جمهورية 

في حجم التجارة الدولية  ومعرفة حجم شراكة العراق  اثر منالدولتين  لهاتينلما  واليابانالصين الشعبية 
نموذج اقتصادي عراقي يمكن من خالل   الى بناءوالسعي مع اقطاب الدبلوماسية االقتصادية العالمية 

معرفة امكانية تعزيز المكاسب وسبل االندماج  للحصول على تدفقات رؤوس االموال وتعزيز حركت  
 دراسة والتي لها الثقل االكبر في االقتصاد العالمي.التجارية مع بلدان عينة ال

  :  Problem Researchالبحث مشكلة
في من خالل سعيها  سياسات الدولة الخارجية التي تستخدم في االقتصاد اليوم احد اهم االدوات يعد

من  او محاسبة وفرض عقوبات اقتصادية على دول اخرى من جانب جذب وتعزيز العالقات االقتصادية 
 االدوات التي تستخدمهاخالل اذ تدور الدبلوماسية االقتصادية في اطر العالقات الدولية من  جانب اخر،

من التجارة او تدفقات رأس المال او فرض العقوبات االقتصادية  على مكاسب حصولوالالترغيب  في
في  االقتصادية الدبلوماسية تؤثر كيف :تيةاأل المشكلة تطرحمن هنا   وانحسار العالقات االقتصادية

 ؟الحصول على المكاسب المالية والتجارية

 :  hypothesisResearch:  البحثفرضية 
في تحقيق المكاسب  او سلبيا   ايجابيا   اثرا  دبلوماسية االقتصادية للتنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان 

 لألداةالمكاسب تبعا هذه عدم تحقيق  اوالدولية  وتعزيز التجارة رؤوس االموالمن خالل حركة  للدولة
 .التي تستخدم في الدبلوماسية االقتصادية )العقوبات االقتصادية، المساعدات االقتصادية(
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 : Objectives Research : البحثاهداف 
 تسعى الدراسة الى تحقيق جمل  من االهداف اهمها:

في تحقيق المكاسب المالية  ودورها  الدبلوماسية االقتصاديةومستويات  مفهوم وانواع تناول -1
 . فضال عن معرفة دور المؤسسات الدولية في تعزيزها للدولة والتجارية

من خالل توظيفها الدبلوماسية االقتصادية  الصين ماهي المكاسب االقتصادية التي حققتهامعرفة  -2
االقتصاد  نموفي تعامالتها الخارجية ومدى انعكاس هذه المكاسب في زيادة دور الصين في 

معرفة اثر استخدام ادوات الدبلوماسية االقتصادية من فضال عن  العالمي وحجم التجارة الدولية
 ) االستثمار االجنبي ، حركة التجارة العالمية (على متغيرات االقتصادية الدولية اليابانقبل 

يمكن من خالل  الوقوف على كيفية  بناء نموذج خاص في الدبلوماسية االقتصادية للعراق -3
توظيف ادواتها من اجل تعزيز التجارة الخارجية ونمو تدفقات رؤوس االموال وكيفية تحقيق 

 المكاسب للدولة مع دول الشريك وبالخصوص دول العين . 
  : Research Methodology:  البحثمنهج 

 خالل استخدام المجالت والكتب والدورياتمن الوصفي فيما يتعلق بالجانب النظري  االسلوباستخدام 
 بناء النموذجفي  االستقرائيفضال  عن استخدام المنهج والتقارير االقتصادية الصادرة عن المؤسسات 

 للدبلوماسية االقتصادية.المستقبلي 
 : structure of the study:  هيكل البحث

 والمرتكزات المفاهيم:  االول الفصلفصول : تناول  اربعةفي مسعى البحث لتحقيق اهداف  ، فقد قسم الى 
 وتطور نشأةعلى مباحث ، ركز االول  ثالث، وتضمن االقتصادية  للدبلوماسية والنظرية الفكرية

 الدبلوماسية، اما الثاني فناقش للدولة  االقتصادية الوظائف تعزيز ضوء في االقتصادية الدبلوماسية
 الدبلوماسية ادوات، في حين تعرض الثالث  االنتقال واليات التطبيقات ونماذج المستويات: االقتصادية
  عالميا االموال رؤوس حركة في واثرها الداعمة المالية والهياكل االقتصادية

 وعوامل المنهج خصوصية الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسيةلبيان جاء الفصل الثاني  اما   
، الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسية مقوماتمباحث ، عرض االول منها  ثالث،متناوال   النجاح

في حين تعرض  الصينية الخارجية التجارة حجم في االقتصادية الدبلوماسية دور اما الثاني فاستعرض
 االقتصادية الدبلوماسية في الصينية التجربة النجاح وعوامل المنهج خصوصياتالمبحث الثالث 
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 النجاح وسبل والمرتكزات االسس االقتصادية الدبلوماسية في اليابانية التجربةوتناول الفصل الثالث 
 دورتناول  الثاني المبحثاما  اليابانية التجربة  في االقتصادية الدبلوماسية وتضمن المبحث االول

 االقتصادية الدبلوماسية ثالثوكان المبحث ال اليابانية الخارجية التجارة حجم في االقتصادية الدبلوماسية
 . اليابانية االموال رؤوس حركة ضوء في

 تجربتي من االستفادة وامكانيات للعراق االقتصادية الدبلوماسية لدراسة فقد خصص الرابعاما الفصل     
، فيما ركز  العراقي االقتصاد طبيعة مباحث ، تناول االول استعراض ثالثة، وقسم الى  واليابان الصين
 نموذجدراسة اما الثالث تضمن  المستقبلية وافاقها للعراق االقتصادية الدبلوماسية واقععلى  الثاني

 (الصيني– الياباني) النموذجين ضوء في المقترح العراقي االقتصادية الدبلوماسية
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 والمرتكاااااااااااااااااا ا  المفااااااااااااااااااا    
 والنظريااااااااااااااااااااااااااا  الفكريااااااااااااااااااااااااااا 

 .االقتص دي  لدبلوم س  ل
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 .االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المف اهيم

  التمهيد:

االسواق  إلىفي الوصول  يعد يقتصروالعالقات االقتصادية في وقتنا الحاضر لم  االقتصاد مفهومن إ    
فحسب بل اصبح في محتواه الكثير من  المال في والوفرة النمو وتحقيق الذاتي االكتفاءوالحصول على 

المفاهيم والعالقات االقتصادية المتشابكة االمر الذي جعل من دول العالم اليوم ال غنى عن بعضها 
البعض واصبح الترابط وتدويل القضايا االقتصادية المحلية والتوجه صوب االنفتاح حول االقتصاد 

في اتفاقيات وتكتالت دولية لتعزيز  إلى الدخوللم تسعى العالمي امرا بالغ االهمية كما اخذت دول العا
وفي ظهور هذه الرؤى الجديدة في االقتصاد واالنتقال من الحروب  ،موقعها في مضمار التنافس العالمي

نشاءالسالم والتنافس االقتصادي والسيما بعد الحرب العالمية الثانية  إلىوالصراع  العديد من المنظمات  وا 
ومع التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وكذلك سياسيا أصبح من الدولية الحكومية وغير الحكومية 

أحد اهم بوصفها الدبلوماسية االقتصادية  ونتيجة لذلك ظهرت المستحيل فصل السياسة عن االقتصاد
ها من خالل المساعدات المالية او اشكال صور الدولة امام العالم الخارجي مستخدمه بذلك ادوات

الدبلوماسية االقتصادية كل األنشطة  فضال عن ذلك تشملالمعونات او العقوبات االقتصادية 
المعونات  والقروضالتصدير، واالستيراد، واالستثمار االقتصادي)النشاط االقتصادية، بما في ذلك 

على  العالمي، النظام بيئة في ات الحاصلة التغير  ظل فيو  ذلك إلىوما ( ، اتفاقيات التجارة الحرة والمنح
 إلىعن تقسيم الدبلوماسية الجديدة  اثر ذلك ظهرت الدبلوماسية الثنائية ومتعددة االطراف فضالا 

تستخدم االقتصاد في أحيان الجديدة  الدبلوماسيةبالتالي أصبحت و ، دبلوماسية )مالية وتجارية وعلمية( 
استخدام النفوذ السياسي والعالقات لتعزيز التأثير من خالل تطلعاتها العالمية و  كثيرة لخدمة أهداف الدولة

ات التجارة واالستثمار ياتفاقالدخول في و  االقتصادية سياساتاستخدام الو  التجاري واالستثمار الدوليين
 االقتصاد ذ اصبح ، إ تعزيز المنافع المتبادلة إلىالتي تهدف واستخدام األصول االقتصادية والعالقات 

، وتحقيق النمو المستدام محليا الدولة داخليا عبر زيادة اإلنتاج  قدرةفي رفع  محوريا وهاما دورا يمثل 
قوة  وتهيئة االسواق وتحفيز القطاعات االقتصادية على زيادة كفاءتها ورفع من قدراتها االنتاجية لرفع

 . والسياسيوى االقتصادي الدول اقتصاديا ووضعها ضمن مصاف الدول العظمى على المست

المؤسسات المالية والدولية التي انشأت بهدف تيسير حركة التجارة العالمية فضال عن حركة  وكانت
رؤوس االموال مثل )منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي لالنشاء 

 في االقتصاد العالمي والتأثير عليه من خالل ادوات الدبلوماسية االقتصادية. دور فاعللها و والتعمير( 
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 .االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المفاهيم

 للدولة االقتصادية الوظائف تعزيز ضوء في االقتصادية الدبلوماسية وتطور نشأة: االول المبحث
ي اكثيمخ فو هناك  با ا فاقاكا  اكن اامخ فين ا امخ  :المفاهيم الفكرية للدبلوماسيية االقتصيادية : اوال

 ال أثول  ف  كامر  ك  ف االف هنك فيلغة فيمونكنية  و يكخ  إيى ل فيكلنة يعود أخ أفي فيبأخ فيدالونكسي في 
 اهك يق د وككخ ،)دالونك( نخ نباقة مونكني، أ ل نخ بكل  كن هي  فيدالونكسية كلنةف فباقكقهك فيلغوي 

 فاي ناكأ فينادخ، رؤساك   اخ وا در نقسهك  لى اطوى  فياي فيرسنية فيوييقة فيقدينة فالغريقية فيلغة في ،
 فيدالونكسية نعنى اثدمد في في كثيوخ  وف الف فال انكد  طكب اهك يق د فأ  ح فيثدمية فالغريقية فيلغة
  لان يعادهك ناخ ونانهن يلدوياة في كرجياة فيسيكساة فو فيدويياة، فيعالقاك  فاخ أنهاك لاى  و اقهك ناخ فنانهن

 (1)..فيبعوب ن كيح امخ فياوفمق فخ فو قكوضك نفي
ذي يباانل فيعناال فياا إيااىدالونكسااية ياان اساااعنل يكااي اباامر فية فخ يقظااكنااك يباامر  عااح في ااكثيمخ إيااى 

   (2)..وف ر فيقرخ في كنس  برأال في إاوجيا فيعالقك  فيدويية 
 ونظاارف مهنيااة فيدالونكسااية فالقا ااكدية بااهد  فيدرفسااة في ك ااة  كيدالونكسااية فالقا ااكدية فق ااكال وفسااعك

و اكيرغن ناخ ،  يل ثث فاي هاذف فينجاكل سنوي ك  لني نرجع أيف نخ يقرب نك ف  ح هنك  2010  كن ننذف
 (3). يهكنقهون وفضح و اثلمل بكنل فنهك ين ا ل إيى  انكول هذه فيدرفسك  يلدالونكسية فالقا كدية إيى

فمسكسية    كئ هكنخ  الل هذف فينوضوع انكوي   ، (2003فقي فثد فيدرفسك  فياي فجري   كن )
فهنياة فيدالونكساية  ف روخ إيى في ثث في  كثيوخ ذهب فيعالقك  فالقا كدية فيدويية فينعك رة ، فينك مفي 

ااامخ فيسيكسااة وفالقا ااكد ، ة فيعالقااهي) نهنااة  القااك يااالث  واكااوخ فاايلثكونااك  فيوطنيااة فالقا ااكدية ي
امخ فين كيح فيوطنياة وفيدويياة ، وفيعالقاك  اامخ فيثكوناة و فينباكركمخ فاي فيعالقاك  فالقا اكدية  ةوفيعالق

 عااح  وانااكول  ثكونيااةفيفيدوييااة نياال فيننظنااك  فيدوييااة وفينؤسسااك  فينكييااة فضااال  ااخ فيننظنااك  غماار 

                                                           
دفرة فماناك  فيدويياة ،ناكدمخ ن اطقى فيكثمال - (1)   Route Educational & Social Science،فيقاوة فينك ناة وفا

Journal، 683ص،6،2019فيعدد    
، فالردخ، فيط عاة فيرف عاةغكاي ثسخ  ا كريني  ، فيدالونكساية فينعك ارة ) درفساة قكنونياة(، دفر فييقكفاة يلنبار وفياواياع ، (2)

 .17، ص 2017 نكخ، 
(3) Peter A.G. van Bergeijk and Selwyn J.V. Moons, introduction to the Research Handbook 
on Economic Diplomacy, An electronic book  Downloaded from Elgar Online, 2020,p7 

  هألامينث  هلعثلل  أجثاه  بحث Tatoul Manasserian . أجث  مث  أنث  إلث  أشثلا ،:هالقتصثلدي  هلدبلوملسثي " واقتث  فث 

 بوضوح. هالقتصلدي  هلدبلوملسي  وباهمج هتجلهلت تحديد يجب ، هلخلاجي  هالقتصلدي  هلتهديدهت موهجه 
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ك  ناعاااددة قكناااة نقكوضاااف إياااىفيساااعي  في اااكثيمخ نقهاااون فيدالونكساااية فالقا اااكدية ناااخ  اااالل فهااادففهك فاااي
 . هي: فمطرفف  لى فينساوى فيينكئي أو فإلقليني واان غكي  ك نخ  الل  نس أدوف 

 .اقدين فينبورة يلوثدف  فالقا كدية فيوطنية  -فالويى
 .فمسوفا فيدويية  إيىنسك دة فيبركك  في فيد ول -فييكنية
 .ناي فالاقكا  لى قوف د ويوفئح فياجكرة فيدويية وفالساينكر فمج-فييكيية
جرف  أ ثكث فيسوا في كرجية -فيرف عة  .وفا
 .فيدولوننع فيناف ك  امخ ن الف فيجهك  فالقا كدية فيقك لة نخ ن الف -في كنسة

وياناكول  عااح في ااكثيمخ فيدالونكسااية فالقا ااكدية نااخ  ااالل فدوفاهااك ويركااا  لااى اجااكرب  عااح فياادول  
( هي أدفة رئيسة يلدالونكساية APICفياجكرة فيثرة )أخ ننطقة ،في هذف فينجكل فذ الثظ   عح فيدرفسك  

اقادن في امخ فمناوفل وااناي فيطارا وفيساك  فيثدمدياة وفالناريكمامخ و فالقا كدية في منية فاي سسايك وأورو اك 
وفينطااكرف  وفيجسااور وفيننبااس  فيعسااكرية وفينسابااقيك  فينال ااب فيريكضااية وفين ااكني فينكاايااة فااي فياادول 

يااة فخ فيدالونكسااية فالقا ااكدية هااي اجساامدف ينااك يساانى اااا لفيقااوة فينك نااةل يلدويااة فااي فمفريقيااة فااي هااذه فيثك
أهنياة فيدالونكساية فالقا اكدية مناخ فيا الد فذ  إيى( 2017ذها   عح فيدرفسك   كن )و فيدويية   القكاهك
اوجهاك  أناا ناخ أجال نوفجهاة فياهدمادف  فالقا اكدية في كرجياة ف ناا مجاب  لاى فيدوياة اثدماد  إياىأبكر  

 (1). وبرفنج فيدالونكسية فالقا كدية اوضوح
ا عاااك  فقاااد ف القااا  فينقاااكهين دالونكساااية فالقا اااكديةيل ونامجاااة اعااادد فياوفياااك فيااااي منظااار فيمهاااك في اااكثيوخ 

 إجارف ف  و طارا   يكغةي فنبطة نجنو ة أنهك  ، فذ  رف فياي اسا دنهك وفالدوف   الاجكهكاهك وفهنماهك
 نجاااكال  فااي نبااكطهك ويانياال ، ثاادودلي فيعااكارة كالقا ااكدية   كمنبااطة نرا طااة قاارفرف  فا ااكذاهاادف إيااى 

 فيعالقااك  فااي اانياالف فدوفاهااك أنااك ، فالقا ااكدي فمنااخو   فينسااك دة ، فيهجاارة ، فيعكينيااة فمسااوفا ، فياجااكرة
 فيسيكساة قضاكيك ااناكول لاى فنهاك وفقك ينك اقدن انكويهاك  عاح في اكثيمخ  (2) .فياأيمرو  فياقكوح في ك ة في
 فيعكينياة ووضاع فينعاكممر  فيعكينياة، فياجاكرة كننظناة ناعاددة فمطارفف، فيدويياة فينثكفال فاي فالقا اكدية

                                                           
(1)  Anastasiia Khmel , Latin American Direction of Ukrainian Economic Diplomacy: The 
Overview of Successes and Failings, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 9 
No 1 ,January 2020,P35-36 

نجلاة ، فيذكك  فالقا كدي كوساملة إلنجاكح  نال فيدالونكساية فالقا اكدية فيجافئرياة أسنك   يكط, و اد فيسالن ن لوفي   (2)
 137ص ،2018،فيعدد فييكني ، فينجلد في كنس، فيدرفسك  فينكيية وفينثكساية وفالدفرية 
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وفياننياة  يلاجاكرة فيناثادة فمنان وناؤانر (WIPOفيقكرياة) يلنلكياة فيعكينياة كننظناة فيدويياة يلننظناك 
(UNCTAD).(1) 

 يقاح فيناف اك  فالقا اكدية وفيعوفنال فيقادرف  فساا دفن فخ فنهك وفسانكدف فيى ذي  نجد نخ يعرفهك  لى
 أنهاك فساا دفن فيوثادف  فيدويياة  فالقا اكدية  ارف فيدالونكساية ناخ هناك  أخ نجادو  اامخ فيادول فيسيكساية

ينقدرفاهك فالقا كدية في فياأيمر  لى فيدول فال رى ويثاكار هاذف فينقهاون فيدالونكساية فالقا اكدية  أدوفاهاك 
فخ فيدالونكساااية فالقا اااكدية ابااانل فالا اااكل ناااع فينؤسساااك  فالقا اااكدية فيدويياااة يهااادف فالقا اااكدية فال 

فينثكفظااة  لااى فين ااكيح فالقا ااكدية يلدويااة فينعنيااة واطويرهااك وفيقيااكن ااا جرف  فينقكوضااك  يثاال فيناف ااك  
 (2)فالقا كدية نع فالطرفف فالقا كدية فال رى.

هناك  ثكجاة نلثاة يال اارفف  كيدالونكساية فالقا اكدية  ف ا ث  فيدالونكسايةونظرف يلدور فيذي انكرساا 
فضاال  اخ فالهاناكن فاي فياجاكرة فيدويياة ،  في نجكل فيدوية فاف  فيعكين في كرجي نهنة يسيكسةأدفة او قهك 
فالساينكرف  ، وادفقك  رأس فينكل وفينسك دف  فينكيية ، وفينقكوضاك  فالقا اكدية فيينكئياة وفيناعاددة  ادفق

دفرة فيعالنااة فياجكريااة يلدويااة وغمرهااك نااخ فيعوفناال فياااي ابااكل  ااورة فمطاارفف ، و  فيا ااكدل فياكنويااوجي ، وفا
, نامجاااااة يهاااااذف فالهاناااااكن فيناافماااااد فاااااي فيدالونكساااااية   لاااااى فيساااااكثة فالقا اااااكدية فيعكينياااااةفيدوياااااة ونككناهاااااك 
يكونهاك  ية٪ نخ وقااهن يلقضاكيك فالقا اكد60 فيدول م   وخ   عحفي فيدالونكسموخ  فالقا كدية ف  ح

 (3).انقمذ فيسيكسة في كرجيةفثد فدوف  
ينكنناك اثدماد    اكن  باكل  ليا ناققيلدالونكسية فالقا كدية  نوثد ماضح ننك ساق  دن وجود نقهون

 ننهاك فوساع فارع كال ، فسكساية فاروع يالياةنقهونك يلدالونكسية ا عك يلنجاكال  فيااي اهاان اهاك وفيااي ااعلاق ا

                                                           
 ( وياوWIPO ننظنة دويية اك عة يألنن فيناثدة، اعنل نخ أجل اعاياا ثنكياة ثقاوا فينلكياة فيقكرياة. ظهار  فاي سانة ،)

ثنكياة ثقاوا فيقارد  إياىنهناهك فرح فالثارفن يل  و اية فيقكرياة فاي فيعاكين  أساره، إضاكفة  1970واأسس  سنة  1967
 فينلكية

(1)  Nicholas Bayne and Stephen woodcock, the new economic diplomacy, ASHGATE 
Press,2004 ,p.28 

دور فيدالونكسية فالقا كدية في نجكل فياعكوخ وفي رفع فيادويممخ درفساة نظرياة  ،دفنك  لي  كيح ويعقوب نهدي  كرف  (2)
 .41ص ،2019،فينجلد فييكيث فيعدد فييكني ،نجلة فيدرفسك  فيسيكسية وفالننية  ،

(3) Lyudmila GOLOVATAYA, THE ROLE OF ECONOMIC DIPLOMACY IN ENHANCING 
NATIONAL COMPETITIVENESS ECONOMIC SECURITY, Scientific-practical magazine 
No.1, Institute of International Relations of Moldova,2019,p.326. 
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فيسااك قة فذ يسااعى هااذف فينقهااون إيااى فيو ااول  فالقا ااكدية فيدالونكسااية نقااكهين يجنيااع فينبااار  طااكانااخ فين
 (1):إيى يالية فنور هي

 وانبيط فياجكرة في كرجية.  في كرجية فمسوفا إيى فيوطنية فيبركك  و ول اسهمل -فالول
 .فيوطنية فمرفضي إيى( FDI) فين كبر فمجناي فالساينكر جذب -فييكني
 يلدوية. فيوطنية فين لثة وفيسعي إيى اثقمق فيدويية فالسس فالقا كدية وضع في فينسكهنة-فييكيث

ونظااارف ياعااادد نهاااكن فيدالونكساااية فالقا اااكدية وف ااااالف  اااورهك واباااك   نجكالاهاااك فرا طااا  ناااع نقاااكهين 
 فالقا ااكدية فيدالونكسااية ياننيااة فيرئيسااة فيدففعااة فيقااوة فالقا ااكدية وفياااي اعااد فيعوينااةفقا ااكدية ف اارى نياال 

 فيساااوا  فاااي فيوطنياااة ن اااكيثهك وثنكياااة ياعاياااا فيااادول وانباااط فيدويياااة فيننكفساااة  لاااى إمجاااكاي ااااأيمر ويهاااك
 فالقا اكدية، فيدالونكساية دور اياكدة  لاى فيعويناة اعنال نقساا فيوقا  فاي فيعاكيني فالااكاكر ونظاكن فيعكينية
 فينهكئي فينناج  لى يلث ول فيقردية يلدول فالااككر نوفرد وجذب ، جدمد ونو ي كني نساوى  إيى ورفعهك
 (2).فيدول جنيع ي كيح إنبكئهك  نلية في

يى جكنب فرا كط فيدالونكسية فالقا كدية في فيعوينة وفياننياة اارا ط  باكل ن كبار فاي فياجاكرة اال فخ  وفا
 ن ااااطلحهنااااك  فيعدمااااد نااااخ في ااااكثيمخ ماااارى فخ ظهااااور ن ااااطلح فيدالونكسااااية فالقا ااااكدية  عاااادنك ف اااا ح 

اااك يعاااد يااان فياجكرياااة فيدالونكساااية ك ننكسااا  ك نقهون  نامجاااة  فالقا اااكدية فيدالونكساااية اعنياااا ناااك يو اااف ووفضاااث 
فيثكضار  فيوقا  فاي فالقا اكدية في عياك  ، فينياكل ساامل فعلاى فياجاكريمخ، فيدالونكساممخ دور فاي  يلاوساع 

 وفيقطااكع ، فم اارى  فينعرفااة ونعكهااد فيجكنعااك  ذياا  فااي  نااك فيربثااي، غماار فيقطااكع نااخ ننيلاامخ اضاان قااد
فضااال  ااخ ذياا  ف اا ث   فيثكونيااة غماار فيننظنااك و  فيثكونيااة وفيننظنااك  ، فييقااكفي وفيقطااكع ، في ااثي

 فيينكئياة فالقا اكدية فمنباطة ياثقماا فمساوفا فااحناخ  االل  فالقا اكدية فيدالونكسية فياركما  لى فهدفف
 فضااااال  ااااخ فسااااا دفن جكناااابيأل وفالساااااثوفذ فياااادنج و نليااااك  وفي ااااكدرف  فيااااوفردف  يلثاااادود نياااال فيعااااكارة
 (3) .فينثلية فيبركك  نسك دة أجل نخ فيدول وفالقا كدية امخ وفيسيكسية فييقكفية فيينكئية فيعالقك 

                                                           
(1) LINDA YUE, Refining Britain’s Economic Diplomacy A working paper submitted to LSE 
IDEAS is LSE's foreign policy think tank, 2019,p.3 
(2) Vitaliy Omelyanenko ,Economic Diplomacy in the Innovation Global Value Chains as the 
National Security Providing Strategy Component, Path of Science Section “Economics ,. 
Vol. 3, No 3,2017,p.6 
(3) Peter van Bergeijk and Selwyn Moons, op set.7 
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)هو فخ فسا دفن فيسيكسك  فالقا كدية   أنهكساق ينكننك فخ نعرف فيدالونكسية فالقا كدية  فسانكدف ينك
فياي اقون فيا فيدوياة فو فيننظناك  فيثكونياة فو غمار فيثكونياة فيوطنياة فو فيدويياة  في كرجيةفي فيعالقك  

اهاادف ايااكدة فالنبااطة فياجكريااة وثركااة رؤوس فالنااوفل واعايااا فالساااينكر فالجناااي فين كباار  وينكااخ نااخ 
ح فيوطنياة ن اكيفي اليهك فخ اسا دن فيدوية فدوفاهك فين القة )فينعونك  وفينسك دف  فو فيعقو ك ( ياثقمق 

 .يلدوية

في ضو  نك اقدن ينكخ اعريف فيدالونكسية فالقا اكدية  لاى فنهاك  القاك  فيدوياة فالقا اكدية ناع دول 
فيعااكين في ااكرجي وفينؤسسااك  فينكييااة وفالقا ااكدية فيدوييااة اهاادف اعايااا ثركااة اجكراهااك في كرجيااة واسااهمل 

ف اسااا دن فياادول فو فينؤسسااك  فيدوييااة ثركااة رؤوس فالنااوفل وفينعونااك  فالقا ااكدية وياثقمااق هااذف فيهااد
فدفاااامخ هنك)فيعقو اااك  فالقا اااكدية، وفينعوناااك  فالقا اااكدية( ، واقاااون فيدوياااة ا عاااك ياااذي   اااأارفن فالاقكقياااك  

 فيينكئية فو ناعددة فالطرفف يلو ول إيى فهدففهك.

نار  فيدالونكساية فالقا اكدية فاي نارثلامخ : الثنائية االقتصادية الدبلوماسية وتطور نشأةثانيا : 
قكئناة  لاى نهنامخ فينك  اطورهاك فذ  رفا  فيدالونكساية فالقا اكدية فاي ادفياة نباأاهك  لاى  القاك  ينكئياة 

دويامخ، ونع اافمد فيعالقك  فالقا كدية فيدويية نامجة ثركك  فياجكرة فيدويية وفي ثث امخ اثقمق فينككسب 
  .ك  يلدول في نك ية نبأ  فيدالونكسية ناعددة فالطرفف خ فالسوفا يا ريف فينناج

 وينكخ نعرفة نسكر اطور فيدالونكسية فالقا كدية نخ  الل نك يأاي:
يقااد  الدبلوماسييية االقتصييادية فييي المييدارد االقتصييادية قبييل الحييرل العالمييية االوليي : -1
ف و ادهك ياةفياجكر  وفادياكد فالنباطةوسكئل فالا كل واطور  فالقا كدي يلاقدن ككخ  فيعالقاك  فاي نهناك جاا  

 ابااغلفياااي  ،ف اا ث  اهااان اجنيااع فيقضااكيك فيااايفيثدميااة  فيدالونكسااية دور فااي ظهااور فيدوييااة فالقا ااكدية
فياعكنال فاي  ودورهن اطلح هاذف فيو اكيرغن ناخ ثدفياة ظهاور ، ونخ فهنهاك فيباؤوخ فالقا اكدية دول فيعكين 

  اااكن  باااكل فيدالونكساااية أ ااال درسااانك  ذففااا ، فناااا كاااكخ نوجاااود قااادينك فال، يقضاااكيك في كرجياااة يلدوياااة ناااع ف
 واطاااوير فيوطنياااة فيثااادود يعاااور أسكساااي ك ثاااكفا ف فيااااي بااكل  فياجاااكرة هاااك ككنااا  نانيلااة  ثركاااةأن فسنكابااف
 فياااي فيكييقااة فياجااكرة أخ لااى  فياكري يااة فمنيلااة اؤكااد فذ، دول فيعااكين فااي فيثضااكرف  فيقدينااة ااامخ فياقك اال
 فياجاكرة فضاال  اخ ذيا  فخ سسايك وغارب فيقديناة ن ار ثضاكرف  فاي ناأ الة هي فياجكرية فيعقود انظنهك
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 ، فيجنوبيااة أنريكااك سااوفثل وفكابااكفك  آلساايك فموروبااي فالساااعنكر  ساااب سنااذف رو ااك و بااهد  فادهااكرف فااي ف
 (1).فيثكونك  امخ نباركة وفاقكقيك   القك  أول إنبك  إيى فياجكرة أد   أ رى   ع كرة
 ااكد   فياادول في كضااعة يهااكواقككهااك   كساااقالل  فيرونكنيااة وفيمونكنيااة نااع ادفيااة فنهيااكر فالنارفطوريااك و 
  عااد ذياا  كنااك نبااأ فنااكرف  وفقطك يااك  ياان ظهااور فياادول فيقونيااة   لااىفيوسااطى وفيباانكيية يانقساان   ااكو أور 

فلورنساك( وناع فادهكرهاك -نيالناو– جناوى –نسااقلة  عضاهك  اخ  عاح نيال )فمنسايك في عح فيندخ فياجكرية 
ونبااااأ  في عيااااك   اطويرهااااكفيدالونكسااااية و نلاااا   لااااى  إيااااىفياجااااكري وضااااعقهك فااااي نقااااس فيوقاااا  فياجااااأ  

 (2)فيدالونكسية فيدفئنة نهكية فيقرخ فييكيث  بر وبدفية فيقرخ فيرف ع  بر.

وهو فيعكن  ، (1453 ) كن   ندوفذف نك فردنك في ثث ادقة  خ نسك ي فيدالونكسية فالقا كدية ناوقف  
 ماعلاااق وكاااكخ فالنااار فالقا اااكدية فمناااور  لاااى فياركماااا ناااخ  اااالل فيدالونكساااية فينساااك ي فياااذي اااادأ  فياااا
اااارفن فياجكرياااة فين اااكيح كيثقاااكل  لاااى   وساااطك في ناااع فإليطكيياااة فينااادخ قاااال ناااخ فالقا اااكدية فالاقكقياااك  وفا

 (3).وأفريقيك فمق ى وفيبرا  أورو ك امخ في ضكئع اجكرة فيفياجكريمخ 
 نااع ظهورهااك واااوفيى فيرأساانكيية نظااكهر  عااح فورو ااك وفيعااكين بااهد   باار فيسااكدس فيقاارخ  أوفئاال وفااي
 وهيننااا، فياجاكري  فيناكل رفس قاوة وظهاور  كينركناملياة،  ارف ناك إطاكر فاي في ثاكر  اار فموروبي فياوسع

 نكرساا  فيااي فالساااعنكرية فإلنارفطورياك  فاعااا  فيدالونكساية فالقا ااكدية  باكل فوضااح ناخ  االل نبااو 
فذ اعااد ، ( سنااذف  فينعروفااة يليااروة ك ااورة) وفيقضااة فيااذهب ا اادمر  ااار فينساااعنرة فيبااعوب يااروف  نهااب

وفيثقاكل  لاى  فاي ظهاور قاوة فيدوياة وف طكئهاك دورف فاي نجاكل فالقا اكدي ةهذه فينرثلة نخ فينرفثل فيهكن
 فموياى فيناوفة وباكل  أورو اك فاي يلياروة ارفكنك وفياجكرية فالساعنكرية فيعنلية فأثدي  فينككسب فالقا كدية

 فنااد  وفيااي فيرأسنكيية، نثو فناقكيية نرثلة سوى  فينركناملية فينرثلة وين اكخ ،فينك  عد  في نك ية يليورة

                                                           
(1) Pavol Baranay , Modern Economic Diplomacy, Publications of Diplomatic Economic 
Actual problems of economy, 2009,p.3  

  40ص، 2010 ،فيننلكة فالردنية فيهكبنية ،دفر فياهرفخ،فيط عة فالويى  ،فيدالونكسية فينظرية فيننكرسة،نثنود  لف  (2)
(3) Edward Molendowski, The economic diplomacy of Poland – the origin and evolution of 
the organizational model and tasks during the transformation period, journal international 
Business and Global Economy  no. 37,2018, p. 128–141 
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 االا  في ك اة فالجانك ياة فيابكيال   لى فيرأسنكيي يلنسق نطلقةفي سيطرةفي نك ية وفي فييورة ادأ  ثاى
كنكل فيثق ة  (1).فيرأسنكيي قال نك فينظكن اقكي  وفا
 ، فيادويي فيسيكساي يالقا اكد ة نهيننافي أثد فينناكذ  فياقسامريةاو قة  فياجكري  فينذهب اوفل  عدو     
 فيدالونكساية ثاول  فيدرفساك   عاح وجاود ناخ  كيرغن فيقرفر  كنعي  لى دفئن اأيمر فيلمارفيية يألفككر ككخ

 وفضااح نقهااون اثدمااد إيااىا اال ياان  فكريااة نثااكوال  كونهااك ااعاادى يااخ فيدرفسااك  هااذه فخ إيااى فالقا ااكدية
ويكخ فذف نك اقث نك نقهاون فيدالونكساية نجاده وفضاثك فاي فيعالقاك  فالقا اكدية ،  فالقا كدية يلدالونكسية
 فإلناااك ، وسااكئل نلكيااة فمهااك نااك  في ك ااة فينلكيااة  ثااق فال ااارفففااي  فذ بااكل  فالفكااكر فيلمارفييااة سنااذف  
 فيانظااااين  لااااى أخ (1790 – 1723)سااانمثفدن  وأكااااد( فيعنااال نياااال) فيقااااردي  كالكاساااكب فينلكيااااة واياااا 

فناااااك  ناساااااكو   غمااااار فينككساااااب اواياااااع كاااااكخ وياااااو ثااااااى سااااابكفينك يعنااااان فالقا اااااكدية يلعالقاااااك  في اااااثيح
وفياذي ( 1817) وفيضارفئب فيسيكساي يالقا اكد فمسكساية فين اكد كاك اا فاي ( 1823 – 1772)ريكاكردو

 فخإياى فياا او ال  فقاد فيطايعياة فياجاكرة أساكس  لى يلاجكرة كاقسمر فينساية فينماة نظرية طور نخ  اليا
نجلاارف فيناماذ ا ادمرفاي  فياراغاكل ا اص  ورف  فيساعيو  فيثارة فياجاكرة نظاكن ظال فاي فيقناك  ا ادمرفاي  وفا
 فساااا دفنو  في اانك ة اثقماااو  فينهااكرف  فيقردياااة اطااوير  ااخ طرياااق فيعااكن  كي اااكيح وربطهااك  فيقرديااة فينماااة

 فيجكناااب أخ فالنااار فينيمااار يالهاناااكن يكاااخ ، فعكيياااة أكيااار  باااكل فيطايعاااة اننثهاااك فيااااي فيناااوفرد فالقا اااكدية
نجلارف فياراغكل وفيا كدل فياجكري امخ وفيقنك  فينامذوفينماة فينساية يسلعة  فياجكري   ةين اكخ وثدهك نسؤوي وفا

فااي قيكنهااك نااخ  ااالل  نهنااك   دورف   فالقا ااكدية يلدالونكسااية كااكخااال   ااخ قيااكن فياجااكرة  كنااك ورد فااي فينظريااة
 و ااانك كاهك أ ااارى  ارف ياااة نناجاااك  ااطاااوير فياراغاااكل اقااان يااان فيااااي  لاااى فيرهاااك(  نمياااويخ) نعكهااادة فاااارفن

 نساااعنرة لااى  فيثقااكل فااي سااك د  فينعكهاادة أخة فااي وفضااث ةسيكساايفي فيقكئاادة ككناا  ذياا  ونااع ،فياثويليااة
  القااك  إقكناة  لاى فينعكهادة ساك د  جكناب ذيا  إياى اراغاكليل نهناة قاوة قك ادة وهاي فيارفايال هاي نهناة
ف باكل  فيااي فياجكرياة فالاقكقية ثدد فذ  وفياراغكل إنجلارف امخ اجكرية  لاى  ادن فارح  فينعكهادة ناخ جاا  
 يعطااي ننااك فييلااث  نقاادفر فياراغااكيي فينامااذ  لااى فيرسااون و قااح نجلماااي إلف  ااوفيفي قنااك في  لااى اعريقااة

                                                           
 إيااىفالقا ااكد فيسيكسااي يلعوينااة قاارف ة فااي اثااوال  فينسااق فيعااكيني نااخ فالقا ااكد فيااوطني  ،ثسااخ يطمااف كااكظن فيابماادي (1)

 4ص ، 2006،( 18نجلة فيعلون فالقا كدية وفإلدفرية )جكنعة في  رة(، فيعدد )  ،فالقا كد فينعوين 
  نجلاااارفو  فياراغاااكل اااامخ واجكرياااة  ساااكرية نعكهااادةهاااي نعكهااادة نمياااويخ اااامخ نلااا  فياراغاااكل )امااادرو فيياااكني( ( 1703)  اااكن فا

نجلارف فمهاك وففقا  كال ناخ فيادويامخ فنجلاارف وفياراغاكل  لاى أخ انانح فم ارى اعريقاك  جنركياة اقضاملية، و لاى أخ اسااورد  وفا
ااادال نااخ فرنسااك وقااد وفاار هااذف فياثااكيف فياراغااكل فيساالع فين اانو ة نااخ إنجلااارف واساااورد فنجلااارف فينامااذ وفيقككهااة نااخ فياراغااكل 

 كفالقا كدي يلاراغكل ونساعنرفاهك في كقية ثنكية دفئنة نخ أس كنيك وفرنس
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فينعااكنال   فثااد فوجااا هااي فينساااية فينماااة أخ نجااد يااةفينهك فااي فرنسااك نقكااال وفضااثة انكفسااية نماااة فياراغااكل
 (1).فيادفول أننكط نخ دففعمخ فالقا كدي وفمنخ فالقا كدية فيدالونكسية فينك اكوخ 

 فااي فيدويااة وظيقااة وث اار فالقا ااكدي فينبااكط فااي فيدويااة اااد ل إيااى  اادن اااد و فيلمارفييااة ااكيرغن فخ و 
 فهااان يكاااخ ، فيسيكساااي فينجاااكل  اااخ القا اااكدي فينجاااكل وف ااال و ااايكناهك، وفيثرياااة فينلكياااة ثقاااوا  ثنكياااة
 . فياجكرة وثرية فيدويي فيعنل اقسين في فياعكوخ  نخ نكاجة فيعكينية يلروف ط فالقا كدية فيلمارفيية فينظرية
فخ  :والحييرل البيياردةتطييور الدبلوماسييية االقتصييادية مييا بيي ا الحييري ا العييالم ت ا - 2

 والسااينكنااخ  ااالل فرا ااكط دول فيعااكين  فيدالونكسااية فالقا ااكدية فااي هااذه فينرثلااة ف ااذ  ااطااور باامئك فباامئك
فالساااعنكرية  ن ااكيح نباااركة وفقكنااة فياثكيقااك  وفي ثااث  ااخ فالسااوفا يا ااريف فينناجااك  نامجااة  فياادول

نااخ جكنااب  ،ايااكدة فيطكقااة فالناكجيااة نااخ جكنااب وفيانااكفس  لااى فينساااعنرف  وفيث ااول  لااى فينااوفد فالوييااة
النااوفل رؤوس ف يثركااةااساان فااي فالادهااكر فالقا ااكدي نامجااة  1929فيعباارينك  ويغكيااة  ناادة  ف اار وككناا
هااي ثمنهااك  ككناا  اريطكنيااكو  ،فياجااكري  وفيا ااكدل في كرجيااة فياجااكرة فااي اطااوير أسااهنوفيااذي ااادوره ،  كينيااك 

 سااب ثرياة فياجاكرة  الوياىف فيعكينياة فيثارب سا ق  فيااي فينادة فاييالسااينكرف  فالجناياة  يفينغاذي فيرئيسا
سااك د  لااى انباايط فياجااكرة فيدوييااة ننااك  هكعاادن وجااود قمااود  لااى ف ااكدة فساااينكر ي فيناثققااة نامجااة  فالربااكح و 

 لااى هااذف فيننااو فالقا ااكدي  اثااكف ويكااخ ياان % ( نااخ د لهااك 70)  ثااوفيي هكو كياااكيي فقااد قاادر  فساااينكرفا
 نااخ فثايكطكاهااك فسااانافف فينااكاج  ااخ ، ااادهور فقا ااكدهك  ساااب فييكنيااة فيعكينيااة فيثاارب نااخ عااد  روجهااك 

  (2) .فيناثدة فيواليك نخ قال  فينننوثة قروح  لى وف انكدهك فمجناية فيعنال 
فيدالونكسااية فالقا ااكدية  بااكل فكااار نامجااة  ظهااورنااك  عااد فيثاارب فيعكينيااة فييكنيااة وبااهد  فيقااارة      

وبااروا ظااكهرة ف نااكر فيانااى فياثايااة وف ااالح نااك  فيسااالن وفيانااكفس إيااىفناقااكل فيعااكين نااخ فيثاارب وفي اارفع 
فقكنة فياثكيقك  وف انكد نادأ فيدالونكسية فيقاكئن  لاى اثقماق  إيىفيدول  اسعىككخ جليك فخ و فيثرب  ادنرا

 فيساااايطرة ياثقمااق  سنااذف  فيناقدنااة فياادول فسااا دناهك فياااي فالسااكيمباو ااقهك أثااد  ،  فينككسااب فينااك امنهااك
فيقاوى فالسااعنكرية فاي فيسايطرة  لاى فينسااعنرف  ونباكط  اامخ  ارفعكناك فخ هاذف في ،فيناا كبرة فالسااعنكرية

 عمادف  اخ فيثارب وهاو فياناكفس فيناك اامخ  كاكخ  ك ف ذ نهجك جدمدف في في ارفع ويكنااو ثركة فياجكرة في فور 

                                                           
(1) Peter van bergeijk and  Selwyn Moons , Economic Diplomacy and Economic Security, 
Erasmus University Rotterdam publications ,2014 ,p.3 
(2)JAN VAN TOL Review by  Diane B. Kunz:, The Economic Diplomacy of the Suez Crisis , 
U.S. Naval War College Press, 2020,p.136 



 

  14 
  

 .االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المفاهيم

فيدول وفينثكوية في جذب رؤوس فالنوفل  خ طريق فالساينكر فالجناي او قا فثد  فهن جوفناب ثركاك  
 ، وفناكن هاذف فياطاور فاي فيانويالذف فينبكط فينكيي وفياجكري فيناك اامخ دول فيعاكين ونامجة يه رؤوس فالنوفل

 وأسساوف فمنمركياة فيناثادة فيوالياك  في وودا ارياوخ  ننطقة في دويي فجانكع  قد إيى فيعكين رؤسك  ىد 
ثركااة رؤوس فالنااوفل وفيساالع  يانظااين(  Bretton Woods  system )وودا ارياااوخ  انظااكن نااك رف
 فيناؤانر  اخ وناج فمجناي في رف نظكن اأسيس  ار فيجدمد فيعكيني فينكيي فينظكن اأسيس ، وان فيدويية
 فيجااك  وفياجااكرة يلاعريقااك  فيعكنااة وفالاقكقيااة فياادويي فينقااد و ااندوا يإلنبااك  وفياعنماار  فياادويي فياناا  إنبااك 

GATT) ( 1958 كن) فيعكينياة فياجكرة  ننظنة اعرف  عد فينك ف  ث  وفياي(W.T.O( اكن  )1995) 
 أوربااك م ااانكر وناااعونك  كاااقروح دوالر نليااكر ) 15) نالاا  أنريكااك قاادن  إذ نكرباااكل نباااروع إقاارفركااذي  
 فمثادفث  لاى يلاأيمر ثوااهن في فعكيية فمدوف  أكير نخ فيدوالرل أخ فمنريكموخ  فيسيكسموخ  الث  عدنك 

 اسااانح فيااااي فعكيياااة فمدوف  أكيااار ناااخ فالقا اااكدية فينساااك دة اقااادين سيكساااة  ااادوففذ  فموروبياااة فيسيكساااية
 سااك دهك اااذي  فقاادفخ، فيالقااكخ وفااي فيباارقية أورو ااك فااي فيسااوفيكاي فالاثااكد نقااوذ نجااكل اوسااع نااخ يلهااروب

 وفياااي قكناا فالنريكياة  فيواليااك  فيناثاادة ي اكيح  اريطكنياك نركااا في ادفرة فااي اغذيااة فالسااينكرف  فالجنايااة
فينبااكر  فيغنيااة و ك ااة فالوربيااة ننهااك وذياا   ااار نبااروع نكربااكل فياادول فاايااغذيااة فالساااينكرف  فالجنايااة 

 يلواليااااك  فالقا ااااكدية يلدالونكسااااية فالسااااارفامجية فمهاااادفف وف اااا ث  ااااك و فال نااااكر فور  إل ااااكدة سااااك قك فييااااا
ف ، يكاااااة فيناثااادة  اعاااد فذ  يوفبااانطخ في كرجياااة يلسيكساااة فيرئيساااة فينهناااة وهاااي ، نكرباااكل  طاااة ناااخ ااااد  

 نظااكن إلنبااك  فمنريكيااة في كرجيااة فيسيكسااة اسااا دنهك فياااي فمسكسااية فمدوف  نااخ فالقا ااكدية فيدالونكسااية
  (1) .فيدويية يلعالقك  جدمد

 يلدالونكسااية ناعااددة فالطاارفف فيثقيقيااة فيادفيااةفيضااك  فييكنيااة فيعكينيااةفيثاارب  بااهد  ناادة نااك  عاادكنااك 
 فينباااركة فموروبيااةياان فيسااوا  (1951)فيثدمااد وفي االب  ااكن  ةفنبااك  يجنااثااول فالنطااالا  ةوككناا  نقطاا

 مخن القااااا نعسااااكريخ ة لااااى  اااااور  ةو قياااااا نالنااااح الااااا  فيعالقااااك  قكئنااااا (1957) نوجااااب فاقكقياااااا رونااااك 
و فينعساااكر فيبااامو ي  قياااكده فالاثاااكد فيساااوفماي  فيناثااادة قياااكده فيوالياااك   فيغربااايفينعساااكر  ك  كممااادويوجي

 اطاور  ار  إياىاثاول وفي فالباارفكية فيننظوناة قد فيينكنمنيك  فياي بهد  فنهياكر  نهكيةثاى  (فيسكاق)
يبامر وف ا ح فيثادمث  فيماون  ،وسكئل فالا كل وفينعلونك  وفينقل و فالسااينكر فالجنااي فين كبار  نجكال
 عاد فخ ف ا ث   ةفمنريكيا فموروبياةجكناب فيساوا  إياى فيجنوبياةفاي فسايك و فنريكاك  فيجدمادةفالسوفا  إيى

 فينساا دنةفالناكجياة فيعكين فكير فككير في فالسوفا وفالناك  اهدف ا قايح فيناوفرد  ياوثمد فالويى فاجكهك
                                                           

(1) Pavol Baranay , opcit  ,p.3 
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جا  رئيس اقون فيبركة  (132.500 لى )فعلى سامل فينيكل بركا اوينج فياي اثاوي ،  ةنخ  نل وطكق
 فيعكينيااااةفناكجهااااك فااااي ففضاااال فيبااااركك  يمااااان جااااا ف نااااخ هااااذه فالجاااااف  ثااااول فيعااااكين  (545)اوايااااع نثااااو 

فااي  فناكجهااك ماساانفيااذي ا اانيع فيهيكاال وفالاااوفب يهااذه فيطااكئرة  يك كنيااةفينااخ فيبااركك   ينااكخااااويى   ناايال
 (1).فياككيمف في فينقل فياري وفيجوي  فن قكح
 او ااقال فالقا ااكدي فيثكاان قااخ ل فيدالونكسااية فالقا ااكدية و اافانااخ فينهاناامخ  ف  فالناار دفااع  ااددهااذف 
 وفي كرجياة فيدف لية فالقا كدية فيسيكسك  ااضنخ فياي يلدوية فالقا كدية فينبكركة أبككل نخ بكل أ لى

 يلدويااة وفياااي اكااوخ غكي اااك في كرجياااة فيسيكسااة أهاادفف ياثقمااق أدفة فالقا اااكدية فيسيكسااةو ااكدة نااك اسااا دن 
 (2).فقا كدية غمرفهدفف 
  فالقا ااكد اننياة  لاى فالقا اكدية فيدالونكساية اهاك ااؤير فياااي فيطريقاة  لاى وضاوثك فمنيلاة أكيار وناخ
 يل دنة رث ك نجكال   وفيذي ف  ح فيمون فياجكري  فينبكط ااجسد نخ  الل فيسيكسية فين كيح وانقمذ فيعكيني

فسااا دفن فينبااكط فياجااكري  ونيااكال  لااى ذياا  ، فيسيكسااية  كيدالونكسااية يساانى نااك أ نااكل نااخو  فيدالونكسااية
 فيعاكين ن امر وفبانطخ اثاددوكماف  فيناثادة يوالياك ف ناخ قاال أثاد فدوف  فيدالونكساية فالقا اكديةاو قا 
 وننظنااك  فياادويي وفياناا  فياادويي فينقااد  ااندوا   ااالل نااخ فياادول نااخ يلعدمااد وفي كرجيااة فيدف ليااة وفيسيكسااة
 (3).فينكيي فيد ن ارفنج  ساب ، أ رى 

 ،فال اارى  فالقا ااكدية ك فيسيكساا  قضااكيك اهااان فالقا ااكدية فيدالونكساايةفضااال  ااخ فيجكنااب فينااكيي فااكخ 
 فيدوييااةغرفااة فياجااكرة  اعايااا فينبااكط فياجااكري  لااى سااامل فينيااكلإيااى فياااي اسااعى  فيانظينااك  نياال ظهااور

(ICC)   أخ اااارو  إلقكناااة أساااوفا   فمسكساااية ووظيقاهاااك (1919)فينؤسساااة  اااكن فيعكينياااة   فيعضاااويةذف
قوف اااد إدفرة  واكاااويخ ،فيدويياااةوفيننظناااك   فيوطنياااةوفيضاااغط  لاااى فيثكوناااك   فيااااأيمرنقاوثاااة ناااخ  اااالل 

                                                           
فيط عااة  ،فياادفر فيعربيااة يلعلااون نكبااروخ ، فالقا ااكد فياادويي فيسيكسااك  وفياطايقااك ،  اااد فيكاارين جااكار باانجكر فيعيسااكوي   (1)

 301ص ،2018،فالويى 
(2) Dubravko Duby Zirovcic, Theoretical Principles of Economic Diplomacy, University 
College of International Relations and Diplomacy,2016,p.5 
(3)  Pavol Baranay , op sit ,p.3 

  130اعد فيغرفة أثد أكار فيكيكنك  فياي انيل بركك  فم نكل في فيعاكين إذ انطاق  كسان نالمامخ فيباركك  فاي أكيار ناخ 
دوية ابنل نؤسسك  اجكرية  ك ة نخ جنيع فمثجكن وفيقطك ك . واسك د فيب كة فيعكينياة يغارف فياجاكرة فيقيطرياة فمنكناة 

لاى نعرفااة أويوياك  قطااكع فم ناكل  لااى فينسااويمخ فيااوطني وفإلقليناي. واساااعمخ فيدويياة يغرفااة فياجاكرة فيدوييااة فاي  ااكريس  
 امر نخ فيبركك  فم ضك  في فيغرفة يالساقكدة نخ نعكرفهن و ارفاهن في  يكغة نوقاف فيغرفاة  2000فيغرفة  أكير نخ 

 .اجكه نسكئل  عمنهك نخ نسكئل فم نكل فياجكرية
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يقطااكع فم نااكل وفي اانك ة ضاانخ  فالسابااكريةو لااى فينساااوى فيجنااك ي اوجااد فيلجنااة  ، فياجكريااةفم نااكل 
اثااكيف فمكياار بااهرة ياجنااع فيبااركك  هااو في وربنااك،  (BIAC)فالقا ااكدية وفياعااكوخ  فياننيااةإطااكر ننظنااة 

فياذي اباكل  كجاناكع فيباركك  فالوربياة فاي دففاوس واوساع هاذف    (WEFفيعكيني )فيننادى فالقا كدي 
( باركة نهناهاك ننكقباة فيقضاكيك فيرئيساة وثال فينباككل فيااي اادر  1000فيننادى ييضان فيماون فكيار ناخ )

 فيدوييااة فياجااكرة نعااكممر  لااى فياقااكوح ذياا فضااال  ااخ فيعااكيني فيننااادى فالقا ااكدي ضاانخ جاادول ف نااكل 
 اثدماد إياىفيساك ية  فم ارى  فيدويياة فيننظناك   عاح أو ،( WTO) فيعكينياة فياجاكرة ننظناة إطكر ضنخ
فاي  فالقا اكدي فيدالونكسايدور  ناخ هناك يكاوخ  (فيعاكيني أو فإلقليني فينساوى   لى) فالقا كدية فينعكممر
 فيساااال  أفضااال ثكونااااا وين اااح  نهاااك اقاااكرير ويقااادن فمجناياااة فيااادول فاااي فالقا اااكدية فيسيكساااك  نرفق اااة

 نياااال) ك  قو اااا أو نككفااااأةاو ااااقهك  فالقا ااااكدية فينااااوفرد فسااااا دفنفااااي   فيسيكسااااك  هااااذه ينياااال يالساااااجك ة
فخ هاذف  في كرجياة فيسيكساة فاي نعامخ هادف اثقماق أجال ناخ ،( فالقا كدية فيعقو ك  أو فياننية نسك دف 
 (1).فالقا كدي فيثكن فخل فسن أثيكن كيطلق  ليا   فينبكط

 وفياعاكرح فياناكفس وضاع ماضح ينك ننك ساق فخ فيقارة فياي س ق  فيثرب في كردة هي فارة فسانر فمهك
 فيدالونكساية  لاى قك ارة يلادول في كرجياة فيسيكسة أدوف  اعد ين فذ فيدويي فياأيمر وسكئل وانو   واعدد 
ننك فثسب، وفالسارفامجية فياقلمدية  فدادفو  وغمرهاك، وفيامئياة وفييقكفياة وفإل النياة فالقا كدية فمدفة ظهر  وفا
نامجاة  فينقكوضاك  فاي ناخ  االل فينباكركة فيثكونياة وغمار فيثكونياة فيدويية وفيننظنك  فينؤسسك  دور

اغلااب إياى  في  االل ساعمهنناخ  فالقا اكدية فيدالونكساية فاي يلقاك لمخ فيرئيساة فينجنو اك  ياذي  نباط دور
فياااي  وفي كرجيااة فيدف ليااة وفيضااغوط وفيسيكسااة فالقا ااكد ااامخ أفياااوارف  فياااي انباا  ق ااك  هااي يااالث  لااى

 ةكامار  جهاود  لاى انطاوي  فمنباطة هاذهفخ   فم ارى فيدويياة  وفيقوى  فيثكونة امخفياوارف  و  ، اوفجا فيدوية

                                                           

  -كن اأسس  وفيسيكسك  فال نكل ابجيع طريق  خ فيعكين ااطوير ننوطة نساقلة ربثية غمر دويية ننظنة هو  
  كمخ في منية فيعك نة في إقلينية نككاب 2006  كن ففااث  كنك سويسرف في يجنمف فياك عة  كويوجني في 1971
 .فيناثدة فيواليك  في ونمويور 

(1) Berridge, Geoff R. Machiavelli, Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger 
Basingstoke: Palgrave, 2001, p. 32. 
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 دف ل فيدوياة  لمهك ك  ناقق نوفقف وااطلب ، فيدويي فالقا كدي فياعكوخ  أنكن فيسيكسية فيعق ك   لى يلاغلب
برف  فيدويية فينقكوضك  في ونبرهك ،  (1).فالقا كدية فيعالقك  في فيقك لة فيجهك  ن الف وفا

 فموياى فيعاكينمامخ فيثربمخ امخ  الل فيندة فينث ورة فالقا كدية فيدالونكسية فسانكدف ينك ساق نجد فخ
 جعل (1929)فانا  كينية  كن  إيىفنور ينكخ فخ اعاا نخ فهنماهك فويهك فياعرح  ةياليبهد   فييكنيةو 
 هيكلاة إ اكدة إياى فيساعي فضاال  اخ ذيا  جنكثهك ك ح أجل نخ فيدويي فياعكوخ   لى فيعنل فيضروري  نخ

 أهان نخ يعد فيذي فياارول فكابكففيثرب و  نهكية نامجة  كسرة يلدول فيندمونية  ساب فالقا كدي، فياوفاخ 
 (2).دالونكسيةفي في فالقا كدية فيقضكيك

 . التعددية إل  الثنائية ما االقتصادية الدبلوماسية تطور -ثانيا
 فالهانااااكن ظهاااار: فيدالونكساااية فالقا ااااكدية  اااالل نرثلااااة نااااك  عاااد نهكيااااة فيثاااارب في اااكردة -1

 فمساا كب  عاادنك ف اا ث  فيعبااريخ فيقاارخ  نطلااع فاايواثدماادف  ، نساااي ك ناااأ ر وقاا  فااي فياادويي فالقا ااكدي
فالاثاااكد  وفنهياااكر في اااكردة فيثاااربوناااع نهكياااة  فيعاااكين فاااي فيناف اااك  ناااخ كامااار  ااادد فنااادالع ورف  فالقا اااكدية
وفننااك اكااوخ  فيعسااكرية إنككنكاهااك  ااالل نااخ قااوة فيدويااة ياايس اثدمااد  ااأخ فال اقااكد ظهاار )فيسااكاق( فيسااوفماي
وبارا    باكل فكاار نارف طاة فيعاكين ثاول فالقا اكدف  أ ا ث  فذ فالقا اكدية نخ  الل فنككنكاهاك نثددة
 وفمثاااادفث فيعنليااااك   لااااى وفيساااايطرة يلاااااأيمر نهنااااة أدوف او ااااقهك  في كرجيااااة يلسيكسااااة فالقا ااااكد أدوف 

 ككخ فياي فمنظنة نخ يثاوي  لى فيعدمد فيدويي فينظكن في كرجية فياي اوفجا فيدول فالنر فيذي جعل نخ
 فيثارب فاارة إياى فساانر فياذي فياعددياة فيقطاياة نظاكنهاذه فمنظناة  وناخ طايعااا،  لاى  كامارف   ااأيمرف   يهاك

 يان وناخ في اكردة، فيثارب فاارة إياى و اوال   عد فيثارب فال مارة  فيينكئية فيقطاية نظكن وا عا فييكنية، فيعكينية
ايكدة أهنية  فالنهيكررففق هذف  )فيسكاق( فيسوفمماي فالاثكد فنهيكر  قب فمثكدية فيقطاية نظكن إيى فياثول

بااكع فيثاادمث  ااخ  فذدور فيعكناال فالقا ااكدي فااي اثلماال ن الااف فيظااوفهر فيدوييااة  بااكل الفاا  يالنا ااكه، 
اوفل أهنية فيقوة فيعسكرية ي كيح فيقوة فالقا كدية، ف عدنك ككن  فمويوية اعطاى يلعكنال فيعساكري أ ا ح 
فيماااون فياركماااا أكيااار  لاااى فيعكنااال فالقا اااكدي، فكناهاااك  فيثااارب في اااكردة أنهاااى نركاياااة يع اااة فياااردع فيناااووي 

                                                           
(1) Sabina Koleša, Efficient Institutions and External Trade Policy Management Can Increase 
the Influence of a Small Country on the International Stage, Managing Global Transitions 
Volume 12 , Number 3 , 2014, P.237 
(2) Michel Sapin, "collective security through economic diplomacy", geo-economics 
review˚56, edition Choiseul, 2011, P.29  



 

  18 
  

 .االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المفاهيم

ننكرساة فينقاوذ   اكثيوخ فاية و هاو ناك سانكه فياقلمدي فيكيمف فينك ث ال  اعود فاي دور فيقاوة فالقا اكدي
  (1).دوخ فيثكجة يلقوة 

نامجاة  نع ذي  يو دققنك في هذه فيندة نجد  فنقرفد فيوالياك  فيناثادة فالنريكياة فاي فيسايطرة  لاى فيعاكين 
 وفياطاوير في ثاث نجاكال  فاي ارام اك ناقادنك اثال جعلاهك فياي فيناثدة يلواليك  فيض نة فالقا كدية فيقوة

 (2).فييروة في المهك فياي فيس ع في نك ية فيدول انققا نك  نجنوع اقدر فيعلنية يأل ثكث سنوية  نمافنية
إخ انكني دور فيقوة فالقا كدية في  كين نك  عد فيثرب في كردة مارهخ  ليا  عادة نؤبارف  ،فقاد فاسان  
فيعالقك  فيدويية  عد فيثرب في كردة  كياوجا فيوفسع نثو فياكااال  فالقا اكدية  لاى فينسااويمخ فإلقليناي و 

( ااامخ دول NAFTAلااة فينكفاااك)فااي كا فيننياالفياكااال فمنريكااي وبااروا فيعدمااد نااخ فيننظنااك  نياال فياادويي 
 اوسيعاو  فموربي فالاثكد اكال و سسيك برا  نوبج دول امخ( ASEAN)أنريكك فيبنكيية و اكال فآلسيكخ 

 هاذه (ECOWAS) فإليكاوفس فاي ننيال إفريقيك غرب دول اكال و فيبرقية و فيوسطى أورو ك دول ييبنل
 فيقارخ  ناخ فياسعمنك  نطلع ننذ فقا كدية ييورة ثقيقية ادفية  خ فيجغرففي اوفجدهك ا  االف انن فياكاال 
  (3).فيعبريخ

وظهور فيدالونكسية فالقا اكدية  قاوة  فالقا كدية فيقوة دور ايكدة  فضال  خ فيننظنك  وفردة فيذكر فخ
 نثااال 1994  اااكن فاااي  كينياااة اقكوضاااية ننظناااةاو اااقهك ( WTO) فيعكينياااة فياجاااكرة ننظناااة ظهاااور هاااو

 اكيمااف و فالقا ااكدية فيقاوة دور انااكنيجكناب  إيااى (GATT) فياجاكرة و فيجنركيااة يلاعريقاة فيعكنااة فالاقكقياة
 فيوالياااك  اااامخ فيينكئياااة فيعالقاااك  باااهداا فياااذي فياثاااول ذيااا  هاااو فالقا اااكدية فياكااااال  نثاااو فياوجاااا نا اااة
 اضان  ثماث فقا اكدي طاك ع ذف  نجنو اة هيو  ناعددة فقا كدية  القك  إيى فالاثكدية وروسيك فيناثدة
  ثماث فقا اكدي طاك ع ذف  نجنو اة هاي و (1+7)  نجنو اة يعارف أ ا ح فيناك فالطارفف فالكيار فيدول
 كل انظن  فيناثدة فيواليك  جكنب  يىف (فقا كدي-جمو) اكال وهو فيعكين، في ا نيعك فالكير فيدول اضن
 .(فالاثكدية روسيك) فضال  خ فينكنيك و فيطكييك اريطكنيك، فرنسك، كندف، فييك كخ، نخ

 .  وتطلعات المستقبل الحاضر االقتصادية ب ا مؤشرات الدبلوماسية:  2
                                                           

دفر قكنااااااة ،فياثااااااوال  فالسااااااارفاجية فااااااي فيعالقااااااك  فيدوييااااااة ننااااااذ نهكيااااااة فيثاااااارب في ااااااكردة  ، اااااااد فينك اااااار جنااااااديي (1)
  126ص ،2010،فيجافئر،يلنبر

(2) The Industrial Research Institute and Research-Technology Management,2016 Global 
R&D Funding Forecast,2016, p.5 

فيعاااادد  ،نضاااكنمخ وناااديوال  فياثااااوال  فيدويياااة  عاااد فيثااارب في ااااكردة ، نجلاااة فيعلاااون فالنسااااكنية ،ن اااطقى ا اااو  (3)
  165ص ،2002،فييكيث
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فبهد   وفيعبريخ فيثكدي فيقرخ  ادفية فخ .والعولمة الدبلوماسية-أ  اوساع  فياي فيعوينة يعنلية اوطمد 
  فيباامو ية فمنظنااة وسااقوط في ااكردة فيثاارب نهكيااة  عااد واثدماادف ، فينكضااي فيقاارخ  نااخ فييااكني فين ااف  ااالل
 فياادول فقا ااكدف  نااخ وغمرهااك فيناثاادة فيواليااك  اقااوده  ااكين نااخ فناقكييااة نرثلااة فيعااكيني فالقا ااكد  ااك 

 فالقا اااكدف  اعنااال ، فمقطاااكب ناعااادد نظاااكن إياااى ، فموروباااي وفالاثاااكد فيننلكاااة فيناثااادة نيااال ، فيناقدناااة
 وفيااد ول فياادويي نقوذهااك ايااكدة  لااى( ساااريك يساانى نااك) وفي اامخ وفيهنااد وروساايك فيارفاياال نياال فيااا فينكباائة

 ساوف في انك ية فالقا اكدف  أخ يعناي الفخ هاذف فالنار  ذيا  وناع فيناقدناة فيادول فساوفا فاي وفالسااينكر
 فياثاول هاذف يكاوخ  قاد ، ذيا  ناخ فيعكاس  لاىاال  فينكبائة فالقا اكدف   عود  ساب فالادهكر في اارفجع
فساااطك    إذف فينساااقال فااي يالادهااكر فيناقدنااة يالقا ااكدف  فر ااة فيعااكيني فالقا ااكدي فيقااوى  نمااافخ فااي

 (1).فيجدمد فيوضع نع فياكمف

ف ا ث  فياجاكرة  فينكضاية فيسنوف   الل إافياهك أو فياقلمدية فياجكرية فيثوفجا نخ فيعدمد ا قيح ونع
دول  أ ضاك اامخ   كيدرفساة فيساوا فيدف لياةفاكذف انكويناك  ،ناخ ذي قاال ةفيمون اسمر  بكل فكير يسارف وساهوي

ك نكيعطم كنكو  ،ا قيضهكفو  سوف يعطمنك  مر نيكل  لى فافية فيثوفجا فياجكرية فموروبي فالاثكد  فنط ك  
  لاى فينوففقاة كناك اعاد وفالسااينكر فياجاكرة ناخ  االل اعاياا نجاكل فينسااقال فاي سيساانر فالاجكه هذف  أخ

 أخ  ناكو  اقلمال فيثاوفجا فيكنركياة إيىنيكال ف رف  فيناثدة وفيواليك  فموروبي فالاثكد امخ( TTIP) فيبرفكة
  وفنال و نساك دة ،ناخ ذي قاال  كيمار فر اص ف ا ث  فينقال ك  نليافضاال  اخ ذيا   فياجكرياة فيثوفجا
وث ااول فيبااركك   لااى وفياااي ككناا  سااا ك رئيسااك فااي اوساايع دفئاارة فيعالقااك  فالقا ااكدية فيعكينيااة  أ اارى 
فيعالقااك  فيدوييااة  بااكل كاماار  فالناار فيااذي  اااا نااخ اقااكرب ،  فيدوييااة فياجكريااة فيعالقااك  فااي  ااكراة نككنااة

 فيثاوفجا ناخ فئاك  أرباع إياىنقسانهك  وفساادي  فيعدمد نخ فيثوفجا فياقلمدية فاي ثاوفجا ف ارى ينكنناك فخ 
 (2)وهي ككالاي:  فياجكرة أنكن فيثكيية

 ( فينعلونكاية فيثوفجا) فيا دمرية فينعرفة نقص -فالويى
 ( في برية أو فينكيية فينوفرد) فيدف لية فينوفرد قمود -فييكنية
 ( فييقكفية فال االفك  ، فيلغة) فإلجرفئية فيثوفجا -فييكيية
 . (فيقسكد ، فيضرفئب ، في رف أسعكر اقل ك ) في كرجية فيثوفجا -فيرف عة

                                                           
(1) Guillermo VILLANUEVA LOP, COMMERCIAL DIPLOMACY IN A GLOBALIZED WORLD, 
journal Strategic Review, No. 10,2014,,p368-369 
(2)  Ibid ,p368-369 
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اوسااع   .االقتصييادية بعييد االزميية االقتصييادية الراهنيية تطلعييات مسييتقبل الدبلوماسييية :ل
 لااى  فنعكااسفنبااطة  فيدالونكسااية فيثدميااة فيمااون وف اا ث  اهااان فااي فيعدمااد نااخ فينجااكال  ، فالناار فيااذي 

يعااد فنعقااكد  نااؤانر فمناان فيناثاادة فذ ، ونوضااو ك  فيدالونكسااية فياقلمديااة  فطااراأيمرهاك فينانااوع فااي اوساايع 
 ةناعادد ف ناؤانر فيأكاار وفثادف ناخ  (2017)فاي  اكن فينعني ااغمار فينناك  و  في فينكنيك (اوخ )  ندمنة في

وبااهد هااذف  وكيقيااة اثقمااق فياننيااة فينسااادفنة فمطاارفف وانااكول قضااكيك نهنااة نياال اغمماار فيننااك  وفي ااثة
ف نااخ نجااكل فيسيكسااة في كرجيااة فااي وقاا  سااكاق ،  فينااؤانر نجااكال  جدماادة فضااال  ااخ ذياا  ياان اكااخ جااا  

 كيدالونكسية  جكنب فيثكونك  وفينؤسسك  فيدالونكسية فياي اعنى  إيىففرفد فينجانعك  وفينكبطمخ  ف  ح
يطااكياوخ هاان فيضااك فااي  عااح فيقضااكيك فيدالونكسااية نااخ  ااالل فيضااغط  لااى ثكونااكاهن نااخ  ااالل وسااكئل 

فيااي   ارى مف كيكقضافو  عاح في اادفق فيالجئامخفيقاكف  وفينطكي ة في  عح فيقضكيك نيلفالا كل فيثدمية 
 .فينعك ر ق ينكخ ادفويهك في فيو 

 هانكن فاي هاذف فينجاكليال ، فالككدينية ك درفسثقا في فنرف   يلدالونكسية فيجدمدة وفيقمود فياوسع  هذف فخ 
 2018 إيااى 2016 نااخ فيساانوف   اااللفعلااى سااامل فينيااكل و  ، فيثدميااة فياادول سيكسااك   لااى اااأيمره  ساااب
 فميناااكني فينعهاااد فاااي وفيعباااريخ فيثاااكدي فيقااارخ  فاااي فيدالونكساااية فطلاااق  لمهاااك فسااان  نااال  نجنو اااة اويااا 
 في كرجية وافرة نخ بد نو  اريمخ في( Stiftung Wissenschaft and Politik) وفمننية فيدويية يلبؤوخ 
 (1). وبنويية اركماف أكير  بكل فيمونفي فيعكين  دالونكسيةفي فا كع  نهنة فالاثكدية فمينكنية
 ضاااو  فااايفي  اااوص و   لاااى وجاااا باااكل  اااكن وفيدالونكساااية فالقا اااكدية  فيثدمياااة فيدالونكسااايةفخ كناااك 
 في ااانك ية فينجانعاااك  فاااي فيعاااكن فياغممااار وامااارة ناااع اانكسااابفخ  فينااارجح ناااخف  فيعكينياااة اغممااار في ك  نليااا
 واثويال فالقا اكدية فمدوف  اساا دن فياايهاي  فيثدمية فيدالونكسية  عح في كثيمخ فخ ي ففذ ، فيثدمية
 اعاديال  إجارف  و فيادويي فينجاناع هيكال فاي اغممارف فثادفث  إياى أد  جدمادةل ثارب سكثةل إيى فمسوفا
فنااكن   ااكب فاااحاطااور فيعالقااك  فيدوييااة فااي فينجااكل فالقا ااكدي  خ،أ فيدالونكسااية فسااارفامجيك  فااي نسااانرة
كيقيااة  فااي فيثكضاار فيوقاا  فاايفو فينهاناامخ فااي قضااكيك فيدالونكسااية فالقا ااكدية  فمكااكدينممخ خ نااخمفي ااكثي
فياقاادن فااي هااذف فينجااكل ثقااا فيعدمااد نااخ و  ،وفيااوطني في ااكرجي فمنااخ يسيكسااة فالقا ااكدية فيغكيااك  اوظمااف
اك كنك انكويوف نوفضيع نرا طة في هاذف فينوضاوع  فقا كدية، دالونكسية فسا دفن نقهون  لىفي كثيمخ   أيض 

                                                           
(1) Volker Stanzel, New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century, 
Research paper submitted to the German Institute for International and Security Affairs , 
November 2018,p14 
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  بااأخ وفياقااكوح ، في ااكر  فااي فياجكريااة فين ااكيح ود اان ااعايااا ااعلااق وفياااي ، فياجكريااة فيدالونكسااية نياال
فمدايااك   هااذه فاا خ ، ذياا  ونااع في كرجيااة فينسااك دف  فضااال  ااخ  فيدوييااة وفينؤسسااك  فياجكريااة فالاقكقيااك 
 فيسيكسااة أهاادفف اثقمااقإيااى  فيسااعي فااي يلدالونكسااممخ فيناكثااة فالقا ااكدية فيوسااكئل كاماار ثااد إيااى ااجكهاال
 (1). فيقوني وفمنخ في كرجية

 وأساهنفيدويياة،  فيعالقاك أ اكد اراماب  فيذي  كينيك، ( coved-19وفقع جدمد  عد اقبي و ك )وقد طرأ 
 لاى وفكاد  ادد ناخ في اكثيمخ ، اادأ فيثادمث  اخ اغممار فينظاكن فيادويي  فذ انك  اثكيقك  سيكسية جدمدة  في

،  نضااكد يهااذف فياارأيهنااك  نوقااف فيلمارفييااة  كينقكااال كااكخ  وفم اارففأخ فياااكريق قااد فناهااى  كنا ااكر فيقااين 
وباااادأ  لاااى فخ في اااارفع فياااادويي قااااكدن  ، نؤكاااادففيثضااااكرف   اااارفعااقديناااا ينظريااااة اانااااكول نااااك أطلاااق  ليااااا 

فالاثكديااة ونااخ أهنهااك روساايك  فمنريكيااةفيناثاادة يلواليااك  فااي فينظااكن فياادويي  ظهااور ننكفساامخ  فال اااالف
 أاناااة وفييكنياااة ،( coved-19) فاااكمروس أاناااة فموياااى وفثاااد، سخ فاااي أاناااامخ أناااكن فيعاااكين أخ نجاااد وفيماااون
 نقهاااون ناااخ افد نناااك وسيكرهاااك فنعككساااكاهك فكقااا  فيااااي ،نامجاااة اااادف يك  هاااذف فيو اااك  فيعاااكيني فيعاااكيني فيكساااكد
 اهدمد أي ضد فيقوني وأننهك نقسهك  لى فيدوية ثقكل أجل نخ او قا  كنال  نهنك   فيقونية وفيدوية فيسيكدة
 فيادويي فياذي فالقا اكد فينظاكن  لاى أيار  نطلقاة فوضاى نعاا ثنال فيو اك هاذف وياوقع  كثيوخ فخ   ثي
 اااأيمر ثاول فينقااك  وبادأ،   ظنااى دوال  او اقهك  وفي امخ فمنريكيااة فيناثادة فيواليااك  ناخ كاال  لياا اهاينخ
 ثرب إيى فيقكمروس مؤدي أخ  كثيوخ  وياوقع فيدويي فينظكن في فيقكئنة فيسلطة هيككل  لى فيعكيني فيو ك 
ناخ جهاة وفيوالياك  فيناثادة ناخ جهاة  فالاثكدياة وروسايك ككي امخ فيعظنى فيدول امخ انديع قدجدمدة   كردة
 هاذه فاف نناك ماطلاب سيكساك  دف لياة  ثكسانة  فيادويي فينظاكن يباهدهك فيااي فيقوضاى ثكياة نامجاة ، ف رى 

 فينسااوى   لاى فساا كقية  ن اكدرف  ناد ونك   فياوطني فينسااوى   لاىفياا  فالقا اكدي فياعكفي يكوخ  فياثديك 
 يباهد وربناك،  وفياجكرياة فالقا اكدية فيقضاكيك ثول بكنل اادريب فالقا كدممخ فيدالونكسممخ وااويد فيدويي
وهذف يعناي أخ ، فيدويي  فالقا كد رفجعثكونك  واا كدن   ساب ككنلة، اوفاخ  إ كدة  نلية فيدويي فينظكن
( coved-19)وضع  جكئثة   عدنك السينكو ينة   وفقب نعهك  وساثنل نسانرفاأيمرهك  نكافل فيجكئثة
 فالناار فيااذي ماطلااب ،كفجانك ياا أو كفقا ااكدي أو كسيكسااي كااكخ سااوف    ،ثقيقااي  ف ا ااكرفيدوييااة فنااكن   فمنظنااة

                                                           
(1) Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, “What Is Eco-nomic Diplomacy?”, in The New 
Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, 
, 4th ed. Routledge, 2016,p. 15 
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فيثكسنة  وانسيقهك نع فيسيكسك   فيدف لية فيسيكسك  نخ  الل فالقا كدي اعكفيثقيقية يل سيكسك  وضع
 (1) ..أق ر فقا كدي ركود فارف  ونوفجهة فينساقال في فمانك  ا طي يضنكخ ،في كرجية

 فد  فيناك  اطورهاك  دماده اكري ياة  نثطاك  قاد نار  فالقا اكدية فيدالونكسايةفخ  فيقول ينكخ اقدن ننك
 ك  وفسااع فياارف وفثاادي  ، نعمنااة وننماااف   ساانك  فناااكا  كاال نثطااة كنااك فخ وفعااكال فااي نبااأاهك رئيسااك   دورف  
 في وفنعكس  نرثلة يكل وفالجانك ية فيسيكسية و فالقا كدية فموضكع نامجة ، هكاطور  نسكر في ك  و نيق
 . فين القة وفياثديك  فينبكال  نع اعكنلهك ووسكئل فيدويية وفيننظنك  فيدول سلو 

                                                           
(1)

ف  ظ   واهل  مستقب  هلعلل  هلمحتم : هلتحللف هألمايكي هلاوسي   هلعالقلت ،دودين هالة محمود و ربا عبادة مسودة - 

  ،2020،بثالي  –وهلعسثكاي  هلماكثا هلثديمقاها  هلعابث   هالسثتاهتيجي مجل  هلداهسلت  ، 2020-2000 جلئح  كواونل
 114ص 
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 واليات االنتقال المستويات ونماذج التطبيقات: لمبحث الثاني: الدبلوماسية االقتصاديةا
 أاا بوصدهاي  الابلوميادي  أهميد  احددا ااددزيا ة ديا  ان:مستتويات الدبلوماستتية االقتصتتاديةاوال 

فدي  المتمثد  التقليدا  الدنم  ذلد  تعدا فاي لم وصورهي، أشكيلاي نميطاي وتعااأ تنوع هو الخيرجي  للاييا 
مختلهد  كدذل  ان  يا وأنميطد وانمي توادع  وأخدذ  أشدكي ا الابلوميادي ، الزعثد  بنشدي  أو الادهير شخصدي 

 .هي:برة ماتويي  الابلومياي  ا قتصياي  أماتوييتاي تعاا  وفقي لتنوع انواعاي واهميتاي ومن 
أقام صور العم  الابلوميادي، ويقصدا بادي تن ديم  تشك  : الدبلوماسية الثنائية أو التقليدية-1

العالقدددي  بدددين الددداوس علدددا أادددية مهيومدددي  ثني يددد  بينامدددي، وتمددديرة الابلوميادددي  الثني يددد  عبدددر ادددهيرا  
معتما  في الخيرج، ومن أكثر األمثلد  ومدوحي علدا الطر قد  التدي تداثر بادي الابلوميادي  ا قتصدياي  علدا 

عندددامي يدددتم اللجدددوج الدددا التجدددير  الثني يددد  مدددن خدددالس ذ المصددديلل الاييادددي  تنميددد  ا قتصددديا العددديلمي وتنهيددد
العالقي  التجير   وتوايع التجدير  المشدترك  بدين اولتدين زيلشدك  الدذ  يدتم بواادطت  الحصدوس علدا المة دا 

وغيلزددي مددي يقددب الاددبا الددر ية وراج هددذح ا تهيقيددي  حصددوس ، مددن المكياددا مددن ا اددتيرااا  والصدديارا  
وفددي ، فددي العالقددي  ا قتصددياي  والتجير دد  متعدداا  ا طددراي كمددي حصددل  بددين الحددر ين العدديلميتين تدداهور 

ولمواجا  هذح ا ةمدي  وانعكياديتاي الخطيدر  علدا اخدتالس  (1932- 1929)     روي الكايا الكبير 
التجدير  المشدترك  بيدنام مدن خدالس   اار إل، مع اول  اخرى   ثني ي  ميةان المافوعي  تقوم الاول  زعقا اتهيقي

وتجندا اادتخاام العمدال  ، فدي تادوي  الحاديزي    تتمدمن اعديا  اادتخاام عملتادي المحليد   قنوا  خيصد
اددنوا  قيبلددد  للتجايددا فدددي حيلدد  الرغزددد  مددن قبددد    خمادد  األجنبيدد  وتمتددا هدددذح ا تهيقيدد  علدددا ا غلددا مدددا

 (1)..الاولتين
عبدر زعثدي  خيصد  ان الابلوميادي  متعداا  ا طدراي تمديرة  :متعددة االطتاا الدبلوماسية -2

وقددا اةااا  أهميدد   ،يومددي  أو تمثيليدد  فددي بلددا أو أكثددرمكوندد  مددن وفددوا وأشددخيب تقددوم  زمامدد  محدداا  ته
هذا النوع من الزعثي  في الانوا  األخيدر  ن درا لة ديا  العالقدي  الاوليد  واتاديع مجي تادي ، والاداي منادي 
تنميدد  العالقددي  الاوليدد   بددين األمددم مامددي اختلهدد  أن متاددي الايياددي  وا قتصددياي  وا جتميعيدد  وأصددار  

 (2)..1969  الزعثي  الابلومياي  عيم األمم المتحا  اتهيقي  اولي  عيم  امي " اتهيقي
ان هذح الزعثي  تخمع لقواعدا ثيبتد  مادتما  مدن القدينون األادية للمن مد  واللدوا ل الااخليد  لاي يتادي 
العيمدد  وتقيليددا العمدد  فياددي، وتمدديرة ااخدد   طددير ثيبدد  فددي مقددر المن مدد  الاوليدد  زمعيوندد  األميندد  العيمدد  

                                                           
 302ب ،مصار ايبق ،ا قتصيا الاولي الايياي  والتطبيقي   ،عبا الكر م جيبر شنجير العيايو   (1)
 15-12ب، 2008علي يواب الشكر ، الابلومياي  في عيلم متغير، القيهر  للنشر والتوة ع،  (2)
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اق  عبدر اعدوى  حداى المن مدي  الاوليد  لمداتمر لزحد  قمدييي اوليد  الاا م ، وأحييني تكون ذا  طيزع م
 (1)..محاا 

الابلوميادددي  متعددداا  ا طدددراي لادددي شدددك  خددديب كمن مددد  التعددديون والتنميددد   ومدددن الجددداير زيلدددذكر ان
وغيرهدددي مدددن * ،ومن مددد  الكومنولددد   *ومجموعددد  الثمينيددد  ، ومجموعددد  الادددزع  (OECD)ا قتصدددياي 

الابلومياددي  اثنددين مددن ا هددااي الايمدد  علددا  مددن الماددتوى  ويحقددق هددذا، التجمعددي  ا قتصددياي  الاوليدد  
  الابلوميادي  يمكدن ان تدوفر لادي هدذح فدي المشديرك  األطدراي مادتوى العالقدي  الاوليد  ا وس منادي هدو ان

حدوس  زعمداي بدين التوافدق وتدوفير حد  ،  يجديا األطدراي لداوس الوطنيد  الحكومدي  تحديوس عندامي منتداى،
 فديينحصدر فالاداي الثديني  امدي ، علدا المادتوى المحلدي او الداولي كدين ادواج معدين، اقتصديا  هداي
 للتقدام وتمكينادي  ، عليد المتهدق الواقدع من تطدو ر  متميثل اقتصياي  توجاي  تمل  التي الحكومي  تمكين
ويكدرة النشدي  الابلوميادي فدي هدذا المادتوى إلنشديج تحيلهدي  أو تكدتال  اقتصدياي  ،  أوادع مجدي   في

او ايياي  ، ولقا فرض هذا النم  من الابلوميادي  الطبيعد  الهومدوي  وصدراع  القدو  والنهدوذ فدي المجتمدع 
لاوليد  كمدي أن التكدتال  ا قتصدياي  أصدزح  أاا  لة ديا  النهدوذ الاييادي للمجموعدي  ا، الاولي المعيصدر 

نتيجد  شدعور  ،الاوس القوي  في المجتمع الاولي وابلومياي  التحيلهي  تمرا بجدذورهي فدي أقدام العصدورو 
الجميعددي  الزشددر   زعددام قددار  كدد  واحددا  مناددي منهددرا  علددا  شددزيع حيجيتاددي أو تحقيددق أهدداافاي، علددا أن 

 (2)..يايالشيج الجايا في هذح الابلومياي  هو التواع في األهااي التي ترمي  ل
  (3) ومن اهم المكياا التي تحققاي التكتال  ا قتصياي  والتجير   ومنيطق التجير  الحر  هي:

                                                           
 2009 الطزعد  ا ولدا،ااي  حاين الهتالو ، الابلومياي  بدين الن ر د  والتطبيدق، األران، اار الثقيفد  للنشدر والتوة دع،  (1)

 32-30،ب
 -الصناعية الدول مجموعة من المالية وزراء اجتماع هو( السبع مجموعة باسم أيضا المعروفة) السبع الصناعية الدول مجموعة 

 المملكة اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا،: دول ستة من مجموعة إلى كندا انضمت عندما ،1976 عام في شكلت وقد السبع، الكبرى

 األمريكية المتحدة والواليات المتحدة،

* -  :مجموعددد  الثمينيددد  أو مجموعددد  الددداوس الصدددنيعي  الثمينيددد  تمدددم الددداوس الصدددنيعي  الكبدددرى فدددي العددديلم. أعمدددي اي هدددم
 الو يي  المتحا  األمر كي ، الييزين، ألمينيي، روايي ا تحياي ،  يطيليي، المملك  المتحا ، فرناي، وكناا. 

** -  : زيإلنجلية د(  رازط  الشدعوا البر طينيةد  المعروفد  بدداوس الكومنولدCommonwealth of Nations)   و رمدة لادي
اولد  جميعادي مدن  52( معروف  كذل  زيلكومنول  أو الكومنول  البر طيني، وهو عزدير  عدن اتحديا طدوعي مكدون مدن CNبد)

 ةمبيق ورواناا.و يي  اإلمبراطور   البر طيني  ايزقيا زياتثنيج مو 
 الطزعددد  ا ولددددا،ادددعيا أبدددو عزدددديح، الابلوميادددي  :تير خاددددي ،ماااددديتاي أنواعاددددي، قوانينادددي، اار الشدددديميج للنشدددر والتوة ددددع ، (2)

 .43- 40، ب  2009 فلاطين، 
  302ب ،مصار ايبق ،ا قتصيا الاولي الايياي  والتطبيقي   ،عبا الكر م جيبر شنجير العيايو   (3)
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اتاددديع حجدددم الادددو  بدددين اوس ا عمددديج ممدددي يدددوفر اادددواقي اوادددع للادددلع والخدددامي  المنتجددد  مدددن قبددد  -أ
 .ا عميج.

الددا ة دديا  ا نتدديج وتشددغي  ا مددر الددذ  يدداا  ، تحهيددة الطلددا علددا اددلع ومنتجددي  الدداوس ا عمدديج -ا
 الطيقي  ا نتيجي  المعطل .

ا نهتدديا التجددير  الددذ  يدداا  الددا مة ددا مددن ا اددتثميرا  ا جنبيدد  المزيشددر  ونقدد  التكنلوجيددي بددين الدداوس ج 
 .ا عميج.

ة ددديا  معدددا    علددداتعمددد  العالقدددي  التجير ددد  متعددداا  ا طدددراي التدددي تجدددر  مدددمن التكتددد  التجدددير  -ا
الحددا مددن الزطيلدد  مددن خددالس عمليدد  اعدديا  توة ددع العمدد  بددين ا عمدديج نتيجدد  انهتيحاددي واةالدد  ا اددتخاام و 

راوة ا مدواس(  زحادا الطلدا مدن اوس الهدي ض -الحدواجة المتعلقد  زينتقديس عوامد  ا نتديج )اليدا العيملد 
 .الا اوس العجة.

وااددع  للتزددياس الاددلعي مددع الشددركيج ا اددتغالس ا مثدد  للمددوارا الوطنيدد  للعمدديج فدديلتنوع يددوفر قيعددا  -ه
 . التجير ين .

 مدن خدالس اإلقليميد  ا قتصدياي  الابلوميادي  أهميد  : تدةاااالدبلوماسية  اقتصاياة   اقتلةةةي  -3
 تدوفر اذ ،اإلقلديم الداوس مجموعد ل الوطنيد  المصديلل وتعة دة ا قتصديا  والتحر ر األاوا ، لهتل اتهيقيي 
 اقتصيا  نشي  أ  زمميرا  فيلاول  تامل،  متجيور وزشك  المهتوح  األاوا  من العايا ار ع  وزطر ق 
 متقير د  تكدون  الداوس مدن مجموعد  مدمن غيلدا األحيدين فدي يكدون  و اإلقليمدي، التجمدع محدي  مدمن

 لياد  اإلقليميد  ا قتصدياي  فيلابلوميادي  متطدور، وطديزع ا قتصديا  اييادي  أولويدي  وذا  جغرافيدي،
نمي اتهيقيي  ابرام مجرا  منيفاد  علا الاوس قار  نتيج  ا قتصيا  النمو تحقيق في أهميتاي تكمن فق ، وا 

 وتعا ا تهيقيي  التجير   ا قليمي  علدا عكدة الترتيزدي  التجير د  ،الحر  األاوا  في التجير  قييم من أج 
 نددتع عناددي نوعددين مددن التدد ثيرا  أو و مددن أشددكيس التكيمدد  وا ندداميج ا قتصدديا ،  شددكالا اذ تمثدد  التهمدديلي  

ا ثددير، ا ولددا يطلددق علياددي زيألثددير الادديكن  و تشددم  خلددق و تحو دد  التجددير  أو القيمدد  و هددي عزددير  عددن 
يشم  ا ثير النيتج  عن قييم تكتد  أو  يا الذ  قام نموذج (viner)فينر جيكوا امتااا األفكير ا قتصيا  

و هدددي ا ثدددير الاينيميكيددد  و تشدددم  ا ثدددير الالحقددد  للندددوع ا وس جمركدددي، فمدددال عدددن الندددوع الثددديني  اتحددديا
كدددون ا تهيقيدددي  التجير ددد  اإلقليميددد  هدددافاي هدددو  ةالددد  العوا دددق  مدددن وزددديلرغم ،تكدددون علدددا المددداى الطو ددد و 

الحددواجة غيددر الجمركيدد  وتحر دددر التجددير  شدد ناي شدد ن اتهيقيددد  المن مدد  العيلميدد  للتجددير  وقبلادددي و الجمركيدد  
فدداذا ، أن هددذا   يمنعنددي مددن  يجدديا تعدديرض وامددل بددين ا تهيقيددي  التجير دد  اإلقليميدد     جددي ، اتهيقيدد  ال
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أن اخدوس أ   تدنب علدا( ، و 1947)لجةج ا وس مدن ا تهيقيد  العيمد  لتعر هد  الجمركيد  والتجدير  ا تنيولني
 تهيقيدد  العيمدد  للتعر هدد  اولدد  فددي اتهيقيدد   قليميدد  يتندديقض مددع مبدداأ عددام التمييددة وهددذح المدديا  ا ولددا مددن ا

 (1) .الجمركي  و التجير  والميا  الثيني  من ا تهيقي  العيم  للتجير  في الخامي .
وتبدددرة النةعددد  نحدددو اإلقليميددد  زصدددور  أكثدددر ومدددوحي مدددن خدددالس مقيرنددد  نمدددو التجدددير  الاوليددد  ااخددد  

 زصور  ت ار أصزح  ،اإلقليمي  التجمعي  بين التجير   التزياس نمو ف يهر  وخيرجاي، التكتال  اإلقليمي 
فددي  دد  التغيددر المهدديجف فددي موقددب الو يددي  المتحددا  األمر كيدد  مددن   ادديمي األخيددر  فددي الاددنوا  جليدد 

ال يهر  ا قليمي  من موقب منيوئ الا موقب ما ا، ومي صيحز  من راوا افعيس متزيين  اتجيح هذا التغير 
 الدذ  أصددزل زمثيزد  القددو  الاافعدد   تهيقيدي  التكيمدد  ا قليمددي، وهدذا لمددي تشددكل  الو يدي  المتحددا  األمر كيدد 

علا الماتوى الاولي، فيلو يي  المتحا  األمر كي  كيند  مدن أشدا ( وتجير  ، ميلي ،  اقتصيا  )من ثق 
المعيرمدددين  تهيقيدددي  التكيمددد  ا قليمدددي، ولمدددي رأ  المادددير الزطددديج للمهيومدددي  المتعددداا  األطدددراي فدددي 

يمدد  فددي انشدديج منطقدد  اطددير من مدد  التجددير  العيلميدد ، ومددي يمكددن أن يشددكل  ذلدد  مددن تاايددا لمصدديلحاي ق
التددي أصددزح  تشددك  أهددم ( 1994عدديم )المكاددي  وكندداا  برفقدد ( NAFTA)التجددير  الحددر  ألمر كددي الشددميلي  

مندديطق التكيمدد  ا قليمددي علددا ماددتوى العدديلمي الددا جينددا ا تحدديا األورو ددي ومنطقدد  ا ادديين، فيلو يددي  
اتهيقيدد  تكيمدد  اقليمددي لوحدداهي، ان هددذا التغيددر فددي الهلادده  التجير دد  ( 13)المتحددا  األمر كيدد  تملدد  حددوالي 

للو يدددي  المتحدددا  األمر كيددد  اتجددديح ا قليميددد ، فمدددال عدددن عوامددد  أخدددرى تدددرتز  لن ددديم التجدددير  المتعددداا  
 (2)..ي  التكيم  ا قليمي زشك  متةايافي النمو المتةايا للتجير  البيني  ااخ  اتهيقي أااماألطراي 

ا هميد  الكبيددر  للابلوميادي  التجير د  الثني يد  والمتعداا  األطدراي اذ يمكددن و ممدي تقدام ا هتمديم نالحد  
وزيلمثدد  يددتم ، أن تكددون المصدديلل التجير دد  الثني يدد  محددااا  مامدد  لمواقددب الدداوس فددي المن مددي  الاوليدد  

ولدو امعندي فدي التداقيق ، تطو ر العالقي  التجير   فدي اديي  أوادع لقواعدا وأن مد  الن ديم متعداا األطدراي 
مجموعدد  فرعيدد  كمددي هددو بوصددهاي نالحدد  أن الابلومياددي  ا قتصددياي  الثني يدد  تشددم  الابلومياددي  التجير دد  

( ، وتوفر مجموع  شيمل  مدن المومدوعي  واألنشدط  والتدي تهادر ادبا 1مومل في مخط  في الشك )
للزحدد  اذ يجددا أن ينصددا تركيددة  ماددتقالا  مجددي ا بوصددهاي اراادد   أزحددي  الابلومياددي  ا قتصددياي  الثني يدد  

                                                           
الن يم التجير  متعاا األطراي وتحايي  التجير  العيلمي : البي  ، األةمي  ا قتصدياي  و  ،رازل خوني وخير الاين بلعة  (1)

اار   ،ا تهيقيي  التجير   اإلقليمي   . 288ب ،2015 ،العاا الثيمن عشر ،مجل  ازحي  اقتصياي  وا 
التوج  نحو ا قليمي  والن يم المتعداا ا طدراي ا  اور  حكديم من مد  التجدير  العيلميد  فدي تن ديم التجدير   ،اليم موالا  (2)

 50ب  ،2018 ،1العاا  ،  AL-RIYADA For Business Economics ،الاولي  
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طددددد  زيلابلوميادددددي   متعددددداا  المجدددديس علدددددا األنشدددددط  الثني يددددد  مدددددع ا خدددددذ بن دددددر ا عتزدددددير الجواندددددا المرتز
  (1).األطراي

 الدبلوماسية الثنائية ومتعددة االطاا تداخل ( 1لشكل )ا
 

                  

 

   

  الدبلوماسية متعددة االطراف                                                         الدبلوماسية الثنائية 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                   

                                                                                         

 

 

 

Source -Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision Making and 

Negotiations in International Relations, Ashgate,London, 2nd Edition, 2007,p7 

 
هندددي  العايدددا مدددن النمددديذج التدددي اهتمددد  فدددي تهادددير  :نمتتتاذج الدبلوماستتتية االقتصتتتادية -ثانيتتتا
وقا اختله  هذح النميذج تزعي  تجيهي  الابلومياي  ا قتصياي  وانواعاي واهم هذح ا قتصياي   الابلومياي 

  النميذج ا قتصياي  هي :
 لت خذ تتشك  أخذ  ا قتصياي  الابلومياي  أنهذا النموذج  يرى   Saner & Yiu  :نموذج -1
 الابلومياي  تعر ب  عيا   لا ميا  حيج  هني  يهترض  النموذج ووفقي لاذا ،أوج ات   في جايااا  نموذجيا 

 علا ا قتصياي  الجوانا في التيثير ياتطيعون  لكن متزيينين ابلوميايين فيعلين لوجوا نتيج  ا قتصياي 
 :ي تيكمي  وأاوارهم، لمايمام وفقي الالعبين ها ج الاولي وصنب الماتوى 
 هدذا فدي الاولد  يو يهتد الابلومياديتين هيتدين تعدا التجير د  والابلوميادي  ا قتصدياي  الابلوميادي  -أ
والتجير د   ا قتصياي  الايياي  عن المااول  الوةارا  باي تقوم التي واألاوار الو ي ب أنامي أ  المجيس،
 تمدع التدي المن مدي  ااخد  الوفدوا كعمد  ا قتصدياي ، الايياد    زقمدييي ا قتصدياي  الابلوميادي  وتادتم

( والمن مدي  اإلقليميد  المتخصصد  ،و ند  التادويي  الداولي ،العيلميد  التجير  من م )مث  الاولي  المعييير
                                                           

(1) Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision Making 
and Negotiations in International Relations, Ashgate,London, 2nd Edition, 2007,p.7. 

الدبلوماسية 

 التجارية
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زشددك  الابلومياددي  ا قتصددياي  المصدديار ا قتصددياي   مددي  تاددتخاملتحقيددق أهددااي اييادد  خيرجيدد  محدداا  و 
مددن نيحيدد  ، عقوزددي  ولاددذا تاددما الابلومياددي  ا قتصددياي  أحييندديا زيلماددير  ا قتصددياي  للاولدد   حددوافة أو

وتشم  الترو ع لالاتثمير الخيرجي  ،تحقيق األهااي التنموي  الوطني في أخرى تاتم الابلومياي  التجير   
لعميلد  واادتقطيا التكنولوجيدي في الااخ  وا اتثمير الوطني والترو ع للتجير  والاييح  وتصاير واادتيراا ا

 (1)..ور  اإليجيبي  للزالا في الخيرجوالعم  الزحثي و نيج الص
ابلومياددي  الشددركي  ان هنددي  ويهتددرض فددي   :ابلومياددي  الشددركي  وابلومياددي  رجدديس األعمدديس  -ا

اور ن  تن يميين  حيادمين للتناديق النديجل للشدركي  متعداا  الجناديي  ، وفقدي لدذل  ا فتدراض أن المداراج 
 ااخدد فددي هددذح الشددركي  يجددا ان يكونددوا قدديار ن  علددا العمدد  فددي ثقدديفتين همددي الثقيفدد  الااخليدد  الاددي ا  

لوميادي   لدا جعد  البي د  الخيرجيد  لهدروع مشدير ع األعمديس وتاداي هدذح الاب عيلميديالشرك ، وثقيف  الشرك  
 .بين شركي  الحكوم  والمن مي  غير التجير   يا تعم  وايطو اي تلتشجيع أنشط  بي   محهة 
                والمن مددددددددددي  الوطنيدددددددددد  (Non-government) ميدددددددددد و الحك ابلومياددددددددددي  المن مددددددددددي  غيددددددددددر-جددددددددددد

( Organizations-NGOs  )ذا  التوجدددددد  ا قتصدددددديا  تركددددددة علددددددا  ميدددددد و غيددددددر الحكالمن مددددددي   ان 
 هني يجا التميية بين،  رى عايا  تنش  فياي هذح المن مي الاييا  ا قتصياي  ، فمال عن مجي   أخ

التدي تعمد   الوطنيد  هدي يلمن مدي فالمن مي  الوطني  غير الحكومي  والمن مدي  الاوليد  غيدر الحكوميد  
تمث  مصيلل المجتمع الماني فدي المجديس ا قتصديا  والابلومياي  التي تاتخاماي ااخ  الحاوا الوطني   

   (2)وتتكون من جمعيي  حميي  الماتال  ومكيفح  الهايا وحتا مجموعي  ميلكي األاام وحمي  البي  .
فدددي تةايدددا ادددر ع نتيجددد  ادددرع  الوصدددوس  لدددا  هيأن عددداا وفقدددي لادددذا النمدددوذج امدددي المن مدددي  الاوليددد 

 اوسالنيميد  و  الداوسالمعلومي  واصزح  اليوم هذح المن مدي  تتداخ  فدي تطبيدق مشدير ع تعديون فنيد  فدي 
تقددام فددي بددرامع صددناو  النقددا الداولي او البندد  الدداولي لرنشدديج والتعميددر والتددي ا قتصدياا  ا نتقيليدد  كمددي 

اار  األةمددي  وزشددك  عدديم زحددو  حياددم  فددي حقددوس ومجددي   هيمدد المادديم الر يادد  ان   للتعدديون الدداولي وا 

                                                           
مدع اإلشدير   -تقييم اور الابلومياي  ا قتصياي  في اعم األمن ا قتصديا   ،أاميج يعقوا و بن لخمر محما العر ي  (1)

  .135ب ،2016 ، 14العاا:  ،اي  مجل  الزشي ر ا قتصي ، تهي  الشراك  األوروجةا ر  ( 
(2)  Ana Lúcia da Ponte Neiva, Economic diplomacy in action The case of the Embassy of 
Portugal in the Czech Republic, Master Thesis Presented to Universidade Católica 
Portuguesa to obtain a master's degree in Business Economics, 2016,p.15 
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تتمحددور حددوس حهددين كدد  مناددي علددا مصدديلل جميهيرهددي وعمال اددي والتدد ثير  للابلومياددي  وفقددي لاددذا النمددوذج 
 (1)..علا نتي ع تعيملاي مع األطراي األخرى 

 للابلوميادي  ا قتصدياي اقتدرا نمدوذج الثالثدي  نموذج: الثالثتي للدبلوماستية االقتصتادية:- 2
الابلومياددي   اولاددي أنددواع هددي ثالثدد  و تمحددور حددوس 1991عدديم (  Strange( و) Susan كدد  مددن )

الابلوميادددي  ا قتصدددياي  القي مددد  بدددين المااادددي  فادددو  امدددي المحدددور الثدددينيا قتصدددياي  بدددين الحكومدددي  ، 
القي م  بدين الحكومد  والمااادي    لدا أن عدام الابلومياي  ا قتصياي  في   تركة المحور الثيل و نهااي، 

 (2)...تحقيق ا هااي ا قتصياي  المطلوز  وفقي لاذا النموذج ااى لتعرم  لجمل  من ا نتقياا 
و ُيطلددق عليادددي أيمدديا األاددلوا الجايددا للابلوميادددي   نمتتوذج الدبلوماستتية متعتتتدد ال وايتتا: -3

للصدده  اإلشددكيلي  التددي انطددوى علياددي النمددوذج  حددالا  ( وامددع النمددوذج Parreira)ا قتصددياي  وقددا اقتددرا 
-اابلومياي  الماااي  فيمدي بينادي -أفروع للابلومياي  ا قتصياي  هي:  ي ثمينرأى أن هني  و  ،الثالثي

ابلوميادي  -اابلومياي  المااادي  مدع المن مدي  غيدر الحكوميد   -ج ابلومياي  الماااي  مع الحكوم 
الابلوميادددي  القي مددد  بدددين الددداوس -والابلوميادددي  القي مددد  بدددين الددداوس -هالمااادددي  مدددع المن مدددي  الاوليددد  

الابلومياددي  القي مدد  -ر الابلومياددي  القي مدد  بددين الدداوس والمن مددي  الاوليدد  -ة والمن مددي  غيددر الحكوميدد 
أن الحدداوا الوطنيدد  للدداوس لددم تعددا فياددي  اتحليلدد  زيلت كيددا علددواختددتم فيمددي بددين المن مددي  غيددر الحكوميدد  

 (3)..القواعا واإلجراجا  ا قتصياي  محاا  زمي في  الكهيي 
 (Bayne)و ( Woolcock ) : الددددذ  قامدددد: نمتتتتوذج الدبلوماستتتتية االقتصتتتتادية ال ديتتتتدة4

مدن خددالس اادتطيع  فدي التغييددر مادير العالقدي  الخيرجيدد  والمهيومدي    الدداوسو ومدل هدي النمدوذج ان 
عمليدد  صدددنع واتخدديذ القدددرار ، وتددم ذلددد  زعددا ناييددد  الحددرا الزددديرا  واخددوس العددديلم بوازدد  العولمددد  التددي تعدددا 

 القددرن  مطلددع، زعددا يا ملحو دد اا المادديهم ا كبددر فددي تطددور الابلومياددي  ا قتصددياي ، وأصددزل العمدد  باددي أمددر 
ي  المتحدا  ا مر كيد  اذ فدي الو يد ( 2001) عديم ادبتمبر(  11 )هجدوموزيلتحايا زعدا  والعشرون  الحيا 

                                                           
  135مصار ايبق ، ب ،أاميج يعقوا و بن لخمر محما العر ي   (1)
رادديل    ،اوس شددميس افر قيددي) الجةا ددر تددونة المغددرا(  اتجدديحالابلومياددي  ا قتصددياي  لالتحدديا ا ور ددي  ،بددن  دديهر ني لدد  (2)

   27ب  ،2019 ،ميجاتير مقام  الا جيمع  محما بومييي كلي  الحقو  والعلوم الايياي   قام العلوم الايياي  
 135أاميج يعقوا و بن لخمر محما العر ي، مصار ايبق، ب  (3)
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اا  التطورا  الاولي   المتايرع   لا العم  ااخ   طير الابلومياي  ا قتصياي ، و رة  أهميتاي ألازيا 
 (1) عا  مناي:

 ._ تقوم الابلومياي  ا قتصياي  حوس العملي  ا قتصياي  وليا  حوس الايك  ا قتصيا .أ
مددن المشدديك  فددي الادديح  الاوليدد  مثدد  اإلرهدديا والبي دد  عيلجدد  الابلومياددي  ا قتصددياي  مجموعدد  -ا
 .العيلمي .
يتعين علا الحكومي  أن تكون فعيل  من أج  تحقيدق أهداافاي وتعة دة الرفيهيد  ا قتصدياي  فدي   -ج

  .ا قتصيا العيلمي.
 يالحكومددي  بابلوميادديتا ذهبدد كمددي ، أن الحكومددي  أصددزح  تحدد  مددغ  متةايددا مددن المادديجل   -ا

،  ثالثدد  أشددكيس هددي علدداتنقاددم  والتدديتحدديوس التوفيددق بددين ثالثدد  أنددواع مددن التددوترا  الددا اناددي ا قتصددياي  
مد  جتوتر الذ  يحص  بين ا قتصيا والاييا  وهندي تكمدن مامد  الابلوميادي  ا قتصدياي  فدي كيهيد  المواال

 ااخدد  الاولدد  والمددغو  غو  المددينحصددر بددين ف ، امددي التددوتر ا خددري  والايياددي بددين األهددااي ا قتصدديا
 الخيرجيدد  وكيهيدد  توصدد  الحكومددي   لددا قددرار تددوافقي مشددتر  ااخلددي بخصددوب الابلومياددي  ا قتصددياي 

، فهي الوق  الذ  تايطر فيد  وةار  الخيرجيد  فدي غيلبيد  اوس العديلم علدا الابلوميادي  الاييادي  الخيرجي  
تددتحكم الددوةارا  ا قتصددياي  والميليدد  زيلاييادد   مددن خددالس ادديطرتاي علددا صددنيع  قددرار الاييادد  الخيرجيدد 

ا قتصددددياي  ومددددن ثددددم زيلابلومياددددي  ا قتصددددياي  وفددددي  دددد  هددددذح المددددغو  المعقددددا  والمتشدددديزك ، تحدددديوس 
فكلمددي تددم التوصدد   لددا ،  ااخليدديالابلومياددي   لددا التوصدد  لقددرارا  ذا  قددار  تنيفاددي  خيرجيدد  متهددق علياددي 

بين أطراي الابلومياي  ا قتصياي  تمكن  الحكومي  من الاخوس في  المهيومي توافق ااخلي من خالس 
فدي  ا خدر ن والنيشدطينبين الحكومي   فاومن التوترا   ، امي النوع الثيل  مواة   في الخيرج  مهيومي 
أكبددر وجدد  للعولمدد  هددذا  يعددافمددن المعددروي أن اختددرا  العوامدد  الاوليدد  لالقتصددياا  الااخليدد ،  ا قتصدديا 

نمددي مددن خددالس وكددالج القطدديع الخدديب التجددير، الماددتثمر ن، والممددولين  الوجدد    يبددرة عبددر الحكومددي  وا 
كلمي تاخل  المجموعي  األخرى والحركدي  ا جتميعيد  أكثدر فد كثر فدي في اول  مي وكلمي تقام  العولم  
 (2) .,الابلومياي  ا قتصياي 

 
 

                                                           
 30ب ،مصار ايبق  ،بن  يهر ني ل  (1)
 30ب ، نها  المصار– (2)
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 االنتقالالدبلوماسية االقتصادية التطبيقات واليات  -ثالثا

تتادم العالقدي  ا قتصدياي  الاوليد  فدي التدااخ  والتشديز   :اليات انتقال الدبلوماسية االقتصادية -1
فيمي بيناي ويمث  انتقديس الادلع والخدامي  وراوة ا مدواس مدن اهدم ا ليدي  التدي تة دا مدن حجدم التعديمال  

نتقدديس الابلومياددي  ا قتصددياي  هددي مددي ا قتصددياي  وتعددةة الابلومياددي  ا قتصددياي  ومددن بددين اهددم اليددي  ا
 ي تي: 

تشددك  التجددير  الاوليدد  للاددلع والخددامي  واحددااا مددن ا رتزيطددي  األكثددر قددو  بددين  :الت تتااة الخاا يتتة-أ
للنمو ا قتصيا  في مختلب  محركي ر يايالتجير  الخيرجي   زعا ان اصزح  ، اقتصياا  العيلم المختله  

ومدددع تعدددي م اهميددد  ، الوطنيددد  الددداوس زصدددري الن دددر عدددن فلادددهيتاي ا قتصدددياي  وأادددلوا  اار  اقتصددديااتاي 
التجير    تعدةة الابلوميادي  ا قتصدياي  اةاهدير الاولد  فحادا بد  تداثر ايمدي زعالقيتادي التجير د  والميليد  

 اتجيهيتاي شمل عالقي  الخيرجي  لجميع اوس العيلم  زعا ان من المواميع الر يا  في الكوناي لالخيرجي  
الحيلي  ة يا  التعيون بين الوكي   الحكوميد  ، وة ديا  األهميد  المعطدي  لقمدييي من مد  التجدير  العيلميد  ، 
والتهدددديوض زشدددد ن التجددددير  الحددددر  والتهمدددديلي  فمددددال عددددن ابددددرام ا تهيقيددددي  التجير دددد  وا تهيقيددددي  الخيصدددد  

 ميرا  وتجنا ا ةاواج المر بي والخامي  الميلي  في الخيرج .زي اتث

 افددددع قدددو   عطدددديج فدددي المزيشددددر األجنبدددي ا اددددتثمير أهميددد  تتمثددد  : المباشتتتتاة األ نبيتتتتة االستتتتثمااات-ب
 اإلنتيجيددد  العمليددد  فدددي والمشددديرك  العددديلمي ا قتصددديا التهيعددد  مدددع علدددا قارتددد  بتحادددين المحلدددي لالقتصددديا
نتيجد   كهديج  أكثدر اقتصديا  لدا ا قتصديا فدي نقد  أايادييا  جدةجاا  ا ادتثمير الدذ  يجعد  مدنا مدر  الاولي ،
 لحمييدد  اوليدد  اتهيقيددي  بتوقيددع العدديلم اوس مددن العايدداهددذا ا ثددر قيمدد   اعلدد، العدديلمي زي قتصدديا  رتزيطدد 
 اوليدد  ماااددي   شددراي تحدد  جمدديعي  طددير فددي ا قتصدديا  اددواج التكيمدد  ولتحقيددق ا اددتثمير وتشددجيع
قليمي ،  واادتثمير   اقتصدياي  زعالقدي  تح دا التدي الداوس األخدرى و اديمي الداوس مدع ثني ي  طير في أو وا 
فدي  األجنبدي للمادتثمر المحليد  القدوانين زعا الثيني الافيع خ  تمث  كوناي من ا تهيقيي  هذح أهمي وتنزع 
 لالاتثمير المميه  الاول  و ين بين  نةاع نشوا حيس

 العنيصددر أهددم أحددا المتقامدد  الدداوس تقدداماي التددي األجنبيدد  المادديعاا  تعددا الخاا يتتة : المستتاادات - تتت
 التدي الميادر  والقدروض الرادمي  المدنل علدا الماديعاا  هدذح وتشدتم ، الاوليد   التنمي  تمو   في الر يا 
  دتمو اإلنمي يد   جاواهدي فدي لماديعاتاي النيميد  الداوس  لا المتقام  من  الاوس ميلي  موارا تحو   تاتااي
 أو تحو دد  نيميدد   لدداوس متقامدد  اولدد  مددن مزيشددر  المعونددي  مددنل زطددر قتين همددي األجنبيدد  المعونددي  تقددايم
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الاولي لرنشيج والتعمير  بن ال في المتقام  الاوس تاام عنامي الحيس هو كمي متعاا  جاي  من المعوني 
 علدا األمثلد  النيميد  مدن الداوس مدن لعاا األرصا  باقراض األخير يقوم ثم ومن اولي للتنمي ، صناو   أو
ومن مدد   للتنميدد  الاوليدد  أوزدد  صددناو   الةراعيدد ، للتنميدد  الدداولي الصددناو   ، الاوليدد  التنميدد  مااادد  ذلدد 

 .(OECDالاا  التيزع  لمن م  )

 :االقتصادية الدبلوماسية تطبيقات-2
ااى تحددددددوس القددددددو  ا قتصددددددياي  العيلميدددددد  مددددددن ا قتصدددددديايي  المتقامدددددد   لددددددا التجير دددددد  :الدبلوماستتتتتتية - أ

ا قتصيايي  النيش    لا قييم حكومي  ا قتصياا  المتقام  باعم األعميس التجير   الوطني  التي تشدير  
فددي عمليدد  العولمدد   والتواددع عبددر الحدداوا ا مددر الددذ  عددةة مددن الدداور الددذ  تلعزدد  الابلومياددي  التجير دد  

 ألنمحليدي ون درا   الداوسناي احدا الوادي   المامد   للحكومدي  لة ديا  التجدير  الاوليد  واعدم اقتصديايي  كو ل
بوصددهاي فددي التجددير  العيلميدد   ف ناددي علددا ا رجددل اددتعم   يا مامدد يا ا قتصددياا  النيشدد   اصددزح  اليددوم واقعدد

ن حكومدددي  ا قتصدددياا  محركدددي  النمدددو ا قتصددديا  فدددي العقدددوا القيامددد  ، ا مدددر الدددذ  يدددافع العايدددا مددد
المتقام   لا تعة ة األاوا  التي ياتخاموناي مث  الابلومياي  التجير   ، فعلا ابي  المثيس ، أعديا  كد  

فدي اييادتاي من المملك  المتحا  وهولناا التهكير في ااتراتيجييتامي واعطتي  األولوي  للابلومياي  التجير د  
المزيشر  في المجيس التجير  بتشدجيع الصديارا  وتعب د  ا ادتثمير  وتتمث  األولويي  ا قتصياي  الخيرجي 

األجنبي الااخلي  كمدي تدوفر مجموعد  مدن الخيديرا  لمتيزعد  هدذح الماديم ، فمدال عدن ماديعا  المااادي  
التجير   المحلي  علا الزح  عن أاوا  خيرجي  اذ تعا ارااي  الاو  وة يرا  وفدوا األعمديس والمشديرك  

التجير   الاولي  واجتميعي  الزي ع والمشتر  من بين ا اوا  الر يا  لمايعا  المصار ن ، في المعيرض 
اورا  فدددي تاددداي  الوصدددوس  لدددا أادددوا  جايدددا  ، وتطدددو ر منيفدددذ  تددداا كمدددي يمكدددن للوكدددي   الرادددمي  أن 

،  ا ر ياديا منتجي  التصاير الجايا  عبر أنشطتاي الا جينا ذلد  تمديرة الادهيرا  والمكيتدا التجير د  اورا 
يتمدددمن تعب ددد  ا ادددتثمير األجنبدددي المزيشدددر ، والوصدددوس  لدددا المادددتثمر ن األجيندددا ، وتدددوعيتام زددديلهرب 

اددم الددذ  ينتمددون الياددي ا مددر الددذ  يدداا  الددا ة دديا  التصدداير وتحهيددة النمددو اولا اددتثمير   المتيحدد  فددي 
النيمي  اذ تايعا هذح ا نشط  التجير   علا خلدق فدرب العمد  ورفدع  اوسلزيلناز  ل و ايميا قتصيا  ، 

ماددتويي  المعيشددد  فمدددال عدددن ذلددد  وعلدددا المادددتوى الجة دددي  تحقدددق شدددركي  القطددديع الخددديب مة ددداا مدددن 
ا ر ددديا اذ  يمكدددن لادددذح الشدددركي  تحقيدددق العايدددا مدددن الهوا دددا  نتيجددد  الددداخوس الدددا األادددوا  الاوليددد  مدددن 

 (1)خالس:

                                                           
(1) International Trade Centre, A Guide to Commercial Diplomacy, The International Trade 
Centre (ITC) is the joint agency of the World Trade Organization and the United 
Nations,2019,p.7 
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تتجديوة الشدرك  الادو  المحلدي وتداا  ة ديا  المبيعدي   لدا نمدو الشدرك    ذالمبيعدي (  ة يا  )حجم *
ي ة يا  األر يا .  وتواعاي زشك  أارع ويمكناي أيما

 ا اتهيا  من الطيق  اإلنتيجي  وخهض تكيليب الوحا  المنتج  . *
 بيع في ض اإلنتيج: يحا  هذا عنامي تنتع الشرك  أكثر ممي يمكن أن ياتوعز  الاو  المحلي . *
تقليدد  مخدديطر ا عتمدديا فقدد  علددا الاددو  المحلددي اذ  يادديعا تنويددع األاددوا  علددا التخهيددب مددن  *

التغيددرا  المواددمي  فددي الطلددا ويمكددن أن يخهددب مددن حجددم الخاددي ر التددي تواجدد  الشددرك  عنددامي يددنخهض 
 الطلا في الاو  المحلي  .

اكتايا معرف  وخبر  جايا . يايعا التعدرض للمنيفاد  الاوليد  فدي األادوا  الخيرجيد  علدا تحهيدة  *
 ا بتكير والكهيج 

وزددديلرغم مدددن أن الابلوميادددي  التجير ددد  فدددي حدددا ذاتادددي لياددد  جايدددا  ،    أن الزحددد  فدددي الابلوميادددي  
الددرغم مددن اهتمدديم العايددا مددن الزدديحثين فددي اراادد  الابلومياددي  التجير دد  هددو مومددوع حدداي  ناددبياي  وعلددا 

ا قتصياي  زشك  عيم والابلومياي  التجير   زشك  خيب ا  ان الارااي  التهادير   للابلوميادي  التجير د  
علددا ماددتوى الو ددي ب التددي تقددوم باددي واهميتاددي غيلزاددي مددي يددتم الخلدد  بيناددي و ددين والابلومياددي  ا قتصددياي  

  (1).ومياي  الميلي والابل
 من خالس التميية زيلقمييي التدي تادم كد  واحدا  منامدياص  ا ختالي بين الابلوميايتين  وأن معرف 

يلابلومياددي  ا قتصددياي  تعنددا زيلقمددييي ا قتصددياي  زشددك  عدديم  كمددي تاددتم ايمددي فددي ا تهيقيددي  التجير دد  ف
زشددك  خدديب هددذا ا صدد  يعددا احددا اهتميمددي  الابلومياددي  التجير دد  ولكددن اذ اققنددي اكثددر فددي ذلدد  نجددا ان 

زادي مدي تادتخام لتغطيد  ل  هداي اقتصديا  شديم  يختلدب عدن ا خدر ، فيلابلوميادي  ا قتصدياي  غيل كليامي
نوعين مختلهين من األنشط  في هذا المجيس وهمي اعااا الايياي  التجير د  واعدم األعمديس الاوليد   بينمدي 

  (2).عم األعميس التجير  يتهق الكثيرون علا أن جوهر الابلومياي  التجير   يركة علا ا

                                                           
(1) Alexandre Mercier, ‘Commercial diplomacy in advanced industrial states’, Discussion 
Papers in Diplomacy, No. 108 (The Hague: Netherlands Institute of International Relations, 
2007,p.12. 
(2) Geoffrey Berridge and Alan James, A Dictionary of Diplomacy, Commercial Diplomacy: A 
conceptual overview. Paper presented at the 7th World Conference of TPOs, The 
Hague,2001,p.42. 
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وميادددي  ا قتصدددياي  كمراافدددي  فددد ن نميدددة بدددين الابلوميادددي  التجير ددد  والابل الدددا جيندددا ذلددد  يمكدددن ان
الابلوميادددي  التجير ددد  تشدددير عددديا ا  لدددا األنشدددط  الابلوميادددي  الثني يددد  التدددي تددداعم الحصدددوس علدددا األر ددديا 

بينمدي الابلوميادي  ا قتصدياي  هدي أوادع  ألنشط  القطيع الخيب )و  ايمي التجدير  وتشدجيع ا ادتثمير( ،
مير تتمدددمن أنشدددط  الابلومياددديين فدددي المااادددي  ا قتصدددياي  اذ بجيندددا التجدددير  وأنشدددط  تدددرو ع ا ادددتث

أو (  G20)( أو OECDالاوليددد  مثددد  من مددد  التجدددير  العيلميددد  ، من مددد  التعددديون ا قتصددديا  والتنميددد  )
 (1)( وتتممن عا  اهااي هي :UNCTADماتمر األمم المتحا  للتجير  والتنمي  )

فددتل األاددوا  لتحهيددة األنشددط  ا قتصددياي  الثني يدد  العدديبر  للحدداوا مثدد  الددواراا  والصدديارا   -)اوال(
 .وعمليي  الامع وا اتحواذ ا اتثميرا  المزيشر 

مدن أجد  ماديعا   الداوسبنيج وااتخاام العالقي  الثني ي  الثقيفيد  والاييادي  وا قتصدياي  بدين  -)ثانيا(
 .الشركي  المحلي 

بوصدهاي ،  ااتخاام العالقي  ا قتصياي  الثني ي  ، زمي في ذل  )التاايا( بوقب هذح األنشدط -)ثيلثي(
، اذ هيم مختلهدد  للابلومياددي  التجير دد ان هددذا ا خددتالي فددي ا راج اعطددا مهددي أاا  للابلومياددي  ا قتصددياي 

تطبيددق أاوا  الابلومياددي  للمادديعا  فددي تحقيددق مكياددا تجير دد  محدداا  مددن خددالس  ز ناددي زعمدداميعرفاددي 
تعة ة الصيارا  ، وجذا ا اتثمير الدااخلي ، والحهدين علدا فدرب ا ادتثمير الخديرجي ، وتشدجيع فوا دا 
نق  التكنولوجيي فيمي يعرفاي اخرون علا اناي عم  شزك  مدن الجادي  الهيعلد  العيمد  والخيصد  التدي تداير 
العالقي  التجير   زياتخاام القنوا  والعمليي  الابلومياي  ووفقي لاذا المهاوم أن كدال مدن الجادي  الهيعلد  

فعنددامي يددتم  جددراج الابلومياددي  التجير دد  مددن قبدد  جاددي  ، الخيصدد  والعيمدد  تمدديرة الابلومياددي  التجير دد  
يلتدديلي هنددي  رأ  اخددر فددي ااددتزعيا وز, اددي  الشددركي  أو األعمدديس التجير دد اددم ابلومياخيصدد  يطلددق علياددي 

وحاددا هددذا ا تجدديح فدد ن النشددي  التجددير  هددو الجاددي  الهيعلدد  الخيصدد  مددن تعر ددب الابلومياددي  التجير دد  
نشي  يتم  جرااح بوااط  جاي  فيعل  عيم  ذا  ومع ابلومياي في موج ترو ع األعميس التجير د  بدين 

لدا تشدجيع تطدو ر األعمديس مدن خدالس الادل  مدن أنشدط  اولتين احااهمي ماتثمرح  واول  متلقي  و اداي  
الترو ع والتااي  التجير  اذ تركة الابلومياي  التجير   حوس الال  من األنشط  من أج  تعة ة وتاداي  

                                                           
(1) Peter A.G. van Bergeijk and Selwyn, introduction to the Research Handbook on 
Economic Diplomacy, Downloaded from Elgar Online via communal account, 08/09/2020 
,p2 
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األعمددديس التجير ددد  الاوليددد  وتدددتلخب قيمددد  الابلوميادددي  التجير ددد   فدددي التعددديون حكومددد  األعمددديس  لتحقيدددق 
 (1)ل .المنيفع ا قتصياي  للاو 

 التجير   الابلومياي  وأهااي أنشط : 2 الشك  

 
Source :Ana-Maria Boromisa And others, COMMERCIAL DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF CROATIA OR 

WHY CROATIA TODAY DESPERATELY NEEDS A STRONG AND SYSTEMATIC COMMERCIAL DIPLOMACY, 

Institute for International Relations, the National and University Library, Zagreb,p14 
 

 كمي حاا بوتر خما  أنشط  أاياي  للابلومياي  التجير   هي 
 .ترو ع التجير   (1) 
 تشجيع ا اتثميرا  األجنبي  المزيشر . (2) 
 التعيون في العلوم والتكنولوجيي زمي في ذل  الزح  ، (3) 
 تشجيع و تطور الاييح  . (4 (
 منيصر  مجتمع األعميس الوطني لاعم األنشط  األولي  واألنشط  الااعم  األخرى ) 5) 

منيقشتاي هي ان الخامي  الابلومياي  المتكيمل  ، التدي تتعيمد  من ومن القمييي ا اياي  التي  با 
راة دد  والانددا( تعمدد  زشددك  أكثددر مددع جميددع فددروع العمدد  الابلومياددي الخدديرجي )علددا اددبي  المثدديس فددي الب

،الددذ  يتعيمدد  معاددي  منهصددالا  يا فددرع مانيددبوصددهاي كهدديج  مددن تلدد  التددي تتعيمدد  مددع الابلومياددي  التجير دد  
  (2)متخصصون من وكي   أخرى )علا ابي  المثيس في الصين وجنوا أفر قيي وتييالنا(.

                                                           
(1)   Ana-Maria Boromisa And others, COMMERCIAL DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF 
CROATIA OR WHY CROATIA TODAY DESPERATELY NEEDS A STRONG AND 
SYSTEMATIC COMMERCIAL DIPLOMACY, Institute for International Relations, the 
National and University Library, Zagreb,2012,p1.4. 
(2) Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision Making 
and Negotiations in International Relations, Ashgate,London, 2nd Edition, 2007,p.7. 
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 العيمد  المواقب من المترتز  يرثا  مع التعيم   لا تعما العيم  الابلومياي  أن الدبلوماسية العامة :-ب
 أزعديا حدوس ا خدرى  الداوس فدي عديم خلدق رأ   لدا تادعا  نادي كمدي ، وتنهيدذهي الايياد  الخيرجيد  حدوس

 الرادمي  غيدر الجميعدي  مدع والتهيعد  ، التقليايد  الابلوميادي  عمد  خديرج نطدي  وآثيرهي الاولي  العالقي 
 مجتمدعتقير ر تبين ثقيفدي  الشدعوا مدن أجد  خلدق بي د   بااعيد  إلنشديج  مع والتهيع  ، الاول   طير خيرج

ويمكددددن القددددوس  ن التطددددور فددددي تكنولوجيددددي ، يدددداافع عددددن أهددددااي الاييادددد  الخيرجيدددد  والمصدددديلل الوطنيدددد  
فددي ة دديا  تدد ثير أنشددط  الابلومياددي  العيمدد  ، ورافددق هددذا التطددور التكنولددوجي بددروة  أادداما تصددي   قددا 

لم  التي تحكم  في عملي  تايير األفكير والمعلومي  والت ثير علا الايياي  الحكومي  ، ك   يهر  العو 
ذلددد  كشدددب الددداور الدددذ  يمكدددن أن تلعزددد  الابلوميادددي  العيمددد  فدددي خلدددق النهدددوذ والتددد ثير ااخددد  الحكومدددي  

ابلوميادددي  ويعدددا القطددديع الخددديب والشدددركي  العيلميددد  مدددن أبدددرة الجادددي  الهيعلددد  لتنهيدددذ أنشدددط  ال ،والددداوس
مية  الابلومياي  العيم  للشركي   ذ تبرة الالعيم  ، لتصزل طرفي فيعال في الابلومياي  العيم  للشركي  ، 

ا قتصددياي  مددن خددالس تاددو ق المنتجددي  الوطنيدد  وجعلاددي الرا جدد  عيلميددي ، وجعدد  الميركدد  الوطنيدد   حدداى 
فدي  فديعالا  اا عنصدر بوصده  القطديع الخديب أاوا  الت ثير في تهميال  الشعوا األخرى ، او ان مشديرك  

 المجتمددددع لدددا  الوصدددوس زشدددك  اادددرعتنهيدددذ أنشدددط  الابلوميادددي  العيمددد  يجلدددا العايدددا مدددن المةايدددي، منادددي 
تهددددي   الر يمددددي  الماددددتااي زطددددر  مختلهدددد  مددددن خددددالس البددددرامع اإلعالنيدددد  والمالاددددال  واألفددددالم وا ح

 تقلي  النهقي  التي تتكباهي الحكوم  في هذا المجيس. فمال عن، والوطني  وغيرهي

التطدور العلمدي والتقندي جعد  مدن العديلم الحداي  يتطلدا شدراكي  فعيلد  بدين  ان: الدبلوماسية العلميتة: ج
ثددد  )تغيدددر المندددي  ، وادددالم  صدددينعي  الاييادددي  والابلومياددديين العلميدددين لمواجاددد  التحدددايي  العيلميددد  م

ويدد   والوصددوس الماددتمر  لددا طيقدد  منخهمدد  التكدديليب ، ونقددب الميدديح ، و اددور ، والمخدديطر النو الغددذاج
تطيع ح  هدذح ال دواهر ون را لحجم هذح التحايي  يجع  من الاول  زمهراهي   تاأمراض جايا  ....الخ( 

، ا مدر الددذ  اادتاعا اقيمدد  تحيلهدي  متعدداا  األطدراي فمددال عدن ذلدد  ان تزدياس المعلومددي  أو معيلجتادي
فددي حد  العايددا مدن المشدديك  التدي تعتددرض اوس العديلم لددذا  تاداموالمعرفد  فيمدي يتعلددق زديلعلوم والتكنولوجيددي 

ق يمكدن ان نعدري حرص  هذح الاوس علا امع العلم والتكنولوجيي في أاواتاي الابلومياي  وااتنياا لمي ادب
اادتخااماي وتقدوم بادي الداوس  وطدر  العملي  التي تتعلق زمجي   المعرفد  واكتاديباي  ز نايابلومياي  العلوم 

نهادداي لتمثدد  مصدديلحاي علددا الادديح  الاوليدد  ، وعلددا الددرغم مددن اهميدد  هددذا المصددطلل لددم يددتم ااددتخاام  
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يلجد  القمدييي العيلميد  ، وتعة دة التعديون بدين في مجيس الابلومياي  التي يمكن اادتخااماي لمع زشك  كيي  
 (1). الاوس

اراج ا كتشددديفي   نالحددد   ممدددي ادددبق  أهميددد  ااراج المناددديج العلمدددي فدددي المهيومدددي  الابلوميادددي  وا 
العلميدد  مددمن المعددييير التددي تادداي  لددا اقتددراا حلددوس للتحددايي  العيلميدد  والوصددوس الددا أهددااي التنميدد  

تكيمدد  اقتصددياا  زمددي يعددةة تحقيددق التكيمدد  بددين الابلومياددي  ا قتصددياي  والجوانددا األخددرى و الماددتاام  
العددديلم واعطددديج جميدددع الشدددعوا فدددي العددديلم فدددرب متاددديوي  مدددن الرخددديج وتنحصدددر ابلوميادددي  العلدددوم فدددي 

كمدي  ()فن التهيوض في الاييا  الخيرجي  من جينا والمعرفد  والزحد  العلمدي مدن جيندا اخدر تخصصين
اادتخاام وتطبيدق التعدديون العلمدي للماديعا  فدي  قيمدد  الدرواز  وتعة دة العالقددي  )ن تعر هادي علدا أناددي يمكد

  (2).( بين المجتمعي 
تطبيددق التعدديون العلمدي وتعة ددة العالقددي  ن مدد  العايددا مدن ا تهيقيددي  الثني يدد  بددين الدداوس مدن اجدد  و 

مجمددوعتين مددن  علدداالتدي تتمددمن التعدديون الداولي فددي العلددوم والتكنولوجيددي وتنقادم اهددااي هددذح ا تهيقيدي  
الزديحثين أو اهااي التعيون الاولي هي  األهدااي الجوهر د  ، التدي تاداي زشدك  مزيشدر  لدا التعديون بدين 

 نشددديج بندددا تحتيددد  واادددع  النطدددي  وأهدددااي خيرجيددد  تركدددة علدددا اعدددم الاييادددي  األخدددرى مثددد  الاييادددي  
مجموعدد  مددن  الخيرجيد  أو الايياددي  ا قتصددياي  مثدد  ايياددي  الاددو  أو اييادي  التنميدد  كمددي تددم تحايددا

 لدددا  (المددديق )ن ا تهيقيدددي  لتوقيدددع اتهيقيدددي  العلدددوم والتكنولوجيدددي الاوليددد  علدددا نطدددي  يتدددراوا مدددا ادددزيا 
الوصوس  لا التغييدرا  فدي أنمدي   ،تزياس الخبرا  ، ة يا  التعيون  :تتمث  زمي ي تي ( و الوااع )ا تهيقيي  

ة دديا  الوصددوس  لددا البنددا التحتيدد   ،تحاددين اقتصدديايي  الحجددم للزحدد  والتطددو ر ،تمو دد  الزحدد  والتطددو ر
 ،ة ديا  ا بتكدير والتوجد  نحدو الادو  ،  الداوستحاين امع  الزحد  فدي ، ة يا  رأة الميس الزشر   ،الزحثي 

تحو د  العالقد   ،حمييد  األمدن ، بدراة التعديون خدالس الة دير  الابلوميادي  ،بنيج القارا  العلميد  والتكنولوجيد 
 (3) .تعة ة الابلومياي  العيم  ،الابلومياي 

                                                           
(1)  Simone Arnaldi AND Angela Tessarolo ,Science Diplomacy in CEI Member States 
,Central European Initiative,2019,P.9. 
(2)  Bouzid Aouatef Hanane Faraoun and Yousfi Zergot Karima, Science and Diplomacy: 
Case of the Algerian Space Program ,research and information system for developing 
Centre(RIS),2018,P.7. 
(3) Luk Van Langenhove, Tools for an EU Science Diplomacy, Directorate-General for 
Research and Innovation, Institute of European Studies,2017,p.15 
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تعدددا ابلوميادددي  ا نشدددط  التجير ددد   ددديهر  مشدددتق  مدددن الابلوميادددي   دبلوماستتتية االنشتتتطة الت اا تتتة :: د
الكالادديكي  والاينيميكيدد  وزدديلرغم مددن اةايدديا اهميدد  ابلومياددي  النشددي  التجددير  والددذ  ينحصددر اغلزدد  فددي 

ان  الارااددي  حددوس هددذا المومددوع  ةالدد  قليلدد   وتركددة مع ماددي  أ انشددط  الشددركي  متعدداا  الجنادديي  
،التاو ق أو اإلعالن أو العالقي  العيم  ، الا جينا تن يم أعميس الشدركي  ومجي تادي  حوس ا تصي  

فمدال عدن ذلد   ،الهرعي  وااتراتيجييتاي للمايهم  في تحلي  الاييا  الخيرجي  وا قتصيا الايياي الاولي
  مددع الشددركي  ان الشددركي  متعدداا  الجنادديي  تاددتم ايمددي فددي  تطددور أنشددط  ااارتاددي وعالقيتاددي لابلومياددي

األخرى في العيلم الخيرجي مدن خدالس العالقدي  العيمد  ، وا تصدي   التعيونيد  ، والماداولي  ا جتميعيد  
للشددركي  أو العالقددي  الماااددي  ، مددن هددذا المنطلددق اصددزل مددن الصددعوز  التوصدد  الددا  مهاددوم وامددل 

اذ تدم اادتخاام  مندذ  لدية جايدااا ،  لابلومياي  الشركي  متعاا  الجنايي  زيلرغم ان المهاوم الخيب بادي
 (1): مي ي تي وكين حيناي لابلومياي  الشركي  هافين همي  (1966)عيم 

فقد  بد  ان هدذح العالقدي  هدي  ان  نشيج العالقي  في الخيرج   تعةة فرص  النجيا التجدير   ا وس:
 او عيم  او حكومي  . و ايميمرور   لتحقيق اهااي هذح الشركي  اواج كين  

وخصوصي خالس العقاين الميميين نتيج  عولمد   عملييارتزي  ابلومياي  الشركي  والاييا   الثيني:
الرأادددميلي  فدددي الثمينينيدددي  مدددن العقدددا  اادددام زعدددا ان  ،الشدددركي  واتجيهادددي نحدددو ا ادددوا  الحدددر  عيلميدددي 

 الدذ   ةاا مدن ا هتمديم بابلوميادي  الشدركي المنصرم في تحوس ا قتصياا  المتقام  نحو العولم  ا مر 
أشددكي ا جايدا  مدن الابلوميادي  نشدد   نتيجد  التغيدرا  الاوليدد  اذ   لدا انن ا شدير  يواخدذ العايدا مدن الزدديحث

اصزح  الشركي  متعاا  الجنايي  جاي  فيعل  وماثر  في العالقي  الاولي   نتيج  تغيير العالقي  بين 
 الجنايي   و ين الشركي  نهااي .الاوس والشركي  متعاا  

ان العالقددددي  الابلومياددددي  ذا  الصددددل  فددددي تقليدددد  المخدددديطر المحتملدددد  التددددي تواجااددددي الشددددركي  فددددي 
المخيطر مث  المخيطر الاييادي  والقينونيد  وا  تمينيد  ومخديطر اخدوس  تاام في تقلي عملييتاي الخيرجي  

المصدددار ن المحتملدددين األادددوا  األجنبيددد   ومدددع ذلددد  ، يمكدددن التقليددد  مدددن هدددذح المخددديطر  ذا كينددد  هندددي  
ا  ددددي  لددددا أناددددم ايشدددديرون أو يقددددامون ت كيدددداا عالقددددي  ابلومياددددي  أو ايياددددي  بددددين الدددداوس و رجددددع ذلدددد  أاياا

ي  ز ن حكوميتام تتمتع زعالقي  جيا  ، وزيلتيلي ، اديتم احتدرام مصديلحام و درتز  التعدرض للشركي  الاول
                                                           

(1)  -  Manuel A. Egea , María Concepción Parra-Meroño * and Gonzalo Wandosell  ,  
Corporate Diplomacy Strategy and Instruments; With a Discussion about “Corporate 
Diplomacy and Cyclical Dynamics of Open Innovation, journal Open Innov. Technol. Mark. 
Complex, 28 July 2020,p.5 
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ي زيلتجددير  بددين  الماددتوى المرتهددع  يشدديرعلددا اددبي  المثدديس  النيميدد  الدداوسلاددذح المخدديطر زشددك  أكثددر شدديوعا
مددن الثقدد  وهددم  الغنيدد  بددراوة األمددواس  لددا ماددتوى عدديس   الدداوسذا  الدداخ  المرتهددع أو  الدداوسللتجددير  بددين 

يجددديالون زددد ن المادددتويي  المرتهعددد  مدددن انعددداام الثقددد  وانعددداام األمدددن تعمددد  مدددر ز  خهيددد  تة دددا مدددن تكلهددد  
النيمي  فمال عن ذل  يمكنني تهاير الماتوى  الاوسمعيمال  التجير  الاولي  ، وزيلتيلي تعرق  التجير  بين 

تتمية زماتويي   ا خير المحتمل  ألن التجير  بين  النيمي  باذح المخيطر الاوسالمنخهض للتجير  فيمي بين 
  . وانعاام األمنعيلي  من انعاام الثق  

النيميددد  هدددو زادددبا وجدددوا  الددداوسومدددن الجددداير زيلدددذكر ان مدددعب الابلوميادددي  ا قتصدددياي  مدددن قبددد  
منخهمدد  الدداخ  وهددي تاكددا علددا نددار   الدداوسمعلومددي  غيددر متميثلدد  حددوس مميرادد  األعمدديس التجير دد  فددي 
النيميد  وزيلتديلي  يشدير هدذا ا مدر  لدا  الاوساإلحصيجا  والمعلومي  المنشور  عن األنشط  التجير   في 

قا تكون مصاراا أفم  للمعلومي  الموثوق  للشركي  المحلي  التي   ذأهمي  الزعثي  األجنبي  في الخيرج ، 
دي حجد  قويد  مهياهدي أن الزعثدي  األجنبيد   ،زعثدي  األجنبيد  الممديه  لل الداوستاعا  لا اخوس  هندي  أيما

هي ااتثمير مرور  للقطيع العيم ألن مشيركتاي تعا شرطاي مرور اي لتقلي  أو  ةال  الحواجة الثقيفي  غير 
 (1)التعر هي  أميم التجير  وا اتثمير.

فددي طر قدد  عمدد  الممثلددين التجددير ين ،   واةاج هددذا التواددع فددي النشددي  التجددير  حدداث  تغييددرا  مامدد
 (2)مقيرن  زيلانوا  القليل  الميمي   من خالس اعتميا ناع ااتشير  يعتما علا مي ي تي .

برام العقوا الرامي  بين الماااي  وعمال اي. -*  فرض راوم علا شركي  الترو ع للتجير  وا 
لتجدير  واادتخاام ماشددرا  األااج بدذس مة دا مدن الجاددوا لقيدية اثدر الصدديارا  علدا خدامي  اعددم ا-*
 الرامي .
الهددددرب عيليدددد  القيمدددد  ، بددددا ا مددددن الددددرا علددددا ااددددتغالس التركيددددة علددددا العمدددد  ا اددددتزيقي حددددوس -*

  .ا اتهايرا  فق 

                                                           
(1) -Sylvanus Kwaku Afesorgbor, Economic Diplomacy in Africa: The Impact of Regional 
Integration versus Bilateral Diplomacy on Bilateral Trade, Economics Working Papers, 
Economics Working Papers Introduction to DEPARTMENT OF ECONOMICS AND 
BUSINESS ECONOMICS AARHUS UNIVERSITY,2016,p4-5 
(2) - Arancha González, A Guide to Commercial Diplomacy, International Trade Centre, 
Geneva ,2019,p. 6,p. 6 
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الجمدددع بدددين التجدددير  وا ادددتثمير وتعة دددة الشدددراك  مدددع الجادددي  الهيعلددد  األخدددرى فدددي مجددديس التنميددد  -
 ومراكة التكنولوجيي .ا قتصياي  مث  المراكة العلمي   

  انيا مة ا من األعميس للغري التجير   والمقيولين الخيصين لراايم في خط  التصاير الوطني -*
تقايم المعلومي  التجير   والهرب الجايا  للمصدار ن للماديهم  فدي منيقصدي  المشدتر ي  العيمد  -*
 الكبرى 
األعميس ، والمشيرك  في المعديرض  ر ة يالتركية علا عم  أزحي  الاو  المخصص  ، و رامع  -*
الددخيص  زيلمصدار ن وعقدا نداوا  واجتميعدي  عمد  للمصدار ن أو المادتثمر ن الدااخليين وتحايدا   التجير 

 الشركيج المحليين المحتملين للمصار ن.
الماددديهم  زددديلرا علدددا ااتهاددديرا  التجدددير  مدددن الشدددركي  الوطنيددد  وتعر دددب المصدددار ن زيلادددكين  -*

 المحليين الر يايين ، زمي في ذل  الجاي  التن يمي . 
 لدا فيد   الالط  تاعااذ ،  وق  الا اخر من زارع  الميلي  الاييا  تتغير :الدبلوماسية المالية : ه
 والمصدديلل الميليدد  القددو  يفيادد تكددون   مددا  لددا اإليايولوجيدد  القمددييي علددا أاددية زشددك  يعتمدداو  النهددوذكاددا 

 ا ليدي  علدا تداثرو  الابلوميادي  فدي خديب زشدك  مامد  التحدو   هدذحان ،  الدر ية الاافع هي ا قتصياي 
 علدددا للتددد ثير أايادددي  أاا  الميليددد  الابلوميادددي  أصدددزح  وزيلتددديلي  ،الابلوميادددي   فياددديالتدددي تعمددد   واألاوا 
ومددددع تطددددورا  الابلومياددددي   للابلومياددددي  الكالادددديكي  الجوانددددا مددددع الزقدددديج فددددي وتن يماددددي الاوليدددد  العالقددددي 

 فددي اا جايددا ينموذجدد القر ددا الماددتقب  فددي اددوي نجددا كنددي  ذا عمددي نتادديجسيمكننددي ان  ، ا قتصددياي  والميليدد 
  المدددعب نقدددي ام ان  وطبيعتادددي للابلوميادددي  الن ر ددد  ومميراددد  أادددة فدددي األقددد  علدددا أو الاوليددد  العالقدددي 
 تن دديم اددي فدديوأاوات للابلومياددي  الكالادديكي النمددوذج  لددا العددوا   لددا نياددتافع العيلميدد  الاييادد  فددي الحيليدد 
 (1).الاولي   العالقي  علا والايطر  الاول  تاخ  من مة اال  لا ياعو والذ  ، الاولي  العالقي 

ا قتصدددياي  واورهدددي الهعددديس فدددي جدددذا ا ادددتثمير ا جنبدددي  نالحددد  ممدددي ادددبق اهميددد  تطبيقدددي  الابلوميادددي 
  المزيشدددر وتاددداي  الوصدددوس الدددا ا ادددوا  العيلميددد  فمدددال عدددن عقدددا ا تهيقيدددي  التجير ددد  والميليددد  الثني يددد  ومتعددداا

،  ذ يالحدد  مددن تطبيقددي  الابلومياددي  ا قتصددياي  تدداا  الددا تحقيددق  تحقيددق ا مددن ا قتصدديا  مددن اجدد ا طددراي 
 ا ادتثمير   الهدرب اعدما من العلمي والميلي والتجير   عن طر ق )ا تهيقيي  الاولي  والتعديون العلمدي فدي مجديس 

 (3  )مومل في الشك وكميممي ياام في تحقيق ا من ا قتصيا   المزيشر ا جنبي ا اتثمير وجذا الجايا 

                                                           
(1)  -  Rachid Kacem, Financial Diplomacy New Dimensions and Prospects in International 
Relations, RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, 2nd 
Multidisciplinary Conference, Madrid, SPAIN 2-4 November, 2016,p132 
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Source: Corneliu Munteanu, The impact of economic diplomacy over national economic security, Case 
study on Eastern Partnership region Affiliation: Academy of Economic Studies from, International Economic 
Relations faculty, Moldova, p.4  

فدي مدوج  التي تتمتع بادي الداوس ، ا قتصياي  الموارا تو يبتاعا الا ا قتصياي   الجاير زيلذكر ان الابلومياي 
)المعونددي   ا قتصددياي  عددن طر ددق ااددتخاام األاوا  الخيرجيدد  الاييادد  أهددااي مددن معددين هدداي تحقيددق لددا  اددعياي

 فددددي مددددغ  وادددديل  الايياددددي  الواددددي   ا  ااددددتخاام للعقوزددددي  ا قتصددددياي  ( ، اقتصددددياي  وزدددديلعكة عنددددا فرمدددداي
 ا ادددتقرار لة ددديا  ا قتصددديا  النهدددوذ واادددتخاام ، الدددوطني ا قتصددديا  الرخددديج تعة دددة باددداي ، الاوليددد  المهيومدددي 
ا نشددط   وتوجيدد  وتو يددب مقيطعدد  فددي ا قتصددياي  الابلومياددي  جددوهر للاولدد  ومددن جينددا اخددر ينحصددر الايياددي
يومدل لندي ا ثدر المتزدياس بدين الابلوميادي  الدذ  ( 4ويمكن ان نالح  ذل  مدن خدالس الشدك  )   والايياي التجير  

فمدن خدالس ا اوا  الاييادي  وا قتصدياي  يمكدن تحايدا ا هدااي الاييادي   ا قتصياي  وتحقيق ا ادتقرار الاييادي

 الدبلوماسية االقتصادية

الدبلوماسية العلمية 

 والتكنلوجية

  التجارية الدبلوماسية  الماليةالدبلوماسية   العامةالدبلوماسية  االنشطة التجارية  دبلوماسية

اتفاقياااا التعاااوع العلماا  -

 .الدوليةوالتقن  

انشااااااة شااااابكة للتعااااااوع -

 . العلم 

تنظااااااااااااي  الماااااااااااا تمراا -

 .العلمية

مشاااااااركة العلماااااااة  اااااا  -

 المشاريع الدولية

االتفاقياااااااا الدوليااااااة -

للتعااااااااااااوع  مجاااااااااااا  

والمجاااااااالا  الطاقااااااة 

 التجارية االخرى.

دعاااااااااااا  الفاااااااااااار  -

االسااااتثمارية الجدياااادة 

 وجااااااااما االسااااااااتثمار

 .االجنب  المباشر

 

االتفاقيااااااا الدولياااااة -

حقااااااو   اااااا  مجااااااا  

 االنساع.

االتفاقياااااا الخاصااااة -

    مجا  الهجرة.

جااااااااما االسااااااااتثمار -

وتحفيااااااااااا   ااااااااااار  

 االبتكاااااااار بمسااااااااعدة

 القطاع الخا 

االتفاقيااااااا المالياااااة -

مع المنظماا المالياة 

 الدولية.

المشاااااركة الفاعلااااة -

 ااااااااااا  المنتااااااااااادياا 

 االقتصادية العالمية.

وجاااااما االساااااتثمار  

 االجنب  المباشر.

 

التجاريااة  االتفاقياااا-
لتقليااااااااا  الحاااااااااواج  
التعريفيااااااااة و ياااااااار 

 .التعريفية
تطااااااااااوير شاااااااااابكة -

الدبلوماساااااااااااااااااااااييع 
 للترويج للصادراا.

المشاااااااااااركة  اااااااااا  -
المنظماااااا التجاريااااة 
مثاا  منظمااة التجااارة 

 (W.T.Oالدولية   

 

االنشطة امع  امع المجتمع االمع المال  االمع التجاري

 التجارية

العلم  مع الا

 والتكنلوج 

 االمع االقتصادي
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وا قتصياي  ا اياي  وعن طر ق تو يب ااوا  الابلومياي  اواج كيند  عقوزدي  او معوندي  اقتصدياي  واادتخاام 
 . ياي  ممكن الوصوس الا ا اتقرار الايياي المنشوا وتحقيق ا ةاهير ا قتصيا  للاول تطبيقي  الابلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصديلحاي لتحقيدق للاولد  ا قتصدياي  األاوا  اادتخاام تعندي ا قتصياي  الابلومياي ااتنياا الا مي تقام يتمل لني ان 
 للاولد  الر ياد  الاوليد  ا قتصدياي  األنشط  جميع يشم  أن يمكن ا قتصياي  الابلومياي  نطي  أن يعني وهذا،  الوطني 
تن دديم حركدد  ا اددتثميرا   ( والددواراا  )الصدديارا التجددير  الخيرجيدد   علددا التددي تدداثر الاييادد  القددرارا  ، ذلدد  فددي زمددي

 المثديس ادبي  علدا ، ا قتصدياي  الايياد  زقمدييي كمدي تادتم  الحدر  التجدير  واتهيقيي  والمايعاا  ا جنبي  ومنل القروض
 قتصدياي ا  الاييادي  مراقزد   العيلميد  التجير  من م  مث  المعييير والمزيائ الخيص  في عم  المن مي  الاولي   ومع
 (1) .الوطني  حكوميتام ا  الاالمشور وزيلتيلي اعااا التقير ر وتقايم  نيا قتصياي الابلوميايون  من قب الاولي  

                                                           
(1) MIRRIAM FURAHA KARBA,ECONOMIC DIPLOMACY – A LEVER FOR INTER-STATE TRADE IN 
AFRICA: A CASE STUDY OF COMESA, Thesis Submitted to the School of Humanities and Social Sciences 
in Partial Fulfilment of the Requirement for Masters of International Relation, UNITED STATES 
INTERNATIONAL UNIVERSITY – AFRICA,2019,p.15 

  السياس  االستقرار وتحقيق االقتصادية الدبلوماسية بيع المتباد  االثر  4الشك   

 

 

                                                                 

 اقتصادية عقوباا                                                 

 معوناا اقتصادية                                                     

                                               المالية  الدبلوماسية                                                                           

                                                                     

 تجاريةالدبلوماسية ال                                                                                             

 دبلوماسية االنشطة التجارية                                                                              

 

Source :Maaike Okano-Heijmans: , Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of International 

Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies, The Hague Journal of Diplomacy , (2011) ,p.18 

 

 االستقرار السياس 

   يالتجار  دهارالا

 االدواا السياسية االدواا

 االقتصادية

   االساسية السياسية  االهداف

   االساسية االقتصادية   االهداف



 

  43 
  

االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المف اهيم . 
االقتصادية والهياكل المالية الداعمة لها في حركة  الدبلوماسية ادواتدور : الثالث المبحث

 عالميا:رؤوس االموال 
 للدبلوماسية االقتصادية:  اة: العقوبات االقتصادية كأداوال
تعددا عقعباتددالق عادتةددالاى  دودداا سااعق عقخىالخدد  عق ال  ىدد   نشأأأة وموهأأوع العقوبأأات االقتصأأادية:- 1

إلبدد عا عقبداو سا عقتدد      غالقتدال اددال ت ادد عقدداال سا عقاالادالق عقااقىدد  عقعباتدالق عادتةددالاى  اخد ل    دذقلااقد  
ساعو باةدد  ال عباتددالق علددس خددلاو و اادد  س دد ا اا  عقل دداا دقددس عقةدد عد عقعخدد  ة اى دد ا علددس  ال دداو عق

عخت ام  دذقلخىالخ  عق ال  ى  ا   الل دام عخت اعا ال  ي عقابلااالخى  عقااقى  ا عب ت ال عقاتاع او تال ي ى ال ، 
،  اال عخت ااق ا  دبد عةت  عألام ادا  (1807)االبل ا  عقعباتالق عادتةالاى   ي دالاا  عقول  قعالم 

ا د اق  (1990)عدالم  عقخالبق عقخا  تي اال عاتوالا اال عخت ااق تعا عا ىال   (1935)دىطالقىال  ي عالم 
ا دذقو اد  دبدد  ، دي عا دط  عقعباتدالق تالخدت اعا ال عقاتاع دا اد  دبدد عقاالادالق عقااقىد  ال  هذه عقوبتد  تخدال ع

ادد  دبددد  (1990) علددس خددب د عقا ددالل   اددق عقعباتددالق عادتةددالاى  دبددد عددالم عقااىددالق عقاتودداو عألا ي ىدد  
عا ع  تةدددالعا عخدددت اعم   (1977)ا اددداف د  يبىدددال  (1966)عألادددم عقاتوددداو اددد ت    بدددا  ادددا  ااىخدددىال 

عقعباتددالق عادتةددالاى  اتعددااو عألطددد عس اسةددتة عخددت عت  ى  اتعدد  و  دددالل عقتخددع اىالق  بددا   اددق عألادددم 
    (1)ا و  الل هذه عق ت و. (12)عقاتواو عباتالق عدتةالاى  اتعااو عألط عس واعقي 

اتت عاح هذه عقعباتالق ب   عقول  عقتخىا اخت  عا خلع  اع ا  سا تةا  هال عا عقادف عقعالاد قلعالددالق 
عادتةدالاى  اعقت ال يد  ادل عقااقد  عقتددي  د عا اعالدبت دال  ادال ىا د  س  تعددا  عقعباتدالق عادتةدالاى  ت دت و  ددي 

عا ادددال ىخددداس تالقعباتدددالق عاوالاىددد  عا اتعدددااو    اددد ال عع ددد  اددد  ااقددد  عا االاددد  ااقىددد  سا تعدددا    اىددد 

                                                           
(1) Maria Bengtsson , Economic Sanctions Go Smart A human rights perspective, Master 
Thesis Department of Management, Economics and Business Law Political Science  
LINKÖPING UNIVERSITY,2002,p.2 

   ع س عقا تال عقااقي عقاعالة  عقعباتالق عادتةالاى  عاا  عاى ، اهي عقتي تادع ال ااق  سا ا ااع  اال اا ااق
سا ا ااع  اال، ع تعبق  عال غ   ا  اد،  ال ج عقاالاالق عقااقى ، عقعالا  سا عقات ةة  سا عإلدلىاى ، دا س  عقا تعا 

ا ععتب ق ا  ا اغاط دا تةد دقس ا    عقعااع      ال ها س  تادل  ي دطال  عق  عى  عقااقى ، اسو  الم عقبالاا  عقااقي، اع 
الق عقاتواو عألا ي ى  علس  اتال عادتةالاة، عقذة دا ى اق عقعااع  عقعخ  ة.، ا  سا لت ال عقعباتالق عقتي طتبت ال عقااى

 .ع  ع ا 



 

  44 
  

االقتصادية للدبلوماسية والنظرية الفكرية والمرتكزات المف اهيم . 
 دددتم  ددد ا عباتدددالق سوالاىددد  عق الادددف اددد  دبدددد ااقددد  اعوددداو ب اادددال  دددتم  ددد ا عباتدددالق اتعدددااو  دذعألطددد عس 

ال ق  ا عباتالق  الال .  (1)عألط عس ا  دبد اال اتعااو تعاد اع 
قلودد ف علددس ع دد  ذقددو عااعا  ال  ق ب عقىدد اعق ددا   تالقددذ   ع  عقعباتددالق عادتةددالاى   هالدد  عق  ددال عق ددام بدداىال  

ددال  عخددت اعم عقعباتددالق ت دد د  ب دد  تعددااال سا لددق عقااىددالق عقاتودداو سا عدداقق ع دد ي  ب اددالا  عباتددالق ا تل  
خدداعا عباتددالق سوالاىدد  سا  اال ىدد  اعخددع  عقاطددالق اعباتددالق اتعددااو عألطدد عس ا اا  دد ، اىا دد  س  ت دداد 

  اهدددذع ىعادددي سادددأ ا ىا ددد  س  تعدددا  هادددالو عأل  ددد و ت ا دددا عألةدددال اولددد  عقخددد   اعباتدددالق ت ال يددد  ذ ىددد
اع اعق سا ةدددالا عق سا تاايدددد قلخدددلل سا تاايدددل قلتعااقا ىدددال اعق دددااالق عقدددس  الادددف هدددذه عقعباتدددالق هادددالو 
عباتالق ا  اا  علس ع  الص عا االاالق ات  ا عقااىالق عقاتواو عباتالق س د ا سع د  عخدت اع  ال )سة 

 (2)ا ىالاالق اواا  .ا ال و  عإل هالف اا ال و  عقا ا عق( اا س  عا 
عقعباتددالق عادتةددالاى  اعقولدد  سااعق  ددعبى  قلخددلاو عقابلااالخددي اددا عقدداال اعلددس هددذع عاخددال   دد   

اعقاالاالق عقتي ت القف عقخىالخالق عقااقى  اا  عاا ل  علس عقعباتالق عادتةالاى  عقعباتالق عقا  اا  ا  
اهدي عباتدالق ت ال يد   2014 ي عاتوالاى  ىال دبد عاتوالا عألا ابي اعقااىالق عقاتواو عألا ي ى  علس  اخ

عىاال  ي ول   الاد علس عاخت  عاعق عقغذع ى  ا  عاتودالا  عاتوالاى    اخىال دالاقاتعااو عألط عس  اال 
عألا ابي اسا ي ال عق االقى  اعقا اي  اسخت عقىال  ذقو عقعباتالق عادتةالاى  عقتي   ادت ال عألادم عقاتوداو علدس 

  (3).2018 ا يال عق االقى  اعقعباتالق عاا ي ى  علس د  ع   ي سغخط  
 

                                                           
(1) Adriana Dulic and Nancy Fischer, THE REAL GAME OF RISK: INTERNATIONAL 
SANCTIONS, ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL, United States of 
America,2020,p.2 
(2) Louise BezuidenhoutID , Ola Karrar2, Javier Lezaun, Andy NobesID, Economic 
sanctions and academia: Overlooked impact and long-term consequences, PLOS ONE 
Magazine,2019,p.2-3 
(3) Jonas Frank, THE EFFECTS OF ECONOMIC SANCTIONS ON TRADE: NEW 
EVIDENCE FROM A PANEL PPML GRAVITY APPROACH, Discussion Papers in Business, 
Economics and Social Sciences,2018,p.1 
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عوا والاق عقبخ  اعإلع عه عقذة ىخدتعال ال عقا تادل  ت ا الى  ا  هاال ىا   ع  اع س عقعباتالق عادتةالا

عقااقي ا   الل  عقخىالخ  عق ال  ى  قلااق  عقتي تات و عقعالدالق عادتةالاى  ال ااق  س  ا ب داس ع تدال  
 (1)عقااق  عقاخت ا   علس تغ    خلا  ال .

عقدددس عوددداعر تغ  ددد   دددي  ا دددال ساعو ذعق طبىعددد  ابلااالخدددى  سا عدتةدددالاى  تخدددعست   دددذقواىا ددد  تع ي  دددال 
عألا ط  سا عقخىالخالق ا د عات العالق عقبالاا  عقااقي سا وباق عإلاخال  سا عقخىالخدالق عقتدي ا توتد م خدىالاو 

 (2)عقبالاا  ت  ا ال ااق  ا د عقااىالق عقاتواو عا ا ااد اال ا د عاتوالا عألا ابي اعألام عقاتواو.
 تادددل عقدددااقي اتا دددد سودددا عااعق عقابلااالخدددى  د ددد عا اددددال ي تخدددت ام اددد  دبدددد عقا ت ا دددالاتعددد س عىادددال 

عقاودااو اد  س دد عقاوال لد  علدس الدالم عقا تادل عقدااقي اهدي اتاع لد    دي تعدا  ال عقخىالخدي اعادتةدالاة  
عاا  عقذة ىةعف ا  تا  اهال اا  قاع ة عقبالاا  عقااقي اتالق غم ا  ذقدو   دي تعدا عودا اخدال د توب دق 

س عاا  اعقخلم عقااق    اا ول  ا  ا عود عقاغا عقااقي علدس ااقد  عقابلااالخى  عقعالقاى  عقتي توال ظ عل
سا ا ااعددد  اددد  عقددداال اتالقتدددالقي هدددي اخددد ل  اددد  اخدددال د عقخىالخددد  عق ال  ىددد  قااقددد  ادددال سا قا ااعددد  اال 

 (3)اةوات   ي ع  عاعق ا د دطل عقعالدالق عقابلااالخى  سا ت  ىا عقتا  د عقابلااالخي.
ادتةدالاى  تخدت ام ساعو ت داس دقدس توب دق عقوبداق عقاااىد  اعقخىالخدى  االوظ اادال خدبق ع  عقعباتدالق عا 

 ددي عناادد    ددالتددياة دقددس تب  ددا ا دد  عقوبدداق  ددي عقدداال عق الاددع  ق ددال عاادد  عقددذة  عل ا ددي عقادددق ا خددأ
عقا د عد  عخدت اعم عقعباتدالق عادتةدالاى  عق دالال  اساا دقس ا  خىالخالق عقابلااالخى  عقااقى   اع  عأل   و  ا 

اعقددذة   ادد ال عاتوددالا عألا ابددي علددس اياتددالباة ا ددالا  عا ددال قةددالقة اددال ىخدداس تالقعباتددالق عقذ ىدد  ياعقت لدد
  (4)علس ذقو.

                                                           
(1) Micah Kaplan ," North Korean Economic Sanction ", Jornal of international relation  ,  
volume 9.sring 2007 .p.68-69 
(2) Central Bank of Ireland, Financial Sanctions: Frequently Asked Questions (FAQs) for 
Credit and Financial Institutions, Central Bank of Ireland,2015,p.2 
(3) Jeffry J.schott, "US Economic sanctions: Good Intentions, Bad Execution" Testimony 
before the committee on International relations US House of Representatives, June, 1998, 
p. 12. 

   تع س عقعباتالق عقذ ى  علس عا ال عا  عاعق عقتي تي   ت  د اتال   علس عقبالاو عقخىالخ    عا عقاخياق   ع    ق عقخلم اعاا
   اتاد عقخ ال  عاب يالا تع ا   ع  ع ال هال اتباي علس اعالاالت م  اهي سخلاتال  ا اع باىال ع  عألخلاف عقباىم عق الاد عقذة عقااق 

سةتة آقى  اات الو وباق عإلاخال  ا قواال ت ال،  ااأ ىبام علس عقع اع ى   ي عقعبالف اا  تا  ا ب    دذ بق ع اه اعام  عالق تأ، 
    عقعباتالق عقااقى  عقذ ى  عقتي تبام علس ااطق عااتبال ى  اعاخت اعسعق االو اعألب يالا؛ اهذع ع

(4) Maria Bengtsson, op sit ,p.3 
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ىا د  تةدا ف عقعباتدالق عقوا  د   دي ا دالق   ا تل د  ت د داا ت دال و اشكال العقوبات االقتصأادية:  -2

عألخلو  اعقب اا عادتةالاى   اال ىا   ع  تعا  عقعباتالق ا  اا  علدس عدتةدالا عقااقد  عقاخدت ا   ت عالدأ 
ع  بدا ،عقدس  الادف ذقدو تخدت ام عقااىدالق عقاتوداو عباتدالق تعا لىد   تهعد س تالقعباتدالق  سا دطالع ال ا ا ال اعوا 

ى  اتخت اس عق  الق عق العلد  عق ال  ىد  عقتدي تتعالادد ادل عألالاد  اعأل د الص اعقاالادالق عقاخدت ا   عق الاا 
 اخدتب ع ع عقتدي تدياة عقدس اعاعد اعا د عا اات    علس عا دط  تعدا عقداال علس خب د عقا الل  سا تاعا ال 

ع ا  13عباتالق علس عاا ي ى    اق ااع و عق اعا   عقعالقاي   ( (1).  2017عقعالقم عالم  ىالا ال وال  12  ا 
ت دد ا عقعباتددالق عادتةددالاى  س بعدد  سادداعد  دذاىا دد  ع  تعددا  عقعباتددالق عادتةددالاى  )ت ال يدد  عا االقىدد ( 

ا تل   ا  عقب اا عقت ال ي  اهي عقب اا عقا  اا  علس تا ق عقخلل اعقب اا عقا  اا  علس تا ق عق دااالق 
علدددس عألخددداعق عق ال  ىددد  اددد  س دددد عدددام اةدددال عقااقددد  اعقب ددداا عقا  ااددد  علدددس تدددا ق عألاددداعل اعقخدددىط و 

 (2) عق الاع  قلعباتالق دق  ال.
 اذ   تاعب   عاو  ي ايتا د عادتةالاى  عقعباتالق  ي عقاالقى   اوة  تالق اعاف  إاأ عقاالقي عاال عقول 

 (3) :اال ى تيت سها ال
 اعقاخدالعاعق عادتد عا الدالم عةدتة دذ عقاةد  ى ، اعا تاالادال  اعقبد اا عقاخدالعاعق اددف -)عاا(
 ابااد  تعدا   ادال اعدالاو عقاعالة ، عقااقي عادتةالاة عقالالم  ي عقا ا ي  عألاا  اعا تاالاال  ا  عقاالقى 

 اعالدتد  س يدا ادال ااتدس عقاع ا د ، عقااقىد  عقاةدال س عبد  عقادعى  ، دقدس عقداال عدتةالاىال عقباى  عقاال ا 
 هدذه علدس عقوا  د  عألا لد  ااد  عقالااد ، عقادغاط قتوب دقعقاخدال د  هدذه ا دد دقدس عقداال تل   اع ا  ااق 

عألا ي ىد  ادا ااقد  اى دال عغاع اادال دالادق تدأ اد  دبدد ادا  اتدال،  عقاتوداو عقااىدالق تدأ دالادق اال عإل  عاعق
 . (2011عالم ) ااذ خا يال ااا عقاالاي، عقب    ا  عقختع اىالق ااذ ق بىال اا اتادىع ال

   اخدال اد   دد عإل د عا هدذع بتا  دذ دالادق ، عقاعالدتد  تالقداال عق الةد  عقاالقىد  عأل ةداو ت ا دا -) الاىدال(
ا لتد ع اسا ي دال  االقىد  سااد   دي اةد  ساددل اادال ، 1956 خدا  عقخداى  قبادالو ت اىا دال تعدا اةد  ادا اع 

 خدا  د د ع  ادا عإل د عا هدذع عألا ي ىد  عقاتوداو عقااىدالق  ادال طتبدق  عأل ابىد  عقعادالق تعدا ت بداعا ال
                                                           

(1) congressional requesters, ECONOMIC SANCTIONS, report to congressional requesters , 
Washington ,2017,p.11 
(2) Jeffry J.schott, "US Economic sanctions: Good Intentions, Bad Execution" Testimony 
before the committee on International relations US House of Representatives, June, 1998, 
p.12. 

ا ل  عقعلام عقبالاااى  اعقخىالخى    ،عقعباتالق عادتةالاى  عقااقى  عاا  عاى   ي عقا تال عقااقي عقاعالة  ،بات    لف (3)
  117- 116ص ،2016 ،  13عاا 
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 اال ع  ذقو بلغق عاةدال عقا اداو قل ا ا يد  عاخدالاى  عا  عاىد  وداعقي  عق االقى   ا يال ااا1979
 50الىال  ااا  ا  عألةال عإل  عاى  عقاولا و هي خااعق االا   قلباو عقا  اة عإل  عاي اوداعقي  1.9

  د  عاىدد  ال ددا  ااا  ادد  عألةددال عإل  عاىدد  عقا ادداو  ددي عقااىددالق عقاتودداو تتعددا  ادد  ااتلعددالق ابلااالخددى
ااتلعالق س د ا  دي عداو  (10)اوخالتالق ، تاال  ي ذقو عقخ ال و عإل  عاى  عقخالتب   ي اع اط  عقعالةا   ا 

 (1)اال .
 دذ اال عاال تم ذ  ه ععاله هاالو ا   تاالال عقعباتالق عادتةدالاى  وخدف طبىعد  عقعباتدالق عقا  ااد  

 (2) الر   الق   ىخ ت علسال ت تلف عقعباتالق عادتةالاى  توخف طبىع    ا ال اىا   تبخىا 
عقتدداعب   عق  اىدد  ت ا ددد ولدد  عقخدد   سا ت ا ددا عألةددال اهددي عباتددالق اخددت ا   تخددت ام قتب  ددا  -(1)

قلعباتدددالق عق  اىددد  اعقتددداب    عاخالخددديخددد   اتاايدددد س ددد عا سا  ددد  الق اع اددد  ت ا دددا عألةدددال هدددا عق ددد د 
 عق  ىخي عقاخت ام قل ا علس ع تال  عألااعل عقعالا  )ا الخف غ   ا  اع (.

عقب ددداا عقت ال يددد ت ددددا تاطبدددق هدددذه عقب ددداا علدددس ةدددالا عق عقااقددد  عقاخدددت ا   اددد  س دددد عقودددا اددد   -(2)
  عاعتأ  وةددداق ال علدددس عقعادددالق عأل ابىددد  ، عددد  ط يدددق  ددد ا د ددداا علدددس ةدددالا عق عقخدددلل ، سا علدددس عخدددت

ب اس اال عقااق   عقاخت ا   ا  عقوةال علس تعا عقخلل ا د عاخدلو  سا تباىدالق اودااو ، سا ب داس 
ايدددالاو تعل ددد  عاخدددت  عاعق اددد  خدددلل اع اددد  اتاع دددأ عقب ددداا عقا  ااددد  علدددس ةدددالا عق عقددداال  عقدددس عقااقددد  

ااقددد  عقتدددي ت ددد ا عقاخدددت ا   عاع دددق ا اددد  علدددس خدددب د عقا دددالل اددد  عقاددد  ة س  ى ددد ا عقاةدددا ا   دددي عق
عقتدي ا ت د ا عباتدالق اخدتباعل وةدص  عقداالعقعباتالق عا  الا ابىعالت م ادا  تا د عقاةا ا  اد  

تةا   عقخلع  ا  عقاال عقتي ت  ا عقعباتالق اادال ىادعف ع د  عقعباتدالق عقا ت اد  ايتخدبف  دي  خدال و 
قت ال ي  علس دطالد اعوا سا اةا ة عقااق  عقتي ت  ا عقعباتالق  قوةت م  ي عقخاق  دا تاطبق عقب اا ع
 سع   )عقطالد  اعقخلل عقعاالقى  ااال دقس ذقو( سا س  تعا  ول  ع ت ال ي ال  الاال .

 ددتم تطاي هددال عخددت الت  قوالقدد  اع ادد   دذعقب دداا عقاالقىدد ت تدد تي عقعباتددالق عقاالقىدد   ددي س دد الل عا دداو  -(3) 
اىا   س  تعا  هذه عقب اا اعبداو قلغالىد  ا دي تعدا عقودالاق ىعتادا ع تىدال  عإل د عا عقعباتدالق علدس اداا 

ع تدم   اد ال اد  دذتطا  عقبطالد عقاالقي قلبلا عقاخت اس  ذقو ىا د  س  ى دا  قتعاد ال تد     اعخدل قلغالىد  

                                                           
(1) Kenneth Katzman ,Iran Sanctions, Congressional Research Service,2020,p.2. 
(2) Maryse Dos Santos , Economic sanctions  what have we learned from the recent and not 
so recent past,  journal Tresor -Economics , 2015,p.2-3. 
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 اي دال  دي عقالدالم عقادالقي عقدااقي اىا د  توا دا س بدل   دالق   عىد  عقتدي تلعدف اا  ع ا   عقاالدبد ا ااع  ا  

   (1) ا  عقتاعب   عقاالقى ت
عقاخدددت اس )عقتاايدددد عقاةددد  ي ، تاايدددد عقخددداق ، عقاخدددالعاو عق اال ىددد  ،  عقااقددد د ددداا علدددس تاايدددد  -س

عقب اا اتعااو عألط عس ، دقخ(. ىا   س  تبلد ا د هذه عقب اا عقبا و علس عاخت اال  ، اايدالاو عادتد عا 
 اعقاغا علس ا اع  عقاا اعالق.

ا ايخخددالق عاخددت اال  د دداا عاخددت اال  عأل ابددي عقاتال دد ت ىا دد  س  ىخددت اس هددذع عقادداد ادد  عقب ددا  -ف
 عقاتال    ي عقااق   عقاخت ا   ، ا ذقو ا الط     الق عقااق  عقاخت ا    ي عق ال ج 

عقب دداا )سا عقادداعتا( علددس عقاعددالاالق عقاةدد  ى ت ت دداد عألا لدد  عقب دداا عقا  اادد  علددس عخددت اعم  -ج
اعق عقاولدا و ، سا ولد  عقعال   سا عقاةال دقس  ت   عقا ل ب   عقباداو سا علدس عقتاايدد عقاتعلدق تالقاعد

عقعالدددالق عقاةدد  ى  , ع  ا ددد هددذه عإل دد عاعق تع ددق عقالددالم عقاددالقي قلااقدد   عقاخددت ا   ، اقعدد  ىا دد  س  
ال ت      ا ا علس عقت ال و عقا  اع .   ى ا  ق ال سىا 

د اا ا  اا  علس ا ااع  اعخع  ا  عألخاعق اعق ااالق عقاالقى ت ىا   س  تاطبق علس عأل  عا سا -ا
ىالادددالق اعق   ددددالق سا عقا ااعدددالق عقاوددددااو سا عقبطالعدددالق ت عال ددددال اهددددي علدددس عدددداو ع ددد الل ا ددددد ولدددد  عقع

عاخددت اال  عقب دداا عقا  اادد  علددس عقاةددال دقددس سخدداعق  س  عقاددالل عقتا   ددالق قادددف عقعالدددالق اعألا ددط  
عقعادد  عقاة  ى  عقب داا عقا  ااد   علدس عقاخدالعاعق عقاالقىد  تا   دالق قاددف  دد عاعادالل ىوداا هدذع اداد

 ( (2)اع  .عدتةالاة سا دطالد ع  الص اىا   س  تاطبق علس   ص سا ا ااع  
االوددظ ااددال خددبق ع  عقتدداعب   عقاالقىددد  سااعق سع دد  ددداو  ددي  ددد  عقو ددم عادتةددالاة، اتاددالعف ت    هدددال 
عالقاىدددال تعدددا عبتعدددالا عقعدددالقم عددد  سااعق عقبددداو عادتةدددالاى  عق الةددد  ت ددد ا عباتدددالق  دددالال  اعقت   دددا علدددس 

 دد  اددد  ا عالقىدد  عقعباتددالق عقاالقىدد  عقات  دداو علددس عق  ددالق عق العلدد  عقاخددت ا   اع ددد عقبطددالد عقاددالقي اهددي سع
ت     ا  عقعباتالق عقت ال ي  عقتبل اىد  اخد عال  ادال سةدتوق عقعباتدالق عقاالقىد  ساعو  عالقد  اعاخدل عات دال ع  دي 

                                                           
(1) Maria Bengtsson , Economic Sanctions Go Smart A human rights perspective, Master 
Thesis Department of Management, Economics and Business Law Political Science  
LINKÖPING UNIVERSITY,2002,p.2. 
(2) Office of Financial Sanction Implementation, Financial Sanctions during the transition 
period, London,2020,p.5. 
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ع تخددبف عقتدد عتا بدد   عقالددالم عقاددالقي عقعددالقاي ، اعلددس خددب د عقا ددالل  عقخىالخدد   اددال عدد   اا ددال عع دد  تعب ددا 

 (1)الااال  ااى ال عغاع ا اااىال اع   ع .عقعباتالق عقاالقى  علس عأل  عا اعق   الق  ي  اخىال ااى
قدددس  الادددف دطدددل عقعالددددالق عس ددد الل ع ددد ا اددد  عقعباتدددالق عادتةدددالاى  هادددالو  عقدددس  الادددف  ادددال خدددبق  

 تى تياال  ىىا   ذ  هال عقابلااالخى  عا ت  ىا عقتا  د عقابلااالخي 
عقخدددد    ت ا ددددا سا ولدددد  عألةددددال عقاالقىدددد  ، اعألخددددلو  اعقتعااقا ىددددال عقعخدددد  ي  ،  اددددال عدددد  د دددداا-ه

  (2)اعقت    عق.
س  عقعباتدددالق  دقدددس عقت دددال ف تت ددد  االثأأأار االقتصأأأادية والماليأأأة للعقوبأأأات االقتصأأأادية  -3

عادتةالاى  خالح ذا ودا  ،  القو اادالق عقاوالةد و ىا د  س  تبتعد  سخدالق ف قتعداىا عقدابص اد  سخداعق 
س  ا، سا ايالاو عاعتاالا علس عقاات  عقاولي،  اال ىا   د  الا  طاط ع تاالاى  اد  تعدا عقول دالا قتعايدا 

 دي عقداال عقتدي ت د ا عقعباتدالق ادل عاخت اال عق اتطاي  عادتةدالا ، دي عقاددق ا خدأ تت ع دل ات د و عقاادا 
ت ع ل عقةالا عق اعااىالا عقتطالق  ال ذقو هاالو تعا عقاال تل   عقس عخت اعم عإل  عاعق عق ا  ى  سخدلاتال 

   (3) )تم ع  ط يبأ   ا عقعباتالق عادتةالاى  ا   الل اال ى تيت 
عام عقخاالح تالقاخدالعاعق عق ا  ىد ، او ادال  عقااقد  عقاعتاىد  عقاعالدتد  اد  عاتىدالاعق  ا  ىد   الادق  -س

عق الص  ي عقاال عألع    عالى  اها الالم  توةد عل  ال ا  دبد علس ع   و االا ال ا  اباس عام عقتا  ا
 . اختب   ي عقعالدالق عقااقى  عادتةالاى ، عا اباس عقاعالال  عقت ا لى 

                                                           
(1) Saeed Ghasseminejad Mohammad R. Jahan-Parvar, The Impact of Financial Sanctions: 
Case of Iran 2011-2016, International Finance Discussion Papers,2020,p.3. 
(2) Maria Bengtsson , Economic Sanctions Go Smart A human rights perspective, Master 
Thesis Department of Management, Economics and Business Law Political Science  
LINKÖPING UNIVERSITY,2002,p.2. 
(3) Dylan ODriscoll, Impact of Economic sanctions on poverty and economic growth, 
Helpdesk Report, University of Manchester, 2017,p.5. 

  ) اباس عام عقتا  ا )عاقتاعم عق الص تاعالال  عقااق  عألع    عالى  اعاقتاعم تالقب ع  عقاتعلق تالقاعالال  عقاطاى. 
 الق  ىعا هذع عقاباس  سا ع  اختوا ال   ي عإلطال  عقت ال ة عقااقي عقذة تهَالَاأه عق - GATT   ااااا  هذع عقاباس س

بتباىم اعالال  ت ال ي  ت ا لى  قلاال عقاالاى ، ت اس هذه  GATT - تع د عقالالم عقت ال ة عقااقي عقذة سدالاتأ عق الق  
عقاعالال  دقس  تة سخاعق عقاال عقةاالعى  عقاتباا ، ساالم اات الق عقاال عقاالاى ، اتالقتالقي ايالاو وة لت ال ا  عقة س 

 عأل ابي عقالام قتاايد ب عا  عقتااى  عادتةالاى  ب ال.
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عاالل الددالم عق خددام عق ا  ىدد  عقوالاىدد ، اهددا د دد عا تل دد  دقىددأ عقدداال قتوا ددا ت ال ت ددال ااعالالت ددال عخددت -ف

عادتةددالاى  اددل عقااقدد  عقتددي  دد عا اعالدبت ددال، اعددالاو اددال ى  ددذ هددذع عإل دد عا  دد د عقايددالاو عقاخددتا و  ددي عق خددام 
عقا ععىد   اخدىاال، ودالا عاا بديعاتاا د هذع عإل  عا، اال دالاق تأ عقااىالق عقاتواو عألا ي ى  ت داله اع اعق 

اخدال د عقابلااالخدى  عادتةدالاى  ابدا ع  اتادالال ع  هدال   اا ال ا  اا ال ، اقاع    ع   عقعباتالق عادتةالاى  
تاةدددلق عودددا  دذ، علددس اادددا عقاددالت  عقاولدددي عا ادددالقي  اددال عددد  ع ددد  عقعباتددالق علدددس عقت دددال و عق ال  ىدد  

( وال عا   عقعاي قلعباتالق عقا  ااد   اد  دبدد عألادم عقاتوداو اعقااىدالق 2015عقا عخالق عقاباا  عالم )
ااق  تع اق قعباتالق عدتةالاى   الل عقاداو  (67)ااق  اا ال  (160)عقاتواو تالخت اعم ع ا  تعااق ا  

علس اادا عقادالت  عقاولدي عإل ادالقي ( ت   عقعباتالق عادتةالاى  ق ال ت     خلبي  ب    2012-1976ا  )
اعدال اادا عقادالت  عقاولدي عإل ادالقي عقوبىبدي قل د ا قلااقد  عقا د اا عل  دال عقعباتدالق ال عا  الا اتاخا 

خااعق اتياة دقس عا  الا د ادالقي اةد ف عق د ا اد  عقادالت   (10)اىا   ع   تختا  هذه عقت    عق قااو 
 .عقاولي عإل االقي قلبلا عقاخت اس

  عدددالاو بددد   عقعباتدددالق عقخدددلبى  ا ىا دددا عقتدددالو  ع ددد  عقعباتدددالق علدددس عقت دددال و عق ال  ىددد   و دددرعادددال اددد   
تعا عقعباتدالق عقخدلبى  هدي س د   سااعق عقابلااالخدى  عادتةدالاى   دتم   اد ال اد  س دد دقودالق  دذاعإل  البى  

ا   عدتةالاة بااق  سا سع   اب الس ذقو ،  إ  عقعباتالق عإل  البى  هي تاعب   ا  خد  قتعايدا عقتعدالا  
قعباتدددالق ا اددال ودداااال  اخددتبال ع ددد الل عقعباتددالق عادتةددالاى   ددي عقابالطعدد  اعقولدد  اع،  عقدداالبدد   تعددا 

عقاالقىدد   علددس اخددتاا ع دد  عقابالطعدد  علددس عقت ددال و عق ال  ىدد  هددا تب  ددا اخددت  عا خددلع  اعودداو سا سع دد  ادد  
، اد   دم   عقاخت ا  عقااق عقاخت اس عاا  عقذة  ياة عقس   ا عقطلف علس اات الق اع ا  ا   عقااق 

اس دقس دواعر ا   قةاالع  علس   عا عقخلل   اال    العا  الا تا ق عقعاالق عأل ابى  ا  ا  دا ت 
 عقااقدد عادال خىالخدد  عقولد    ا ددال تب ددا ةدالا عق تعددا عقاات دالق دقددس  عقاخددت ا   عقااقدد سا دطدالد اعدد    دي 

اتعددا عألع دد   دد اع ال اىا دد  ع  ى ددا  ولدد  عقةدالا عق  ا ى ددال سا  لى ددال عددالاو اددال  ددتم   اددأ ادد   ، عقاخدت ا 
ل ع   عقعباتالق عادتةالاى  علس تا بالق عقت ال و اال ع قألهاى  عق الة  وا  الل الالم ت ع ىص عقتةا   

عقااقى      عقعا ا ا  عقا عخالق    ق ع  واار عا  الا  ب    ي دىا  عقت دال و تعدا  د ا عقعباتدالق ، 
ع  الادددق عقددداال عقاتدددد   و دذع   الادددق عقعباتددددالق اعتاقددد  عا دذع ددد ا الددد ع ا ادددل تتدددال   هدددذع عا ددد  بدددد   ااقددد  

  (1) .ا   آ   ا تالقعباتالق قا  ال    الا ت ال ي

                                                           
(1) Jonas Frank, op sit ,2018,p.1 
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عقدددس  الادددف ادددال تبدددام تاوةددد  عا دددال  عادتةدددالاى  وخدددف اددداد عقعباتدددالق عقاخدددت اا  هدددد هدددي عباتدددالق 
اا    )عقذ ى ( عا عباتالق  الال  ا ي هذع عق الاف ت    عقا عخالق عقس ع  عخت اعم عقعباتدالق عقذ ىد  سددد 

اي  ل ذقو دقس ع  ب عا  عقعباتالق عقاوااو دا طتبق اادذ اددق  ،ت     ا  عقعباتالق عق الال  عا عقتبل اى  
دة   اا  عاا ل  علس ه دذع اداد اد  عقعباتدالق عقاتادا  بد عا  عباتدالق اا  د  عق داس عقعباتدالق عقتدي 

اعقتدي اد  ذ  هدال خدالتبال اهدي عاتوالاىد  دالاق ب ال  د اد  عقااىدالق عقاتوداو اعاتودالا عألا ابدي ادا  اخدىال 
ودددا ادددال قلعباتدددالق عقاا  ددد  ادددا عدتةدددالا اتاخدددا عقدددا د ااددداا  دقدددس ودددا ادددال  دددي عقالدددالم ادددالا  ع دقدددس ل ا دددال

( اتالخددت اعم اادداذج عادتةددالا 2015اا بددال قتب يدد  ةدداااق عقابددا عقددااقي ) ،عادتةددالاة اعقاددالقي عقعددالقاي 
لدد عقعلي عقعدالم ودال اع  د  عا د  عادتةدالاة ق دذه عقعباتدالق تاددل عقتب يد  ادت دال ع  عقعباتدالق ىا د  س  تب

%( اددد  عقادددالت  عقاولدددي عإل ادددالقي تخدددبف ادددعف عاخدددت اال  1.5دقدددس  1عإلاتدددالج عقوبىبدددي ق اخدددىال باودددا )
( ا دددا    دددال ع  عقعباتدددالق ادددا  اخددددىال 2015)عدددالم اعاخدددت الو ابا عخددد  ا دددالب   س  عهدددال عقبادددو عقددددااقي 

  (2016)ا ي عدالم ،  عقعالقاي دا س  ق علس عاخت اال  عا   واعقعباتالق عقااالاو عقتي   ات ال عاتوالاى  
عاتوالاىد  بىالاالق عقت ال و علس اختاا عقااقد  ادال ادق سو دالم عقت دال و بد    اخدىال  ع  يق ا عخ  تاالاقق    ال

  (1).اعاتوالا عألا ابي دبد اتعا عألاا  عختات ق س  اال عقبلط ق عالاق ت  د سعب   ي  عق خال   عقاخبى 
ق تلدو ادعقتدي تباا  اوة  ع   عقعباتالق عقخلبي علس عقاال عقاخت ا    وخف بدد عوىالادال تتد    عقداال 

%( اد  عق د  الق عقتالتعد  قلااىدالق عقاتوداو ات  د  عقعباتدالق 94خب د عقا الل تاد  ق ) عقعباتالق ق ال  علس
%( ادد  هدددذه عق دد  الق   ةددال ت ال يدد  ات  دد  ااع دددال  ددي عقتعالاددد اددل عقددداال 58 بدداق ) دذعقتددي   اددت ال  

عق الاددع  قلعباتددالق عا ادد   توددالقف اع ددال عاادد  عقددذة  عددد ادد  عق دد  الق عقاالا دد  قلااىددالق عقاتودداو عدددد 
 (2)تاال خى   ي عاخاعق عقعالقاى .
ات  علس عقا د عقبااي )اد   دالل عقتةا   قأ آ ال  عدتةالاى  ات الا  عاخت  عا اعق ا   تالقذ   ع  ول 

ت د   تعددا عقا عخدالق دقدس وبىبدد  ا الاهدال س  تدد      دذتد     عقطلدف علددس عأل دا  اعقعاالقد  اتاايددل عقدا د( 
ددال علددس   ال دد  عقعاالقدد  سا  ع علددس اخددتاا عاا تددالح عقت ددال ة قلااقدد  عقاخددت ا   اسىا  عقعباتددالق   تلددف ععتاددالا 

  قلخلل   ى   عقعاد ت  د ععب     عقاول يل ، ع  عاتالج عقاةا   س  عقاالل  ي عادتةالا  علس خب د عقا ال

                                                           
(1) Daniel P. Ahn and Rodney D. Ludema, Measuring Smartnessت Understanding the 
Economic Impact of Targeted Sanctions, Introduction to Worksheet Office of the Chief 
Economist(OCE),2017,P.6-7 

عقا  اد عقاطاي عقاة ة، خلخل     عخالق عخت عت  ى ، ا  ا عقا عخالق عقخىالخى  اعاخت عت  ى ،  ،خلطال  سبا علي  (2)
  43ص ،1995 ،عقباله و
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تالقابال اددد   دددي عاتدددالج خدددلل   ى ددد   س  عقادددالل ،  اددد  عقاتاددددل س  تعدددالاي عا ددداة عقعالالددد  ت ددد د ععبددد  اددد  

 (1)عقعباتالق ابال ا  ت ةوالف  س  عقاالل.
وال سا ال ا تاعل اد  عقبادالىال ع  تاع ا عخت اعم عقعباتالق عادتةالاى  ساعو قلابلااالخى  ىعط اال تةا ع اعا

عقا ا  قلغالى  تالق غم ا  عقتعب ا عقاتاع ا ت    ا الو ال ال ع قل ةال ص  عق  ياو عقتي توتاي ال، ا د طبىعد  
عالادد آ د  ىةدعف اد  عا الاىد  ا دالح عقعباتدالق عادتةدالاى  هدا  ا هاس عقخىالخ  عقاطلاتد  اد  عقعباتدالق، 

دقددس عقا ددال ي اعق دداس عادتةددالاة عقاخددىا عقددذة ىخددعس  عقدد با بدد   هددا    اا ةددل   هاددال عق دداس عقخىالخددي
قذقو  تعتادا  عالقىد  عقعباتدالق علدس عق داس عادتةدالاة عقاخدىا اعقاوداا  ،اغا علس عقااق   عقاخت ا   عق

باادداح عقددذة  ىا دد  س   ددياة  ددي عقاعدددل دقددس تغ  دد   ددي اادددف عقخىالخدد  اقاع  دد  ادداا ا ددالح عا   ددد 
عقعباتالق عخت ام تعا عقتالو    تولىال  نقىالق عادتةالا عق ا ي اعادتةالا عقعلي ا   دالل عدتد عح عدااع 

 قلداالقتوخ    د ص عقا دالح اتالقتدالقي ايدالاو  عالقىد  عقعباتدالق ادل تبل دد عقتعدالق ف عادتةدالاى   ا   عقاتالائ
  (2)عق ال ا  قلعباتالق. 

االودظ  دذ( 4اىا   اع    ع   عقعباتالق عادتةالاى  علس اختاا عقتول دد عق ا دي اد   دالل عق د د )
ايتاع دق ادل   عقاخدت ا  عقااقد (  دي خداق E1ع  عقتاعا  عألاقي قلع ا اعقطلف علدس خدلع  عادا عقابطد  )

دبدد  P1ا  خلع  تخع   Q1( اتعا  عقعاى  عقتي تباق عقعباتالق عقااق ابىعالق عقاةا ي  )تاال  ي ذقو 
اتدا  ا عقعاىد  عقاع ااد    عقاخدت ا  عقااقد  د ا عقعباتدالق  دتم تب  دا عخدت  عاعق  اعادا  ا عقعباتدالق 

عاخددوالف عقاةددا ي  عا الاددف ادد  عقخدداق ايتوددال  ددم عاعق عا  ددالا عاخددت   خدد ياة ذقددو عقددس   -Q1دقددس 
قلخدلع  سا عادااال ا  هقعباتدالق اوتعد  ع تعدا  عقااقد  عقتدي تبادق عاااال ا S2دقس  S1ااواس عقع ا ا  

عخت  عا عقخلع  ا  عط عس ى تخبا  دداو خدادى  سعبد  سا   عقاخت ا  قلااق  تم تطب ق عقعبات  عالقاى ال  ىا   
( Q2)قاات د  اولى دال ذعق سخدعال  سعلدس قلوةدال علدس  اىد  سعبد  عاداهال تعدا  عقعاىد  عقل اا دقس عقخدلل ع
ا ي عقااا عقاتاخا  تم تعا د عقع ا عقاتالح قلبلا عقاخت اس اتعا  ابط  عقتاعا   P2ا  عقخلع  تخع  

(E3  اددل ا ددال اات دد    دداا دقددس عقخدداق سا تع  ددف عاعاددد عإلاتددالج قالخددت الاو ادد  عق دد ص عقاالت دد  عدد )
ع  الادق دالبلد  قالخدتباعل تالقعالادد ،  دتم اادل دذقلعباتدالق ادالبلىد  عخدتباعل عقخدلع    عق ال اد عقااقد عاخوالف 

S3  دداق S1   عقاددالت  عدد    اخددت ا عق عقااقدد قلعباتدد  علددس   الهىدد   ال   علىدد ع  عاادد  عقددذة ىعاددي س  هاددالو ع دد ،
                                                           

(1) Sylvanus Kwaku Afesorgbor and Renuka Mahadevan, The Impact of Economic Sanctions 
on Income Inequality of Target States, Working Paper an introduction to European 
University Institute,2016,p.3. 
(2)  Maryse Dos Santos, op set , p.2. 
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  Sources :Matthias Efing and Stefan Goldbach  And Volker Nitsch, Freeze Financial Sanctions and Bank Responses, 

Discussion Paper Deutsche Bundesbank,2018,p.12 

دقدددس ةدددال ي عق خدددال و عقااادددو  تدددالقلا  ( قلخدددلع  ،  دددا  ا dPعا  دددالا عقعاىدددالق اايدددالاو خدددع  عقاوددداو )
قلعباتددالق اىا دد  تعدداىا هددذه عق خددال و   عق ال ادد قلااقدد عألوادد  ىا ددد عقاخددتط د عقالددا   خددال و عقابىعددالق 

عددالق دقددس  خددال و   الهىدد  سعبدد  ادد  تلددو تةددالا عق  ا دداو دقددس سخدداعق با لدد  دددا تددياة هددذه عق خددال و  ددي عقابى
 ا اال اااة  ي عق  د عقبىالاي  عقاخت ا  القااق عقتي تلوق ت

 
 عق ا ي   عقتول د اختاا  علس عادتةالاى  عقعباتالق ع  ( 5) عق  د                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عا عوداا عقداال علدس تبلدد عقعباتدالق عقتدي ت  اد ال عألادم عقاتوداو  ، عاال علدس اخدتاا عادتةدالا عقعلدي 

ادد  اعددال ااددا عقاددالت  عقاولددي عإل اددالقي ااقدد  ع دد ا ا ددد عقااىددالق عقاتودداو عاا ي ىدد  علددس تعددا عقبلدداع  
% (  اددال س  هددذه عن ددال  عقخددلبى  تخددتا  ق تدد و  3.5 عقددس 2.3عقوبىبددي قل دد ا  ددي عقااقدد  عقاخددت ا   تابدداع )

%( ادد  ااددا  0.9- 0.5اااىدد  عطددال وتددس تعددا   ع ددال  اددال س  عقعباتددالق عألا ي ىدد  تددياة دقددس عا  ددالا)
خااعق ،  علس خب د عقا الل ع  ق عقعباتالق عقا  اا   7عقاالت  عقاولي عإل االقي قلبلا عقاخت اس  ي  ت و 

 % . 33اعا  اق ةالا عت ال باخت   2014دقس عالم  2012م علس ةالا عق ع  ع  خلتال ا  عال
اتالق غم ا  عخت اعم عقعباتدالق عادتةدالاى  عقاتعد    دي عقابلااالخدى  عقااقىد  ، تتبدس ساعو خىالخدى  ا  د و  

قل ددال ات    هددال اخدد ق  ع ددتالس بدد   عقتددالو    قعدداو عخددتالف اا ددال ع ال هددال عقاالقىدد  عقتب  اىدد  تعتاددا علددس خددلاو 
قىددد   ىادددال  تعلدددق تالقعباتدددالق اعدددالاو ادددال تايدددا عقعباتدددالق اددد  عدددام عقىبددد   عااددد  عقدددذة ىاادددل عقايخخدددالق عقاال

ع تددم تا  ددذهال دذعقايخخددالق عقاالقىدد  ادد  عقعاددد اددل ااقدد   الاددع  قلعباتددالق اعلددس سة وددالل  ددإ  عقعباتددالق 

]اكتببا ابتساًببا  لببت ا لًببت م خص لببت ل  بب  

 قطببه مالببهك كلك ببم صعببل ل سببل ا بب    بب  خ  

لكبببات  ببب  ا لًبببت مك اًبببت مي   لبببه ا تسصكببببا 

"خمصات ا  ًببببي"  ت ككبببب  ت ًببببك  ل سببببل  بببب  

 االبتساسك[
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ت دد د ةددوىة   ددف س  تددي   علددس تددا بالق  س  عقاددالل )عبدد  عقوددااا( اعقااعدددف عق ال  ىدد  قلبادداو اقعددي 

ع تدم تا  دذهال دذع  تعا  عإل  عاعق  عالقد  ا    عقعباتالق عادتةالاى  ساعو داى  قلابلااالخى  عقااقى  ابا تعا 
 (1) ي عقااال خ  عقعالى .

 للدبلوماسية االقتصادية. بوصوهاالمساعدات الخارجية  -ثانيا
ال تطا  عقعالدالق عقااقى  تطور موهوع المساعدات وارتباطها بالدبلوماسية االقتصادية الدولية: – 1

عق دددام ، سةدددتوق عألاعو عادتةدددالاى  هدددي عقادددا د عقددد  ى  عقدددذة ىا اادددال اددد   القدددأ توب دددق خىالخددد  عقخدددالم 
تا دددد عألاعو  دذاواالىددد  اةدددالقة عقددداال اعأل ددد عا اددد   دددالل تعايدددا عقعالددددالق عقااىددد  اعقخدددلاى  بددد   عقددداال 

قاى  اتختاا دقس االا ي  سخالخ    هاال عقتول د عادتةالاى  عالى  عتةالل ات الاا ا ا   ي عقخىالخ  عقعال
  تعدددا عقتول دددد عألال علدددس   دددم عقخىالخددد  عقعالقاىددد  اعقعالددددالق عقااقىددد  اعأل ددداعا  دذعقعلددي اعقتول دددد عق ا دددي 

( Tracks Diplomacy، اددا  ا ااعدد  ادد  عقاخددال عق تخدداس اخددال عق عقابلااالخددى  ) ل ددالعقا اادد  ق ددال 
ت داس دقدس عقو ددالى علدس عقخددالم عقدااقي اتعايددا عقوداع  بدد   عقداال اادد   دالل هددذه عقاخدال عق تةددد عألاعو 

 أل عقذة تخعس دقىأ  ي دا الا عقعالدالق عقاتال  و ب    اىل  دعاف عقعدالقم  عاخال عادتةالاى  عقس ها  ال 
بىد   دي ددالاد  عدالقم آاد  هذه عق عاف هي سط عس ابلااالخى  ت تتا  ي عالدالق ااقى  قتوب ق اةلو  وبى

 (2)ات العلي  ي ا تلف عقا الاق.
اتعا  عهاى  عقابلااالخدى  عادتةدالاى   دي ع  عااعت دال عقاخدت اا   دي عقاددق عقوالاد  هدي عع د   العلىد  
ادد  عاااعق عاخددت عت  ى  عقتددي تخددت اا ال عقابلااالخددى  عقعالادد   ددي بلددام عاهدداعس عقتددي ت اددي عق  ددال عقدداال 

  دل عقتبةد   عقاعادة  دي ا عخد  عقابلااالخدى  عادتةدالاى    اد ا وعلدس تدالو    عق عداقذع ى اا تعقاتباا  
تعدددا ع  تدددالق اعادددوال ع    ددد و عقاةدددالقة عقعلىدددال قلااقددد  اعاعتتدددال عق عاخدددت عت  ى  اعاااىددد  قدددم تعدددا اوددداهال 

 (3)عاخ  عقتي تتو م  ي توا ا عت الهالق خىالخ  عقااق  اابلااالخ ت ال.

                                                           
(1) Matthias Efing and Stefan Goldbach  And Volker Nitsch, Freeze! Financial Sanctions and 
Bank Responses, Discussion Paper Deutsche Bundesbank,2018,p.1. 
(2) Mohamed Naser, Kuwait's Foreign Policy towards Regional Issues in the Middle East 
from 2003 to 2014,Asian Social Science; Vol. 13, No. 11, Published by Canadian Center of 
Science and Education,2017,p. 103. 

عاددددددال  ،اع  ا دددددداااة قلا دددددد  اعقتاايددددددل  ،عقطتعدددددد  عااقددددددس  ، ددددددي  عقال يدددددد  عقابلااالخددددددى   ،عطددددددال اواددددددا ةددددددالقة  (3)
 .111ص ،2010،عا ا 
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قددددألااعق عق الةدددد   دددي عقابلااالخددددى  عادتةددددالاى   تطددددا  عخددددت اعم عقاعااددددالق االددد ع قألهاىدددد  عقاتاع دددداو 

عقااىدددالق عقاتوددداو عألا ي ىددد  اخددد ل   قتعايدددا عألاددد   تعددداهال دذعق ال  ىددد  اادددذ ا الىددد  عقوددد ف عقعالقاىددد  عق الاىددد  
، اع  دق توا داع   دي ذ او ود ف   تادالما ا ي خت االق عقب   عقاالاي ، عقبااي اتعايا عق سخاالقى  عقل ب عقى  

ا د اعال  ساب يالقىدال  قتخد  د عقتدا د عقاتال د  قلااىدالق عقاتوداو عألا ي ىد   باة  العقاعااالق عق ال  ى  ه ااال  
 (1) ي عقاال عأل  ا.

ادد   الاددف ع دد  ت  ددا عقعا ددا ادد  عقدداال علددس اددال ىخدداس بابلااالخددى  عقددااا  عا ابلااالخددى  عقاخددالعاعق 
ات  د  تبلدا  ا د الق عقداال عق ب د و ، عادتةدالاى  عقتدي بد اق عادتةالاى  عا اال ىخاس بابلااالخى  عقتااىد  

ااخالعاعق عقاال عقغاى  ق ال االد ع قاد الا  و دم عقاخدالعاعق عادتةدالاى   دي عقعدالقم ااالقدأ اد  تد      دي 
 تاال ى تيهي  و الاق عقغالى  اا ال توب ق عهاعس عا ا دذتوا ا طبىع  عقعالدالق عقااقى   ي عىالااال هذه 

 ...عقاالاى  قل  اج ا  اع  و عق ب اخالعاو عقاال -س
 .ا  اد اال  الل. ادف عات ال  عق  اعى   ال ج وااا عقاعخ   عا ت ععي-ف
 عقاخالها   ي عاع و عقة عد ب   عقعتلت   عق  دى  اعقغ بى  تالقعاد علس عختبطالف عقاال عقاالاى  عق  ال.-ج
 .ال عقاتباا .عاختغالل عقخىالخي اعقاغا علس عقاال عقاالاى  قلخ    ي   ف عقا-ا

 ت خخق عقتي عقاتواو عألام عهاعس ا  عق القر عق اس تم عا ع أ  ي عقااقي عقتعالا   اعق ا   تالقذ   ع 
ذا  اعا تاالعىد  عادتةدالاى  عقا د الق قودد عقدااقي عقتعدالا   توب دق  دي اعقاتا دد ،(1945) عدالم   دال  عع 

 تودد قدم ادال توبىبدأ ىا   ا ذقو     عقااق   ، اعألا  عقخلم توب ق عقاتواو عألام قا  الق عألخال  عق اس
اادد  ع ددد توب ددق هددذه عاهدداعس تددم دا ددالا عقا لدد  عادتةددالاة ،  اعا تاالعىدد  عادتةددالاى  عقا دد الق

، اهدددا عودددا عأل  ددداو عقا اددد  قألادددم عقاتوددداو، اددددا ةدددا ق عت الدىددد  ااقىددد  ت ددد    1945اعا تادددالعي عدددالم 
 (2).(1976) عالم عةتوق خال ي  عقا عال دتةالاى  اعا تاالعى  اعق بال ى عقوباق عا

عقا تل دد  تعددا عا ىددال  االاادد  ادددا  دد ا عقعبددا عأل  دد  ادد  عقبدد   عقع دد ي  تغ دد ع  ددي عقعالدددالق عقااقىدد   
 ت و عقو ف عقتال او  اعقاعاو عقدس عقتد عتا علدس عقاخدتاا عادتةدالاة اد   اخىاال (عقخالبق)عاتوالا عقخا  تي 

طدالق اتدالا عق تعايدا اا  عقبطدالد عق دالص ا  دالل عألعادالل اعقاخدت ا ي    الل تو ي  عقت دال و عقعالقاىد   اع 
ع   ي عادتةالا عقااقي ا تة عألخاعق  ي خىالق عقت  يعالق عقااقىد  عقتدي خدت عد عقخداق عقعدالقاي خداد ال اعودا 

                                                           
عقخىالخددالق عقابت ودد  قلاعااددالق عق ال  ىدد   ددي داع و ت عاددفت عقتدداععىالق عقاوتالدد  علددس ااطبدد   ،دق ددالم  . االعاددالاا   (1)

 . 3ص،2017،ععالاىاى  عااال عق عقابلااالخى   ،عق  ق عألاخا ا االل س  يبىال
عقاالعددد  عا ااىددد   ،اع  عاادددأ قلا ددد  ،عقتعدددالا  عإلاادددال ي عقدددااقي عاطدددال  عقعدددالم اعقتطبىبدددالق ،ادددااعا عبدددا عقددد وا  عق  تدددي- (2)

 .20ص ،2020 ،عق ال اى 
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ال باا  واع ا ات ع د اا  عألاعو عادتةالاى   ي عقخىالخ  عق ال  ى  ا   الل تعايدا ا  دام عقتعدالا  ا  تاو 

قتوب دق عقتعدالا  بد   عقداال ا لدق وداع  بد   عق دعاف علدس سعلدس  ال   علىد ادا ال  باةد أ عادتةالاة عقااقي 
 عقداالى  اتعايا عقوداع  بد   ع  ىختاا علس   ال ا دا ا   عقاختاىالق اقعي ىخاا هذع عقتعالا  عقااقي ابا 

اددد  س دددد ددالاددد  عالددددالق  تتاال دددس ادددل  اىدددل عقاتغ ددد عق عقااقىددد   اتعدددا لددداله و عقاالاىددد   عقددداالعقاتبااددد  ا 
 (1)عاعتاالا عقااقي عقاتتالال خا  ا  خاالق عقالالم  عقخىالخي عقوا ر.

تدياة اا ع هالادال   Foreign Aids)ع  عقاخدالعاعق اعقاعاادالق عا ابىد  ت خىخدال علدس ادال ا ا االودظ  
، عقاالاىد  اعق ب د و  عقداالعقاالاى  ااخدىاال  عقاال ي تا    عقغذعا اعقااعا اعقتعلىم اعقةو  دقس عاا  ب   ا  

 ات  ذ عقاخالعاعق سا عقاعااالق ساال عقةا و عقاباى  سا علس   د خلل ا ااالق اتعا  تالت اله   هاالت
ع  الاق عقاعاا  الاا  عق ا   ي تا الت  دد اا اىخد و  القاخدالعاعق عإلااال ىد  عقتدي تدم دذاالتجاه األول: 

سا اددد  دبدددد االاددد   (OCED)عقاالاىددد  اددد  دبدددد االاددد  عقتعدددالا  اعقتااىددد  عادتةدددالاى  عقددداالتبددداىا ال دقدددس 
اد   ألع د اىخد و  ال  الىدال  ااا  اخدالعاعق اد ااد (108.9)عألاتو،  با دااق ةداالا ق عقتاايدد عقع بىد  

 (%21.1 )اعاخدددد اى ( %60.9اا ددددال )عقع بىدددد   عقدددداالع بىدددد  بلدددد  اةدددد ف  ااقدددد  ع بىدددد  اغ دددد  (127)
 (%15.8) اعا  يبى 

ع  الاددق عقاعاادد  غ دد  الاادد  عقدد ا  تخدداس تالق تدد  سا عقااودد  اهددي عتددال و عدد  عاتبددالل دذاالتجأأاه الثأأاني : 
 ب دد و ادد  اا  ابالبددد اغالقتددال اددال تت ددذ   يا  عألادداعل ت دد ل ال عقع اددي سا عقابدداة ادد  ااقدد  االاودد  دقددس ااقدد 

  د خلل ا ااالق اتخت ام عالاو قاخالعاو عقاال عألع    ب ع  اال تخت ام  ي ساددالق عقعداع ر سا ألخدتالف 
عاا ال اتبطع  اغ   ااااا  اعدد ا  عقاخف قخىالخى  اا ىا   س  تعال عقاال     ع علس هذه عقاعااالق 

اددد  عقادددالت  عقبدددااي قلددداال  (%0.7)اادددعق عألادددم عقاتوددداو  ددد طال  ددداص علدددس توايدددد  دذعقاودددااو ااقىدددال 
 (2).عقاتلبي اغاطالق خىالخى  تاقا س ال ع خلبى  عقااق عقاتباا  اخالعاعق ت  اط اىخ و  اال سا ال دا تواد 

 عقدذة عقدااقي عإلاادال ي قلتعدالا   ااداذج عا اتدال عال دعادال  إلعدالاو  ةدص ةذعقد اال  دالل ا د اد اىعا
 عقتعدال ي  دي عاخدت اال  علدس عقاطدالس ا الىد   دي  تاد ال  عاا       عاااهال  اعألا  س  اباق  ا  عاطلق

 ااا  الىال  (13دىات ال) عااعل بلغق (1950-1948عق ت و )  الل عقاتواو عقااىالق واقق عألا ابي ادا
 تدا بالق ا د ا اى د   (1949)عقاتوداو عدالم  عإل ادالقي قلااىدالق عقبدااي اد  عقدا د  1%)اودا  د لق

  الىدال  (142.1) وداعقي اد     دال  ب د و دقدس ايدالاو عقااةد ا  عأل بعد  عقعبداا  دالل عإلااال ى  عقاخالعاعق
                                                           

(1) Mohamed Naser, op sit,p97. 
ا لد  عإلاع و  ،عقب اا عق ال  ى  اا العد عقاال عقاالاى  عاع  ال، عقداال عقع بىد  والقد  ا عخدى   ،ةتالح ا  ا عقعب اة   (2)

 .5، ص 2004اعادتةالا، عق الاع  عقاختاة ي ، عقعاا عقوالاة اعق اخا ، عقخا  عقخالتع  اعقع  ا ، 
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 عألال قلعبدا ااا  ( ال دا   ( 261.1وداعقي دقدس عقاالادي عقبد    عقختع االق اد  عبا  الل اتاخا ااا 

اعقع  ي  عاال اةالا  تاايد عقتعالا  عإلااال ي عقااقي   ي   اق تطا ع الوالال  عىاال  عقوالاة ا  عقب   
ع ت عددق دىادد  عقاخددالعاعق عإلااال ىدد  عق خدداى  عقاباادد    اخددالعاعق عااال ىدد  ادد   دذط لدد  عقعبددا   عقااةدد ي  

سة تادددالع ق  2017الىدددال  ااا  عدددالم  147دقدددس وددداعقي   1990( الىدددال  ااا  عدددالم  56وددداعقي اددد ) 
 (1).اع  ت الاا ا ت   ااةفتاب

 و دم عقاخدالعاعق عق خداى  اعقاداة عقتدي تبداا ال االادالق غ د  و ااىد ( 1اد  عق داال )اىا   االوظ 
( ال ددا  466.9ع ت ددل و ددم عقاخددالعاعق عاااال ىدد  عق خدداى  ادد  ) دذ (2009( اقغالىدد  )1970) ذ عددالماادد

 عقب   عقوالاة اعقع  ا .(  ي عقعبا عاال ا  100739ااا   ي عبا عقختع اىالق قىةد عقس)
 ( ال ا  ااا 2009-1970)عإلااال ى  عقاخالعاعق تا بالق د االقي ( اتاخا1 اال )

 2009-2000 1999-1990 1989 -1980 1979 -1970 المصدر
 100739 77960 70210 46693 اإلنمائية الرسمية المساعدات

 1758 12258 11345 12541 اخرى  رسمية تدفقات
 شأأأرو  وفأأ  خاصأأة تأأدفقات
 السوق 

77979 74000 110454 146676 

 15418 8075 5063 4795 حكومية غير منظمات منح
 261075 208747 160618 142008 المجموع

 عقاالعدد ، قلا دد  عااددأ اع  ،اعقتطبىبددالق عقعددالم عاطددال  عقددااقي عإلااددال ي عقتعددالا   ،عق  تددي عقدد وا  عبددا اددااعا-  المصأأدر :
 42ص  ،2020 ،عق ال اى  عا ااى 

اا  عق ا   تالاهتاالم ع  عقاخالعاعق عاااال ى    اق عاو تغ  عق تتعال قعباا عقتااى  عق ال   اعقل اس 
عقتددددي ادددد ق ب ددددال عقدددداال عقاتباادددد  اعقاالاىدددد  علددددس وددددا خدددداعا اىا دددد  ع  اطلددددل علددددس عبدددداا عقتااىدددد  او ددددم 

 (2)عقاخالعاعق  اال ىالتيت 
تسد ق عق اعى  عقعالا  قألام عقاتواو  الل اا ت ال عقخالاخ  ع  و ع  ى ا   عقعبا  العقد االول للتنمية

 ي ذعق عقخىالق د   ايتا   1961( اذقو  ي اىخاب  عالم 1970-1960عألال قلتااى   ي عقااو )
 االىالتيت 1968اايتا  اااق ي  1964عاام عقاتواو قلت ال و اعقتااى   ي عقاا ت   عااقس عالم 

                                                           
 . 40ص ، اةا  خالبق ،اااعا عبا عق وا  عق  تي  (1)
 ،2008،عقع عق ،ايخخ  عقاب ع  قلطتالعأ اعقا   اعقتاايل ،عقعىخالاة,عقتاايد عقااقي اا د وا رعبا عقع يم  الب   (2)
 .196ص
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ا  عقاالت  عقبااي عا االقي تخع  عقتعل   قلاال عقاتباا  باة  ال اخالعاعق (  %1)ت ةىص -س

 قلاال عقاالاى 
إلا الا  تلو عألهاعس ابا  (% 5 )توب ق ايالاو خااى   ي عقاالت  عقبااي قلاال عقاالاى  اباع هالق -ف

 ي و م % خااىال  ذقو ا ا و توب ق ايالاو  2.6ا  توب ق ايالاو  ي اعال ا د عق  ا ا تبد ع  
 % اذقو قلاةال دقس عقتاعا   ي ا اع  عقاا اعالق . 6عقاع اعق باخت  ابالبد اباع هال سىاال 

عاةدددبق عاخدددت عت  ى  عقااقىددد  قلتااىددد  اعقتدددي سةدددا ت ال عق اعىددد  عقعالاددد  قألادددم  العقأأأد الثأأأاني للتنميأأأة :
باةدد أ ب اددالا  عاددد قلعبددا عق ددالاي قلتااىدد  اعاةددبق سهاع ددأ علددس س   1970سعتدداب  عددالم  24 ددي عقاتودداو 

% ا  عقاالت  عقبااي عإل ادالقي ت خدعال  عقخداق عقداال  1تبام عقاال عقاتباا  ا  ااع اهال عقاالقى  اال اخبتأ 
باعىدد  هددذع عقعبددا تغ دد عق  اوددا ق%  ددي ةددا و اخددالعاعق دااال ىدد   0.7عقاالاىدد  ،  ددم   اددق عقاخددت  دقددس

ىا دد  عقدداال عقاالاىدد   عدتةددالاعقخدد    علددس  آ ددال ع  عقالددالم عادتةددالاة عقعددالقاي ت  ددق تاا اخدد ذ يدد  علددس 
 (1) ىالتيتتاال ع  الاهال 

، ادا خالاق عادتةالاعق (  1975-1974ب اا لاله و ) ساا ( عقتا م عق  ااة  ي عقااو ) -(عاا)
  ال   تالت اله عقاال عقاالاى   ت   الق العق سخاالقى  ، اساق دقس ابص  ب    ي عقتا بالق عقاالقى  

 (1972)تاها  عقاال عقغذع ي  ي عقعالقم ، تعا س  ت لس عاتوالا عقخا  تي ) خالتبال ( عالم  -( الاىال)
خىالخ  عاعت الا عقذعتي اعقباا  ي عاخت  عاعق اساا ذقو دقس عا  الا  ي عاوتىالطي عقعالقاي ا   ع 

 عقوباف
  دددال عقدددذة  (1973)تةدددوىة سخدددعال  عقدددا ا دقدددس س بعددد  سا الق دددال تعدددا وددد ف ت ددد ي  اددد  عدددالم  -( الق دددال) 

 اا عختا ع  ساا  عادتةالا عق سخاالقي .  ال  باة أ د  عا ادال ى
اال ع عقس هذه عقتواىالق عا  اق عقاخالعاعق عاااال ى  ا   الل تب ي   ق ا  عقاخالعاعق عقتااى  

ا  ااعت  ال عقبااى   %(3)الا  و م عقاخالعاعق  واعقي ( عقذة عااة  ىأ عا   D.A.Cعقااقى  ) 
اىالوظ د   اىل عقتا بالق عقاالقى  عقتي ا  ( 1975%( عالم )0.3( عقس اوا )1966-1964قلخااعق )

عق اس عإلااال ي  ا الة  (1981)عالم  ا  و م عقاالت   قلاال عقاالاو  (% 1)ااا ال عقب اا قم تبل  
%  5.9ق ذع عقعبا قم  توبق علس عق غم ا  عقتاةد دقس اعال عقااا  ي تعا ا  عقاال عقاالاى  بل  

  الل عقاةف عألال ا  عقختع االق . 

                                                           
 .197ص،اةا  خالبق  ،عقتاايد عقااقي اا د وا ر ،عبا عقع يم  الب  عقعىخالاة  (1)
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 (1990)عق االا االق وتس عالم  عباعبا عقتااى  عق القر قألام عقاتواو عقذة غطی  التنمية:الثالث عقد ال

(  ب و ت ص عإل  عاعق اعقتاعب    178ا  س بع   ةال تتاا  )  ق ذع عقعبا ، اتت قف هذه عإلخت عت  ى 
سهاعس هذه عإلخت عت  ى  ، اا  سب ا عألهاعس عقتي تااات ال هذه  ذعقتي خىعتااهال عقا تال عقااقي قتا  

  عاخت عت  ى  
 . (% 7)اال عقاالاى  باخت  توا ا هاس عالم قلااا  ي عقاالت  عقاولي عإل االقي قل -1
  .خااىال  (%2.5)ا تت الاا ايالاو اعال عقااا عقخ الاي اخت   دذتباي خىالخالق خ الاى  اال ا  -2
 ا  عقاالت  عقبااي قلاال عقةاالعى  عقاتباا   (% 0. 7)بلام عقاخالعاعق عق خاى   الل عقعبا -3
ت  ىا عقب اا عقعا  ى  اعااع ي   عاعق  عقب اا عقا  اا  علس ةالا عق عقاال عقاالاى  ع  ط يق-4

 دقس  الاف توخ     ص اةال هذه عقةالا عق دقس عألخاعق عقعالقاى .
  يا  سا عق سخداالقى  عقاالقىد   اىدل عقتداّ بالق ت ّا دال عختاالاع قاال خبق ىا د  تع يدف عقاخدالعاعق عقااقىد ا 

 سا عق  دالق عقاخدتببل  دقدس عقغاىد  عقداال  دي عقاالاود  عق  دالق تهبدّاا ال عقوبىبىد  عقتدي اعق دااالق عألاداعل
 تدالقتااد، عق ال  ىد  اعق دااالق عقاالقىد  عقتدا بالق اتّتخدم،  عق القدر عقعدالقم  دي اادا ع عألددد عقداال  دي عقاهتلبىد 

 عقو ااىد  عق  الق تبّاا ال عقتي هي ، عألط عس اعقاتعااو عق اال ى ، عق خاى  عق سخاالقى  عقتا بالق اتابخم دقس
دت ا  ،  عقداال و ااالق  ي عقاتهلبى  عق  الق دقس عقاالاو   ي عقاال  عقاتعدااو عألاداعل  يا  تدا بالقا عقاخه
تبدّاا ال عقااّلادالق عقاتعددااو عألطد عس، ا دد عقباددو عقدااقي اعألادم عقاتودداو اةداااق عقابددا  عقتدي عألطد عس،

ت ا  ، ا ال عقااع   ا  عقتا بالق عق سخاالقى   عقاالعقااقي، دقس عق  الق عقاختببل   ي  عق خاى ، ىا د  عقاخه
 (1).س   ت ذ ةا  ع اتعااو اا ال عقااة، اعقب اا سا عقعطالاعق عقتي ت تأ عقااو 

  (DAC) (Development Assistance Committee) ادال تعد س ق اد  عقاخدالعاعق عقتاااىد  

 organization for Economic Co-operation and Development (OECD)عقتالتع  قاالا  
ااخدددالعاعق تباىددد  اتادددال ل ابااددد  اددد  عقو اادددالق عق خددداى  سا  االقىددد عقاخدددالعاعق عق ال  ىددد  ت ا دددال تدددا بالق 

عقتااىد  عادتةدالاى  اعق  الهىد  عا تاالعىد  اتعدا  تلدو عقاخدالعاعق  تعاياا الات ال دقس عقاال عقاالاى  ب اس 

                                                           
 ، ي عقاال عقاالاو عقاخالعاعق عق ال  ى  ب   عألهاعس عاخت عت  ى ، اعق اععد اعقاي  عق عقاع لى   ،ااخس عالى  (1)

 . 2ص ،14،2015عقعاا  ،2015 ،خىالخالق ع بى  
 (  تعا ق ا  عقاخالعاو عإلااال ى  عقتالتع  قاالا  عقتعالا  عادتةالاة اعقتااىOECD  ااتاا قااالد   عقباالىال عقاوىط )

عقبلاع  عقاالاو  عقعب ا  ي ” ا ال  اةاق“تالقاعااالق اعقتااى  اعقوا ا  عق ب   ي عقبلاع  عقاالاى . تةف ا خ ال ت ا ال 
ااق  ا  عقاال عألعاالا ا دت سا ي ال، ب يطالاىال، خاىخ ع، سقاالاىال،  ااع،  ا يال،  30اتام  1961عقعالقم. تم ت خىخ ال عالم 

 عقخايا اغ  ه ا  اال عاتوالا عألا بي اعقاال عقعب ا.
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% ادد   25عدد   علددس  دد د ادداة سا ددد اا ااعاادد ، ا ددي والقدد  عقبدد ا  إاددأ   ددف س  ى ددا  اددال ا ىبددد

دىاددد  عقبددد ا عتدددال و عددد  ااوددد  اىخدددت اس اددد  عقاددداة سا عقاخدددالعاعق عقابااددد  ألهددداعس غ ددد  تاااىددد  ا دددد 
 (1)عقاعااالق عقعخ  ي  سا عألااى  اعاخت اال عق. 

الدد ع  : دور واهميأأة المسأأاعدات الدوليأأة فأأي تعلوأأل الدبلوماسأأية االقتصأأادية الدوليأأة:2
 عقاالاددالق عق ال  ىدد   ددي عقتا  ددد عقابلااالخددي عق ددال  ي عات دد ق ع دد عققلدداا  عقددذة تلعتددأ عقاخددالعاعق 

 اال تااى  ابااو عقااقي، اا ال عقباو عقااقى ، طال  عقاخالعاعقد  ي تعاد عألط عس عقتي  عقاتعااو عقااقى 
 ( UNDP) عإلاادال ي عألادم عقاتوداو اب ادالا  عألا   ىد ، عقداال اباداو عإلخدالاى ، اعقباداو آخدىال اس  يبىدال،

ع ذعق  ب د و  ال  ىد  اخدالعاعق ب عا  قا  ال ااق   ال    اوا  اال ع  ذقو هاالو عألا ابي اعاتوالا   دا 
  االل  ي عقغاى  تالقاال اعقاتا ل  عقاالاو  عقتبل اى ، عقاال ساق ال سةاالس  ال   علس اتابخم عق اال ى ، عقة  
 عق د ق  قلدا ا  دي عقاات د  عقداال ا دد عق ا داو، عقاالاود  عقداال ا الا  دال عقغ بىد ، اعقىالتدال ، اسا اتدال سا   دال

 عقعتلد  ااال اعقب عايدد، ات  ىدال، ، اتالىالادا،عق اابى    ا يال ا د عقا د عقاتاخط " عقاالاى  عقاالا  عألاخا،
دال  دي ا دالط ال عألع د  القداالت اتا ّدد   عق القدر عقةداف اس  د  ع سا اتدال عق د دى ،  دي عقخدالتب  عا دت ععى   الااخ 

 ادال عد  ذقدو بد اا  دد  اعقةد   اهدي عق ادا اخدبى ال اعق ب د و عأل  د و عنااد   دي عقااقىد  عقاخالعاعق ا الل
 (2) .ا  عقخعااى  اعقعايق اعااال عق عقع بى  عقاتواو والقىال 

 عقااقىد  عق   دالق اد  عقعا دا دا دالا اىا ااال ع  االوظ عهاى  عقاخالعاعق عقااقى  )عاااال ى  ( اد   دالل
 (1960)عدالم ت خخدق عقتدي ( IDA ) قلتااىد  عقايخخد  عقااقىد  اا دال عإلااال ىد  عقاعااد  بتبداىم عقاعاىد 
 (3) اع ا. باا   د اا تباىم ط يق ع  عقعالقم  ب ع  ي عقاال عقبااو ألع   اخالعاو اطالق قتاخىل

اتالق ددا   تالقددذ   اددل عااىددالا عدداا عقاالاددالق اعقدداال عقاالاودد  قلاخددالعاعق عقددس عااددال ا ددا عبتعالاهددال عدد  
اخدددال هال عادددااال ق ددد  عقادددالاوا  دقدددس تادددا   تا  دددالق عقخىالخددد  عق ال  ىددد  اعألاددد  عقبدددااي ،   دددي خىالخدددالق 

 ا  داا عقابلااالخدى ا  عقتااى  ب   عقاا  دقس سخت عقىال تخعس عقاخالعاعق عقتي ىباااا ال   علس خب د عقا الل 
                                                           

عاادال عق عقع بىد   ،ا  عادتةدالاة اعقتااىد  االاد  عقتعدال ، اقىال با  ا اب قي خدار، عقاخدالعاعق عقتاااىد   عق خداى   (1)
 .2010عقاتواو، 

 .1ص ،اةا  خالبق  ،ااخس عالى  (2)
 (  عقايخخ  عقااقى  قلتااىIDA هي  اا ا  عقباو عقااقي اعاي تاخالعاو س ا بلاع  عقعالقم  ب ع . ات اس هذه )

عق ب عا، اذقو ا   الل تباىم د اا )تهخّاس دقس تبلىص عق ب  ات  ىا سعاعا  1960عقايخخ  عقتي تم دا اليهال  ي عالم 
 "ععتاالاعق( اااة قب عا  تياة دقست ايالاو عقااا عادتةالاة، ات  ىا عام عقاخالاعو، اتوخ   سااالد عقاال  عقاعى ى 

 عقاالعد  عا ااىد  ،اع  عاادأ قلا د  ،عقتعدالا  عإلاادال ي عقدااقي عاطدال  عقعدالم اعقتطبىبدالق ،ادااعا عبدا عقد وا  عق  تدي (3)
 .20ص ،2020 ،عق ال اى 
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اهذع عاا  ا اه اعاوال ا   الل عخت عت  ى  عقاخالعاعق عاخت عقى  عقدس ع غالاخدتال   عاختب ع  قا ل عقا الد

 اد  2007 عقاخدالعاعق اادذ ايدتم تبداىم تلدو  عألخدت عقى ، عقتااىد  قاخدالعاعق اتلدق   سعبد   عتدل اعقتدي تعدا
 سا ب دال تبدام عقتدي ا د اعالق عقاخدالعاعق تد     عد  تبدال ي    دل اا دال ىهطلدف ا اعقتدي عقدا الد ااع و  دالل
ت    هددال اىا دد  ع  ا  ددذ ا ددالا ع دد  قلتوددال  ددي ابدداس تبدداىم عقاخددالعاعق عقتددي تبدداا ال  ادداع  ااددذ عددالم  تب ددىم

ادد  اخددالعاعت ال عق اال ىدد  علددس ع دد ي  ااقدد    ىخدد  ت دداد عقعدد عق،  (% 80)اعدداق  ادداع بإا ددالق ( 2009)
الا عقت ددال ي    ددي سا ي ددال عقالت اىدد  تددم توا دداهال علددس سخددال  عتخددالد ال اددل ساقاىددالق اس غالاخددتال ، ا تددال  عق دد  

عقخىالخدد  عق ال  ىدد  عقعااىدد  اذقددو  ددي عقادددق عقددذة تددم  ىددأ عخددتتعالا خددتل اال اا  ادد  عقددا ال  ددي  ادداف 
ةددو عا س  يبىددال ادد  عقوخددتال   ددذقو اةددق خىالخدد  ت ةددىص عقاخددالعاعق عق  اخددى  عق ا دداو، عقاعلادد   ددي 

اا  عقاةالقة عقاطاى ، اعقتي قم تع  اعلا   ي عقخالبق  اب ااال  الادق عقاخدالعاعق عق  اخدى ، علس (2009)
اااذ  ت و طايل ، ت اد عقاال عأل  يبى  علس سخدال  اداي  اد  عقاةدالقة عاخدت عت  ى  اعقد اعتا عقتال ي ىد ، 

عقااقدد  عقاتلبىدد  قلددا الد  ددتم والقىددال  عاتبددالا اتلبددي عقاخددالعاعق عق  اخددى  ا بددال  قاعددال     اخدد  ادد  ب ا ال)سهاىدد  
  (1)عقاطاي عق  اخي، اا ال و  عإل هالف، ااخت  ا ال  ي ال دقس   اخال( .

ادد   (٪20)تا ددد ودداعقي  عادال عقااىددالق عقاتودداو اعقتددي تعددا سعبدد  اددالاة قلاخددالعاعق عق ال  ىدد   ددي عقعددالقم 
 د االقي عقاخدالعاو عإلااال ىد  عق خداى  اد  عقو اادالق عقاالاود  عةدتوق تالد  عقدس عقاخدالعاعق تعدا ه ادالق

 (2018)ادد  االاادد  عقددا الد عقبددااي ابلدد  د اددالقي عقاخددالعاعق عق ال  ىدد  عألا ي ىدد  عددالم  ع   دداا( 2001)
الاى  عق اال ىدد  ، تاددال ادد  هددذه عقاخددالعاو  الاددق قبدد عا  عقتااىدد  عادتةدد( ٪43)( الىددال  ااا  ودداعقي 46.89)

اخدددالعاعق عخددد  ي  ( تدددااد ت ددد د ٪ 35) ااخدددت   دددي ذقدددو عقاخدددالعاو عادتةدددالاى  عقخىالخدددى  عاخدددت عت  ى 
قاعم عاد عقايخخالق عقاتعدااو  (٪4 )قألا ط  عإلاخالاى   ا ( ٪18) اتختواذ علساعااى  غ   عخ  ي  

عألط عس ات  ذ عقاخالعاو   د تواىالق اباى  ، سا اعاعق ، سا تعلىم اتدا يف ، سا اخدالعاو  اىد  ، ا دي 
 (2)عقعباا عأل   و   تم تباىا ال علس سخال  عقااة اقى  علس سخال  عقب ا .

ااى   دددي ابلااالخددد ت ال  دددذقو سةدددتوق عقاخدددالعاعق عق ال  ىددد  ساعو ا غادددس عا دددال قلاالعددد  عقع بىددد  عقخدددع
قتوب دددق اةدددالقو ال عق ال  ىددد  اعقتدددي ت دددام عقا طدددا عقعدددالم قلابلااالخدددى  عقاطاىددد  اعقخدددعي قتوب دددق اةدددالقة 

ساعو تالقغدد  عألهاىدد  باةدد  ال خىالخددى  سا سااىدد  ادد   ددالل عقاخددال د عادتةددالاى  اعقتدد اي  قابلااالخددى  عق يددالل 
                                                           

ا د  اباا  عقس عاتوالا عقااقي  ،تخ ى  عقاخالعاعق عإلاخالاى   ي ل اس عقااععالق اعألااالق  ،  اا اا  ت اة  (1)
 .16-15ص ،2011،عقاالع  عقاتواو ،عا خ الم

(2)  Marian L. Lawson and Emily M. Morgenstern, Foreign Assistance: An Introduction to 
U.S. Programs and Policy, Congressional Research Service,2020,p.1. 
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عقع بىددد  عقخدددعااى  اخدددالعاعق د االقىددد  تبىاددد  عادتةدددالاى  بادددالاع علدددس ذقدددو  ددددااق عقاالعددد   قابلااالخددد ت ال

قتوتدددد عقا تتددد  عق عتعددد   دددي عقددداال عقاالاوددد   ااقددد  ودددال عقعدددالقم 95دقدددس  2016الىدددال  ااا  عدددالم   (139)
  (1).عالقاىال

 (2) سهاعس عقاخالعاعق عق ال  ى  تالنتيت اىا   ع  تا ا
عقاةالقة عقابلااالخى  علس خب د عقا اللت دا الا عقباععا عقعخ  ي ، ات ا   عألةاعق  ي عألادم توب ق -س

 دي    د   تعدا دذعقاةدالقة عقت ال يد  اتوب دق  عقا تل د عقاتواو، ااعم عقالالم عقا ادد  اعقاةدالقة عقت ال يد  
   .عقاال  ا  عألوىال  عقاخالعاعق اخ ل  قايالاو سخاعق ةالا عق

 تعايا   ص وةاق ال علس عقااعا عق الم.عقاخالعاعق اخ ل  ق-ف
عقدس عا دال تاع دأ عداه ةدعاتالق  عقداالاتالق غم ا  عهاىد  عقاخدالعاعق  دي عقخىالخد  عق ال  ىد  قلعا دا اد  

ع  اا ال ع  هذه عقاخالعاعق خت  د اغطال علس عقااعاا  علس ااا عقخااعق عقبالاا  هدذع عااد  خدى ا  د دا 
  عقتاخد ق بد   عقابلااالخدى  اعقتااىد   دي عقداال عقتدي تبدام علس عقاخالعاعق عق ال  ىد  عقدس  الادف ذقدو ا د ل

 علدددس خدددب د عقا دددالل تدددالق غم اددد  عهتادددالم عقااىدددالق عقاتوددداو عاا ي ىددد  ادددل تا   دددالق عقخىالخددد  ، عقاخدددالعاعق 
عق  الخددى  ت دد   عقتااىدد  ا ددا عت دداله ااع و عق ال  ىدد  تاوددالا ةدداف عقابلااالخددى  عق ا دداو عاادد  عقددذة ى دد ا 

عقابلااالخددى  توداىال وددال عا الاىد  ا ددالح عإلاع و عاا ي ىدد   دي وددد ا دالعد عقتاخدد ق بدد   تا  دالق عقتااىدد  عا 
عقددذة   عددد  ألاد عاد   ددالل ععطدالا ساقاىدد  عالقىدد  ق عدد عقاخددالعاو عإلااال ىدد  ساعو سدداا قلخىالخدد  عألا ي ىدد  

ا  عقتااى  تالتع  قلابلااالخى    اال ع  ذقو ع  عقا  ل  عألعب  هي عام اع     ى ى  توب ق عقتااى   دي 
 (3)عقاال عق    اعقتي تاع أ عا  الا عألا . 

ا تاوةدد  عقاخددالعاعق  ددي تبددداىم اعدات االقتصأأادية الدوليأأأة فأأي التجأأارة الخارجيأأأة: :دور المسأأ 3
عاااعل عا عقاخالعاعق عاااال ى   ىا   ع  تعا  ع  ط يق عقتخ ىالق عقاباا  قلت ال و ااد  عقاعد اس ع  

ادد   ال  ىتددا د اوددااا اخددبعق دذ  ددال  غ دد  عقااقدد  ايددااعا ع دد  هددذه عق  ددالقعقت ددال و تددتم باعخددط    ددالق  العلدد  
اب دذع ،     تلدف اد  ااقد  عقدس ع د ا س  ت     عقو اا  علس عق  دالق عق العلد   اا  عقاالوظعقو ااالق ، 

                                                           
(1) Yi Li, Saudi Arabia’s Economic Diplomacy through Foreign Aid: Dynamics, Objectives 
and Mode, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies,2019,p.2. 

 .153اةا  خالبق ، ص ااخس عالى ، (2)
(3)Kimberly Ann Elliott, Carrots and Sticks: The Role of Economic Incentives in American 
Foreign Policy, Paper for the Tobin Project National Security Conference, Center for Global 
Development,2010  P.9. 
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عق   الق الاا  دالااا ال تالوت عم ساعا  عقعباتالق ، قعد  قدى  عل  دال سة عقتداعم بإا دالا سا تاخدىل عقت دال و  تعا  
تاعاددس آ دد   تبدداىم ودداع ا  ددي ا ددالل عقاخددالعاعق   ددي  اادد  سهدداعس عقخىالخدد  عق ال  ىدد   اخددت ا   ااقدداددل 

  ع  تبام  ىاال ى تيت  تطلف ا  عقخلط  عقتا  ذى   اخت ا   قااقد  البى  
اد  ا الل عقعباتدالق عادتةدالاى  عقاباس عقاخت ام  ي  اها ع  تباىم واع ا قل   الق عق الة  اباس -س

ت ددد س عل  دددال االاددد  عقت دددال و عقعالقاىددد   عقتددديا ااعددد  اتطدددا و اددد  داععدددا عقت دددال و عقااقىددد    دددالل عخدددت اعم
(WTO اعقتي توا ا  و ي  عاد عقو ااالق عألعاالا ، ).  الل تطب ق عقعباتالق عادتةالاى  

 لالم عقت ال و عقبال م علس عقباععا ا عخال اها اباس "عقااق  عألع    عالى " ىعا  ىاال  تعلق تالقت ال و -ف
ايتطلف ا  عألعاالا تباىم ا   عقاعالال  ق اىل عألعاالا عن  ي  عقتي ااعت ال االا  عقت ال و عقعالقاى  

سا تلغي عقتع ي الق  عقاالت  ا  اتاا ف هذع عقاباسألا ال تاتا دقس   ي  ال عقت ال ة عألع   ت اىال  
تاا ب ال  تم ،  (FTAsعت الدىالق عقت ال و عقو و ) علس خب د عقا الل عق ب  و  عقاالعق ا  ى  علس ةالا عق 

ىخاة قلبلاع   عقذة  الالم عأل الىالق وخف عقاال عاعاالا ال تعاعقواع ا ساالم ةالا عق  تبل د
اعات الدى  عقت ا لى  عت الق ت ال ة ىبام تاا ت  عوا عقاالاى   عقاالقةالقة عقت ال ة  عقاتباا  تالقتا  ا

قااة اا ذ عاط عس عاتىالاعق عوالاى  عق الاف عقس عا   اتخت ام ا  دبد عقبلاع  ذعق عقا د عقعالقي 
 ( Generalized System of Preferences)ت ا لي قلبلاع  عقاالاى  االالم عقت اىالق عقاعام 

ا ااع  ا  ت اىالق واات ال تعا عقاال ذعق عقا د عقعالقي قلاال ذعق عقا د عقاا  ا اعقاتاخا 
 ا  ى  اا  ا  ا د عا الل اات الت ال عقس عخاعق عقاال ا ت ع  عقا د بتع ي الق   توبق عا   و ع الى

ااوق ا   الق ال عقااىالق عقاتواو عاا ي ى  ت اىالق اعقتي  ادالاا  عقت اىالق عقت ال ي  قااطب  عااا 
ب اس توخ   عا الاى  اقاج ةالا عق هذه عقبلاع  عقس عخاعق عقااىالق عقاتواو هذه عقااطب  قاال 

  (1)عاا ي ى .

عقاالاوددد  قأل ادددلىالق و يددد  ع تىدددال   عقددداالىددد  ، تتاتدددل ا دددي دطدددال  بددد عا  عأل ادددلىالق عقت ال يددد  عألوالا
عقاالاىدد  ب دداس تعايددا عقااددا اعقتااىدد  عادتةددالاى  علددس عقادداا  عقدداالتددا    عقوددال ا ق اىددل  ت دد طعقاات ددالق 
 (2)عقطايد.

                                                           
    ااقأ  ي عقاةف عقغ بي ا  عقع و عا اى  34عت الدى  ت اس عقس  لق ااطب  ت ال و و و ب. 
 ،2013،اا ددق ،عقا  ددا عقع بددي قلتع يددف اعقت  ادد  اعقتددالق ف اعقا دد  ،عادتةددالا عقددااقي ،ه دد م عىخددس اع دد ا   (1)
 .483ص

(2)  Kimberly Ann Elliott, Carrots and Sticks: op sit ,p12. 
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عإلااال ىد  عقابااد  علدس اداا عقعبداا عقاالادى   عقعقاخدالعا  تالاال قاال خدبق ااد   دالل االولد  بد عا  

ت    عودا عقا عخدالق عقةدالا و  دذا اهال  عالق   ي سادالق اااالطق اع ا  اقم تع   عالق   ي ا الاق س  ا  
 عقدداال ددي توب ددق عقعا ددا ادد  عقا الوددالق  ددي عدداا ادد   عخدد اقعدد  عقباددو عقددااقي دقددس س  عقاخددالعاعق دددا 

  ع و اى ال  ي دااااىخىال اعقعا يت    ي عقخدتع اىالق اباقى ىدال اغالادال  دي عقاالاى  تعااال قعبق هذه عقاخالعاعق اا 
عق االا اىددالق اساغاددداع ا  تادددالم  دددي عقتخدددع اىالق اددد   ددالل اخدددالهات ال  دددي تخددد يل عقاادددا عادتةدددالاة اعقتااىددد  

ا دددالا عقباىددد  اتدددا    ا  تطددداي  عق دددااالق عقعالاددد   اع عدددالاو هى لددد  عقبطالعدددالق عادتةدددالاى  اابدددد عقتعااقا ىدددال اع 
عقااع ا عقاالقى  عقتدي  د لق باعىد  ا االاى ىد  عقتاايدد عقدذعتي ا لدق ب  د  عخدت اال ي  ااعتىد  ا ذعتد   دي عقداال  

ا دا ع   دي تااىد  عادتةدالا   دالبي ااا هدال عاعقاخدالعاعق عقتاااىد   عقاتوببد  اد عقا الودالق  اقع  ادل هدذه
عقخبف  ي عقاال عقاتلبى  قلاخدالعاعق ا خد ال تخدبف عات دال   تعا ماي  ل  ، ع ال هال اعى    ي اال ع  ا 

ا  دذعق خالا عإلاع ة اعام ا ااه عق  ال ى   ي عإلاع و عقو ااى  اعام ا داا خىالخدالق عدتةدالاى   لىد   عالقد  
 ددي والقدد  عقدداال عقتددي ا تعتاددا خىالخددالق االقىدد  ا خىالخددالق اباىدد   توبددق عقاخددالعاعق عادتةددالاى  اا ع  عددالا

 عالقدد  ايددي   تددا ق عقتاايددد عأل ابددي خددلتال علددس عقاي دد عق عادتةددالاى  ات دداىأ ااددا عإلاتددالج اعاخددت الو 
ات  دد  عا  ددالا عقدداع ل  علددس عقاددا  عق عقاطاىدد   تعددا عات ددال  عقبىادد  عاخددت العى   ددي عقا تاددل اعاعتاددالا 

 خالعاعق عق ال  ى .علس اةالا  عقا
 : الدبلوماسية المالية والتجاروة واثرها في حركة رؤوس االموال عالميا:ثالثا

ال عدت عف عقو ف عقعالقاى  عق الاى  علس الهياكل المؤسسية المالية  الداعمة للدبلوماسية االقتصادية : :1 
عاات الا ع تال عقاا لا   ي عقااىدالق عقاتوداو عاا ي ىد  عقاالعد  عقاتوداو اغ  هدال اد  اال عقول دالا  دي عقاا اد   

Bretton-Woods) ( عقاعدعددد   دددي )New-Hampshire ) الادددق اوةدددل  هدددذه عا تاالعدددالق خلخدددل  اددد  ا 
 ت خددى  عقباددو عقددااقي اددال عدد  ( 1971قددذة عخددتا  وتددس عددالم )عات الدىددالق عاق عقددس ااددل الددالم عقةدد س ع

اعقددذة ىعدد س  (World Reconstruction and Development Bank)(BWRDقإلا ددالا اعقتعا دد  )
تعدا خدات   اد  ا  (1946)عدالم  (International Monetary Fund)تالقباو عقدااقي اةداااق عقابدا عقدااقي 

بددداسق عقاوالا دددالق بددد    دددالر اع ددد ي  ااقددد  تادددال    دددال عقااىدددالق عقاتوددداو عاا ي ىددد   ع تاالعدددالق ب  تدددا  اااا
اعقاالع  عقاتواو وال ت  ىا عبتالت ال عقت ال ي  ااال عاا عقس عقتادىل علس عات الدى  عقعالا  قلتع ي دالق اعقت دال و 

 1948عقتدي بداسق ععاالق دال (GATT) (The General Agreement on Tariffs and Trade))عقعدالق( 
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 WTO ( )Tradeعقتددي ادد  ذ  هددال ععدداله عقددس  الاددف االادد  عقت ددال و عقعالقاىدد )عالقاىدد  عقاالاددالق عقاتلعددف 

organization  (Word  (1).اا ع عخالخىال  ي عقعالدالق عادتةالاى  عقااقى 
 اودد عقااقىد  عقاباىد  اعقعالددالق عقااقىد  عقت دال و ا دالل  دي عقدااقي عادتةدالاة عقتعدالا   سخد  د خدالا ب داس
ع خالا داععا عقابلااالخدى  عادتةدالاى  توخدف ااداذج اتعداا عاطد عس  اال ع   عقااقى  عادتةالاى  عقا  الق

 عاط عس اتعاا عقتعالاد ات  ىل عقت ال و اتو ي  عقب اا ا  عقااقى  عادتةالاى  عقعالدالق تو ي  اي تعا علس 
 عقااقىد  عقاالقىد  قايخخدالقع ىخاس تاةدطلةب ا اال ا  هاال توا اع اعإلعاال   عقتااى   ي عقاخالعاو ع   اال

 اودق اددق  دي دا داليهال تدم ددلىاى  تااى  بااو س بع   هاالو  عقااقي عقابا اةاااق  عقااقي عقباو   قس  الاف
 عإل  يبي عقتااى  اباو عنخ اة  عقتااى  اباو اعقعال يبي عقالت اى  سا ي ال قاال عقتااى  باو عإلدلىاى  عقبااو اهذه

 اتاخدق عقااقي اعقباو عقااقي عقابا ةاااق  ع  اختبد ت  د تعاد اعقتااى  عإلعاال  إلعالاو عألا ابي اعقباو
  .عقااقي عقابا اةاااق  عقااقي عقباو خىالخالق ال اب عا  ال خىالخالت ال عإلدلىاى  عقبااو

عقت دال و عقااقىد  او  دالق  يا  عااداعل اودد   داععدا د خدالا علدس خدالعاق عقااقىد  عقايخخدالق هدذه د  
  : (2)  تالاتي تااىو ال اىا   عقااععالق عقت ال ي  

 ، (1944) عدالم اااا ب يتدا   اديتا   دي عقدااقي عقابدا ةداااق  دا دالا تدم: الأدولي النقأد صندوق  : أ
 عدالم سعاالقدأ ااعاقد  ابداس ، عادتةدالاى  عألاادالق قت ادف عقدااقي عقابداة تالقالدالم عادت عودالق عق الةد  سودا اهدا

 تالنتيت  سهاع أ سهم تااىة اىا  ( 1947)
 . عقابا ا الل  ي عقااقي عقتعالا   ت  ىل )عاا(
 . عق ال  ى  عقت ال و ااا  ي عقاتاعا   عقتاخل تخ  د ) الاىال(
 . عقعاالق تتالال عختب ع  ت  ىل ) الق ال(
 . عقعالقاي عقت ال ة  عقتتالال تع دد عقتي عقب اا عاعق  ) عتعال(
 . عقاا اعالق ااعاي   ي عا تالاق تةوىة(  ) الاخال

اعلس خب د عقاطالق عقعالي و ا ةاااق عقابا عقدااقي  ال د  عإلا الادالق قداعم اال عألعادالا باودا ت يل دا  
عقددداال علددددس ت   دددف عقتددد     عادتةددددالاة  والىددددال  ااا  قاخدددالعا (12)ااا ،  ادددال دددد   عقباددددو عقدددااقي تبددداىم 

                                                           
 .26ص ،اةا  خالبق ،ه  م عىخس اع  ا    (1)
ااع و عقاالقىددد  عقددداع  و  ، عقعاقاددد  ااا  عقااقددد   دددي اال عقاالاىددد  )ادددل د دددال و قلعددد عق( ،علدددي عتدددال   الادددد عقخدددالعاي (2)

 .6ص ،2009،عادتةالاى 
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الىدال  ااا  علدس  (150)اسعا عختعاعاه قتباىم اعم قااقأ عألعاالا باوا  (COVID-19)اعقةوي ق   ا  

  (1)    عقاببل . (15)ااا 
 عىاال تم عقااقي عقابا ةاااق  عا الا ا (1944) عالم اااا ب يتا   عت الدى  تادىل ال :الدولي البنك : ب
  ل  ادال  س اد  عقد غم علدس عقةداااق  سهداعس عد  عات داله دذ اد  ت تلدف سهاع دأ اع  ، عقدااقي عقبادو دا دالا

 اتتا دد  عقدااقي ادتةدالاة عقتعدالا   اتعا دق عقااقىد  عادتةدالاى  عقعالددالق ات ت دف تالدىم دعدالاو  دي  اةدف
 : تالنتي عقااقي عقباو سهاعس

 . تباا ال علس اعقعاد االعق دعاال  علس عقاخالعاو )عاا(
 . قلاخت ا ي  عقااالاالق تباىم  الل ا  عقعالقم اال ب   عقاتتالاق  عا ابى  عاخت اال عق ت  ىل ) الاىال(
 عقتاااىد  عقا دال يل ددالاد   ادال عد . اعقاداالاالق عقبد اا  دالل اد  عقااقىد  عقت دال و اادا تخد  د ) الق دال(

 . ق ال عقب اا اتباىم عقعب  و
 اتاا   اال عقااقى  عقت ال و االا  عا الا هال الاال ا  الق ع  تا ا قبا :العالمية التجارة منظمة : جأ
اغ  هدال   عاعالادالق ، عقةد س علدس عق دالتد  عقوةدص عق ا  ىد  عقتع ي دالق عقت ال يد  تالقخىالخد  تتعلدق سو الادال
  تبدق عقاتوداو عقااىدالق  دي عق ال الق تعا تخبف عقا اا عقس تل   قم آاذعو  عقعالقاى  عقت ال و االا  اقع 
عت الدى  عق الق تبام علس عقعالقاى  د   عقت ال و االا  دوىالا اسع ا (1944) عالم عق الق(وتس( ة   توق تعاد

ذسخال  عقو ي  عقت ال ي  اعقوا ا  تا د عقاال ، ا  ع  الاق هاالقدو د داا    دف س  ت  دذ  د د  خدام  ا  ىد  ا ع 
ت ا ددال ذعق  لخدد    سخدداالقى  عالقاىدد  تا ددد  تعدداهال  عق ددالق دذتب ددا عقت ددال و ادد   ددالل عقوةددص اعقب دداا عقعاىدد  ، 

 ااال .و ي  عقت ال و  ةاةال اعقو ي  عادتةالاى  عا
 دذادد  عات الدىددالق عقتددي عخدد اق  ددي ت  ددىا عبتددالق عقت ددال و  تعددا خلخددل اا ددالق االادد  عقت ددال و عقعالقاىدد  

عاةددد  الادددق  دذعبدداق تخددل  ددااق ا الااددالق تادددال    ددال عق اقدد  عااقددس ااتدداعل  اقددد  عقااودد  اخددتا و ادد  
عق دددالق عت الددددال ااقىدددال اقعددد  قىخدددق االاددد  ا الادددق قل دددالق  اددد  ا الاادددالق بدددااع  اددد   اقددد    ا ددداة  اىا اادددال 

 ( 2عاطالد علس  ااق عقعالق ا   الل عق اال )
 
 
 

                                                           
عااددددددال عق عقع بىدددددد  , 2020تب يدددددد  ع ددددددالق عادتةددددددالا عقع بددددددي عإلةدددددداع  عقوددددددالاة ع دددددد ،ةدددددداااق عقابددددددا عقع بددددددي   (1)

 .7ص ،2020،عقاتواو
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 اتج(  جوالت ال2الجدول )

 عدد الدول المشاركة السنة الجولة
 23 1947 جنيف االولى

 13 1949 انيسي )فرنسا(

 38 1951 )انكلترا( توركواي

 26 1965 جنيف الثانية

 26 1960-1961 ديلون 

 62 1964-1967 كينيدي 

 102 1973-1979 طوكيوا

 105 1986-1993 االرغواي

 153 -2001 الدوحة

، متكثثثلس، يتلثثث س  ليتيثثثةس ، لتلمثثثاس ، لثثث  ي س ،   ثثثت سس هيثثثعيسىيوثثثوس ، ثثثت اس س،دوليثثث  س، ثثث     :المصأأأدر

 27 سص2013 م ق,

اعلدس ااقدأ بت خدى  االاد  عألادم عقاتوداو (  51) قدالادعبدف ا الىد  عقود ف عقعالقاىد   االمع المتحدة : -د
ااقدد   ددي  (193) عق ددام عقخددااعق عقخددتع   عقاالاددى ، اعا عدداا سعاددال  ال اسهاىدد  عال ددال اسةددتوق تاددم ادداع  

عألام عقاتواو بذقو سا م عقاالاالق ااقىد  اسع  هدال سهاىد   دي عدالقم عق دام اعألادم عقاتوداو  اعةتوقعاايت ال 
االا  اختبل  اعالقاى  اهي تا الت  عقااتاا عقاو ا  ي عقعالقم عقذة  ىأ تاالدش داالىال عقخالم، اوباق عإلاخال ، 

قتب دىم  واق دال اديتا ع عقاتوداو عألادم عقعدالقم اقااع  د   طد  عاااد  عقاالقىد  عبداق االاعقتااى ، اد  دبدد  اىدل 
 قدم عقعدالقاي قالدتةدالا   داا عخداس قتب دىم ا ايدا و  دي  2009  اا دا 26-24 عق تد و  دي عقتااىد  علدس آ ال هدال
 عقا تل د  عقداال ب دال تدالا ق عقتدي عاخدت التالق توا دا  دي عقايتا  هاس اتا د عقعب   عقعخالا ااذ عقعالقم ى  اه

 عقا ال      اىل س  ال  اال عقاال عب  عقتاايد هى د توايد ا  تا   بتاعب   اعق  اج عألاا  س   قت   ف
  د ج اددا عق دالص اعقبطدالد عقادااي عقا تادل ااالادالق عقااقىد  اعقا دالاق عقداال  اىل ع عا سة عقوختال ،  ي

 (1) :عاتي عقاوا علس تل ىة ال ىا   عقابت والق، ا  تالقعا ا عقايتا 
 قلداال عقاخدالعاعق بتبداىم بتع داعت ال قإلى دالا عق  داا اد  عقاايدا تبدذل س  عقاتبااد  عقداال علدس   دف )عاا(
 (2) .قألاا  عقتةاة تختطىل وتس عا  يبى  ااخىاال عقاالاى ،

                                                           
(1) United Nation, World Economic situation and Prospects New York, 2011, p.10. 

ا  ا عألتوالر عاوةال ى  اعادتةالاى  اعقتا يف قلداال عإلخدالاى ، االاد  عقاديتا  عإلخدالاي، تبدال ي  عقا  دا ودال  (2)
 .2، ص  2009 اا ا  ,2009-2008عألاا  عقاالقى  عقعالقاى  قعالم 
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 عبد  اعق دااالق عقخدلل علدس عقداع لي عقطلدف اخدتاا  ق  دل  دالاو  طداعق عقاالاىد  عقداال تت دذ س  ) الاىدال(

 عقا ععي  عقبطالد  ي غالقب ت م ىعاد عقذ   عق يف خ ال  ى اد تاال عأل ا ، اايالاو عقاعى    توخ  
 ايالاو  الل ا  عق ى لي تواق ال قتخ يل عقاا  ا عقا د ذعق عقاالاى  عقاال قاةلو  د ع عق  إذعت  ) الق ال(

 اذقو عقااالخت  عقةاالعى  عقخىالخالق اتباي عقبااي ا اق ال  ي عقتوايلى  عقةاالعالق اات الق ا  عاتال  ال وة 
 ودق اااو دال ايدتد ، واال ىد  تداعب   عبد  عقاولىد  ةداالعالت ال تواالىد  عقداال ق دذه عقدااقي عقا تادل ىخداة تد  

 .عقخلل علس عقاعتااو عقاال اخىاال ألخاعد ال، عقو  عقاةال
 تااىد  خىالخدالق ا ع عد   الل ا  عقعاد اخاق  عقتعلىم دطالد ب   عقعالد  عقاالاى  عقاال تعاا س - ) عتعال(
 اعقعاد اعقتعلىم عقةو ، ايخخالق اااع و ب   اعقتاخ ق عقتعالا   اتعايا عقت  ي  عقاةالا 
اتادددم دددالاو اددد   عقااقدددي، عادتةددالاةهدددي عقااتددداا عق   دددد  قلتعدددالا   مؤسسأات مجموعأأة العشأأرون: : ه

عبددددا ع تاالعدددال خددددااىال  ىا  (1999)عددددالم  هدددذع عقااتددداا ت خددد  ،  اتباادددد  ااالا دددد  ااا   ا ددددل عقبددددال عق اىا لددددا  
 عاخدتب ع  ددداس عقا ااعددد  دقدددس ااالد ددد  عقخىالخدددالق عقاتعلبددد  بتعايدددا عاعادالا ، ات ات د د اا ة ب دد  عقدداال

 (1).عقوالق دد  اعقاخددتببلى  عادتةالاى  عألااالقآ ددال   اعالق  عقاالقددي عقااقددي، اعقت   ددا علددس 
-COVID)عات دال    عاادداعا عقعا دا اد  عق طداعق   الذعختاالاع قاال تبام دالاق اال ا ااعد  عقع د ي  تالت د

اعخدع  عقاطدالق قلو لاقد  اا  ادداد عادتةدالا  عابدالذتبادي ودام دقدس  هبق ايخخالق ا ااع  عقع  ي ذ دذ( 19
 خد ال  عابدالذعقعالقاي  ي ااعاد  عق  داا عادتةدالاة، اقلت   دف اد  تداععىالق عات دال  عق  د ا  عقعدالقاي ااداال  

اال عقعالقم دقس  ال   عاوتىال الق عألخالخى  ا  عقخلل اعق ااالق عقةوى ،  ىاال تباق عقبااو، عقا  اي  عقعالقاى  
اااع عق عقاالقى  ع  عاعق ااال ل  قت   ف عأل   عادتةالاة علس عقبطالعالق عقاتا  و، ااعدم عقطلدف عقعلدي  دي 

  قت ددالاة عااددااق ق طدد  عق  دداا تتا ددد سبدد ا دطددال  وددام تو  ايدد  ااقىدد  ت دداق دىات ددال عق اخدد  ت يل ااددالق ااا
عقتودداىالق عقبال ادد   ددي ادد ا و تع  ددف عقتعددالا  عقددااقي قت ددالاة عن ددال  عادتةددالاى  قل  دد ا ، اتعايددا عألالادد  
عقةوى  عقعالقاى ، ا  ا عق خال   عقت  ي ، اتبلىص  ت و عات ال  عقا ا اها ادال ىخدتلام تاخدىبال عالقاىدال عدالقي 

                                                           
 5،ص2020ا  ا عقتاعةد اعقاع    عقاالقى ، تب ي  ا ااع  ااق  عقع  ي ، عقاالع  قع بى  عقخعااى ،  (1)
   عقبااو عقا  اي  ، ت اس  ،ا تت قف اد  اا عا عقاالق د  ااوال لس ١٩٩٩ت خخق ا ااع  عقع  ي   س عالم

عقا ااع  دقس عق ال ب   عألالا  عادتةالاى  قلاال عقاالاى  اعقاال عقةاالعى  عقتس تتخم تالألهاى  اعقتالدىم قااالدد   عقبداالىال 
 س ب ق   ، ا ال   ١٩٩٩عق  ىخى  عقا تتط  تالادتةالا عقعالقاي  ادا عبا عا تاالد عإل تتالوس قلا ااع   ي اىخاب  عالم 

 ختداال أ سعداال أ اا عا عقاالق د  عقعاا    اعألقاال  . دس ع
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ت  غ دد  ععتىالاىدد  اخددتالد  ادد  دبددد عقو ااددالق قتباددي عقخىالخددالق عادتةددالاى  عقع  لدد  عقاخددتاا ااخددتاىالق عخددت ال

  (1)بت   ف آ ال  عألاا  علس عادتةالاعق عقاولى .
 عددد قألاادد  عقوالقىدد   خددعق عقو ااددالق عقاولىدد  عقددس  الاددف عقايخخددالق عقااقىدد  اا لدد     ا  عقدس  الاددف ذقددو ا 

 ددي عقاةدددال س عقا  ايددد  اااع عق عقاالقىددد  تددالإلعال  عددد  ودددام تو  دددا ادد ا  قااع  ددد  عقتددداععىالق عادتةدددالاى  
سعلدد  ا لدد   دذ،  ددي تخدد ىالق االقىدد  بلغددق دىات ددال  اوددا  اخدد  ت يل ااددالق ااا   (COVID-19)ق  دد ا  

ت يل ا  ااا   اال سعلد  عقبادو عقا  داة عألا ابدي  (1)عق  ا عقي عألا ي ي ع  واا  تو  ا تبىا   وتىالطي عا
 ددذقو عدد  اعاددأ قدداال ااطبدد  عق ددا ا ادد   ددالل ب اددالا   دد عا عقخددااعق عقو ااىدد  اعق الةدد  تبىادد  تبلدد  اوددا 

الىال   دا ا  دي  د عا  674ال ا   ا ا   ذقو سعل  عقباو عقا  اة عقىالتالاي ع  واا  تو  اي  تبىا   (750)
الىددال   ددا ا خدد اق   ددي عألخدداعق ادد   ددالل اعددم  (26)ةدداالا ق عاخددت اال  ااددخ باددو عقةدد   عق ددعبي اوددا

 بااق عقو ااالق   عقب اا  اال خالعاق د  عاعق خىالخالق عقاالقى  عقعالا  علس تعايا عقت اليل ب   عقاخت ا ي 
ادالاددق عقخددلطالق  COVID-19ت يل ددا  ااا  سا ي ددي تب يتددال داعا  ال ودد   11دددا ع ادد  عقدداعم عقطددال ئ تبىادد  

عقايخخدالق  خدالا  اداال  ادل عقتعال ي قاعم عقاالقى  سىاال بتعايا  ب  عألخاعق ا   الل خلخل  ا  عقخىالخالق
 اعقتدي عقداعم ع  عقاال ا  عقا الط  آ ال  ع  تغ د سا عقخلطالق اعلس عقاالقي، عاختب ع  علس اعقو الى عقاالقى 
 ت   ف  ي ا ة دا عقتبل اى  غ   قألااعق عقاخباق  عاخت اعم غ   س  ي   و اا اتعااو اااى  ق ت عق تاتا
  عقعالقاي. عقاالقي عقالالم تع ا قأ عقذة عق ا ة  عق ط  ا  ادلد عقعالقاي عادتةالا علس عق ال و  س  

ىا ددد   :العأأأالميوالمأأأالي نأأأدماال االقتصأأأادي الدبلوماسأأأية االقتصأأأادية فأأأي ظأأأل اال فأأأرت وتحأأأديات -2
قالاااالج عقت ال ة س  ىخالعا  ي تعايا عقااا عادتةالاة اعقتااى  عقةاالعى   قع  با   عقادق ت  د عألخداعق 

ااالق عقت ال يد  ادال تادت  عقةد اغالقتدال  قابدد عقةدااالق عق ال  ىد   ى ا تالح علس اوا اتاع ا داال و   ىخدعن ذو  ي عا
عقاالاى  اعادتةالاعق عقتي تاد   تا ولد  عاتبالقىد  عد  ودالاق عاا ادالش عادتةدالاة  دي  قلاالعق ال  ى  تالقاخت  

اددد  عقتدددي تدددياة  اياع دددأ عاادددااالج   دددي عادتةدددالا ،  دقدددس تبل دددص ودددالا  دددي عقطلدددف عقعدددالقايعادتةدددالاعق عقاتباّ 
توددداىالق  ب ددد و ات  ددد  تاددد  ق عألاادددالد عقاالقىددد  عقعالقاىددد ، اااتدددالق تبلدددف عألخددداعق عقاالقىددد ، اتةدددالعا  عقعدددالقاي

عقتددات عق عقت ال يدد  عقعالقاىدد  عاادد  عقددذة  عددد ادد  عقايخخددالق عقتددي ادد  ذ  هددال ااعةددل  اا هددال  ددي تباىدد  سطدد  
والق عق ى لىد  اعقايخخدى  خىالخت ال اتعايدا عقةدالت  عادتةدالاى   دي ااع  د  عقا دالط  عقاتاع داو اتا  دذ عإلةدال

                                                           
 ،0202 ، عاادال عق عقع بىد  عقاتوداو،عإلةداع  عقودالاة ع د   ،ةاااق عقابا عقع بي ,تب يد  ع دالق عادتةدالا عقع بدي (1)
 .3ص
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عق عاىدد  دقددس ايددالاو عقبددا و عقتاال خددى ، اععطددالا ا عدد  قالخددت اال  اعإلاتال ىدد ، ات دد ىل عقبطددالد عق ددالص عقددا االاى ي 

 (1)عقبالا  علس تا      ص عقعاد.
ا   الل عقت   ا علس عقخىالخ  عقاالقى  عقعالا  اعختب ع  عادتةالا عقعلي  ي ااع    عقةااالق،  ال تتالطي 

ا عقعالقاي اتةالعا عام عقىب  ،  اتغي س  تختعا خىالخ  عقاالقىد  عقعالاد  اوتاالقىد  وداار هبداط عدتةدالاة عقاا
تالقااعاادد  اددل ايددالاو عقت   ددا علددس ع دد عا دةددالوالق قلتع ددف اددل عادتةددالا عقعددالقاي خدد يل عقتغ دد   اددال عددد  

و عقتعدالا  عقدااقي قاعالق د  عقبادالىال عاخت اال   ي عقباى  عقتوتى  قتوخ   تباىم عق ااالق عقعالا  ايلام سىاال ايدالا
 (2)اتعااو عاط عس، تاال  ي ذقو ا ع ف عق   الق، اعق خالا.

تعااال س ادس عات دال  عات الددالق عقت ال يد  عق اال ىد  اعإلدلىاىد  عقاتاع لد  دقدس ا ااعد   ب د و اد  داععدا اخىاال 
ا خدىاال عق د  الق عقةدغ  و  داع   عقاا   عقا تتط  تاعال    ا تل   اهاعاش اتعدااو قلت اد د تالقاخدت  قل د  الق،

اعقةغ  و اعقاتاخط  اعقخعي عقس عااااالج اعقوةال علس عاخت دال عق عقتدي ددا ا تدتا   اد  توّادد تعالقى  دال 
ا ي لد هذع عقااا عقاتاع ا ات الدىدالق عقتعالادد عإلدلىادي سةدتوق ت د د سهاىد   دي تو يد  عقت دال و   (3)عقتالهل .

الاقق ت خ   لاله و عقل اا عقاتاع ا قإلدلىاى  ب   اييا ق ال ابد    ع دا،  ادا م اب اق عقع    ا  عن عا عقتي و
 (4)عقالالم عقت ال ة عقاتعاا عألط عس ااا م ا    ا ع   ذقو. ت   اا    ا 

عخددتاالاع قاددال خددبق ىعددا تةددالعا عقتددات عق عقت ال يدد  ات ددالدم عاااددالد عقاالقىدد  اةددا ي  عخالخدد   قل طدد  علددس 
ع دددالق عادتةدددالا عقعدددالقاي  ايدددالاو عدددام عقىبددد   عقاودددىا ت اادددالد عقت دددال و  ايدددا اددد  ادددعف عاخدددت اال  اع دددتاعا 

عقايخخدالق عقعالقاىد  عع د   دي عاااالد عقاالقى  اعلس عقةع ا عقعالقاي  تاع دا  دعا  عدام عق بد   دي عات الدىدالق ا 
ى  اع  تواا اوا عقا الااالق اعقاعالهاعق عق اال ى  اعقودا ر عد   دذعالقم عقت ال و اعاخت اال  عا ابي عقاتال   

ع دد عاعق عوالاىدد  ب ااددال عقتعددالا  ادد  ع ددد توب ددق ا الخددف ا ددت    هددا عقخددب د عقاو ددا قت اددف ا ددالط   ذالعت دد
 (5).عقتةالعا عقااا   ي عقتات عق عقت ال ي  

                                                           
(1)  Middle East and Central Asia Department, Regional economic outlook. Middle East and 
Central Asia  World economic and financial surveys, International Monetary Fund,2018,p16 
(2) International Monetary Fund, Fiscal monitor, - International Monetary Fund, 
Washington,2019,p.6. 
(3) One World Trade Center, Annual Report 2018, New York, 2018, p. 28 

عقتا   اوا عادلىاى  اعقالالم عقاتعداا عاطد عس عة اا  او دالم االاد  عقت دال و عقعالقاىد   دي تالدىم عقت دال و  ،خلىم ااعقاة (4)
 .43ص ،2018،عقعاا عاال ،AL-RIYADA For Business Economics   ،عقااقى 

عقا لد  عاعالاىاىد  قلتودار  ،عاطد عستوداىالق عةدالح عقالدالم عقت دال ة اتعداا  ،ب  عا ا  اواا ا با دالق ي اخدعاا   (5)
 .55ص ،2020 ،عقعاا عق الاي  ،اعقبالاااى  اعقخىالخى 
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تعداا عقعالدددالق عق  داو بدد   عقداال عقاا عدد  عقابلااالخدى  علددس و  د   يا  عاادداعل  ذقدو ع  ع دد عقدس  الاددف 

ت د د عقعالددالق عقابلااالخدى  عقخد    د دااع علدس  دذعقعالا  قااعطاي عقاال عقاعاى  ا ت    هال علس   الهى  عأل د عا 
 اق عواا عقا عخدالق س  عقعالددالق عإلخدتالاى  با ي ا الل و    عقعاد  علس خب د عقا الل  و    عاعاد عااتالج

عقاغ بىد  عقاتداها و  ددال  ق دال تد     خددلبي علدس عادااالج عقا ددال  ي  عقاغال بد   دي دخددتالاىال  دذقو عاق عق  د و غ دد  
 (1).عقااقت  عق  عى  ا  دااااىخىال دقس االق ايال دقس تاها  عقعالد  ب   

اولادال  ىادال خدبق ع  عادتةددالا عقعدالقاي عقاعالةد   تخددم تالقتو  دالق عقااقىد  قدد س  عقادالل ، الد ع ألها ت اددال 
اخدد ل  قإلاتدالج اآقىددالق والخدا  ألة عدتةددالا  دي سة ادددق  تعدا  دذت د د اتال دد   دي تطدداي  عادتةدالا عقعددالقاي 

 عق عق دا او  دي  اىدل ساودالا عقعدالقم اعااعاق  ي عناا  عأل   و عهاى  عاخدت اال  عأل ابدي عقاتال د  تخدبف عقتغ د
الج سة عقعادالل  س   دي عاتبدالل عاالةد  عااتد ال  تةدالعاى ال    ا عقعبا عألال ا  عقب   عقوالاة اعقع د ي  عت الهد دذ

 .عقاالل ت  د عالم

                                                           
(1) Leonardo Becchetti, And rewE.Clark, ElenaGiachin Ricco, The value of diplomacy: 
Bilateral relations and immigrant well-being. 2011 WORKING PAPER – 11 Paris School of 
Economics ,2011,p.2. 
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النجاح وعوامل المنهج خصوصية الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسية:  الثاني الفصل    

تعزيز التعاون والتبادل العالم الخارجي في اطار تستخدم الصين عالقاتها الخارجية المقامة مع  التمهيد :

عن المفهوم القديم في  والتخليتوسيع مفهوم الدبلوماسية االقتصادية  عن طريق سعيها الىاالقتصادي والتجاري 
الدبلوماسية )تغيرات البيئة االقتصادية الدولية كون  بما يتناسب معإدارة العالقات االقتصادية الخارجية 

والتحوالت المالية العولمة التي تحدث في االقتصاد العالمي ونظرا لتطور تقلبات لحساسة لتعد  )االقتصادية
 شهدها االقتصاد الصيني الداخليكذلك التحوالت التجارية والمالية التي  2008العالمية بعد االزمة العالمية عام 

باتت تبحث عن طرق جديدة لتطوير مفهوم ( 2001عام ) (WTO)عد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ب
الصين  اذ اولت ،وسيلة هامة لتعزيز وتوسيع ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية بوصفهاالدبلوماسية االقتصادية 

الدولية  عالقاتهاتعزيز  هذا المفهوم من اجللعدد السكان، اهتماما كبيرا بالنسبة لكونها أكبر دولة في العالم ل
 الواحد القرن  بدايات مع الصين تمكنتو ،  االقتصادي الخارجي وتقديم المساعدات االقتصاديةوتطوير التعاون 

البشرية بتوظيف مقوماتها االقتصادية وقدراتها  عبر نجاحها ؤثرالم قليمياال هاحضور  بلورة من والعشرين،
بالدبلوماسية الناعمة وامام ما تملكه من قدرات اطلقت ما يسمى في تفعيل حركتها التجارية والمالية ،  والتكنلوجية

مع دولة  ةتعزيز شراكتها سواء كانت هذه الشراكة ثنائية دول بهدففي تحركاتها ضمن محيطها االقليمي والدولي 
مع المؤسسات او المنظمات والتكتالت  بإقامة عالقات مالية وتجارية متعددة االطرافاو شراكتها  اخرى 

ولتعزيز  ،فأصبحت بذلك تحتل ثقال كبيرا وتشارك بمساهمه فاعلة في حجم التجارة الدولية  الدوليةاالقتصادية 
اسية االقتصادية بشكل فاعل وبشكل مركزها الدولي في نطاق التجارة العالمية استخدمت الصين ادوات الدبلوم

أحد ادواتها في التحرك بوصفها انتهاء الحرب الباردة الى استخدام المساعدات والمعونات  منذ هاخاص تحرك
بمضمار نشاطها الدولي من خالل مساهمة حركات رؤوس اموالها باالستثمار واقامة االتفاقيات التجارية الثنائية 

جل تحقيق اهدافها سعت الصين الى احياء طريق الحرير الذي يعد واحدا من اهم ومن ا ،متعددة االطراف الو 
تطلعات الصين التجارية والذي يعزز التجارة العالمية ويسهم في تحقيق اهداف الدبلوماسية التجارية  ليس للصين 

حد اهم النماذج الدولية  فحسب بل لجميع الدول التي يمر بها  وبهذا شكل نموذج الدبلوماسية االقتصادية الصينية ا
 على بل فحسب آسيا في ليس األمريكية، المتحدة الواليات زعامة ينافس رئيس عالمي قطب الىفي التحول 

 .العالمي الصعيد
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 في  الصينية األهلية الحرب تركت: يةالصينالتجربة  االقتصادية في الدبلوماسية مقومات :المبحث االول
 وهما الصيندولة  تمثل أنها منها كل تدعى الت الحكومات  من اثنين مع العالم الثانية العالمية الحرب أعقاب

 تيايوان  جزيير  في   الصيين وحكومية جمهوريية( الشيعيية الصيين جمهوريية) الشيعيية  الشييوع  الحكم جمهورية
 اليدورر ديلوماسيية الصيين في  تيايوان وجمهوريية الشيعيية الصيين جمهورية اتبعت الماضية العقود مدى وعلى
ممييا    الاارجييية المسيياعدات اسييتادامب ارقتصييادية الديلوماسيييةالشييعيية  الصييينجمهورييية  علييى تهيييمن ورتييزا 

تأسييي  الحييزب الشيييوع   مييعو    (1971) عييام مقعييدها فيي  مجليي  ارمييم المتحييد اكتسيياب بكييين  سيياعد كليي 
  تحييو  المزيييد ميين الييدو  رلييى ارعتييرال يجمهورييية الصييين الشييعيية فيليي  عييدد الييدو   (1921)الصييين  عييام 
 (1).دولة (40)أكثر من  (1979)رلى  (1971)للمد  من  يهاالت  اعترفت 

الشيعيية علييى  الصيين جمهوريية حافظييتاك  (1972)عيام بعيد الديلوماسي  التمثيييلعليى اثير كلي   ازدادوقيد 
اليداال اك  في  األجنيية السفارات من العديد تستضيف  يينما ( 2010) عام األجنيية الدو  ف  سفار ( 160)

نشياهها ارقتصياد   ف  نميو وأسهممما عزز من عالقاتها الاارجية   سفار   (158)من  عدد السفارات يقرب
 عليى اثير  تنيو و   السيبعينيات أوااير في  ييدأ اليك  ارقتصياد  اإلصيال  يرنيام انهيال   بعيد رسييما  والدول 
الييوم  الشيعيية الصيين جمهوريية ميع التيداو  التجيار  اك اصيب   الشيعيية الصيين لجمهوريية الثنائيية التجار  نمط

  (2).تقريبا  العالم دو  مع جميع
كونهيا ليم تعيد لنتيجة للتغيرات الت  هرأت على اهر الديلوماسية ارقتصيادية في  القيرن الحياد  والعشيرين و 

عالقياتهم ميع جدييدا في   ا  نهجيياتياروا  ن في  العيالممسيتثمريالتتميز ينه  يركز على الدولة ارمر جعل معظيم 
  (3)رأ  ما . امتالكهم لالمتراكمة و الصين يناء  على معرفتهم 

واصبحت تزايد دور الصين ف  ارقتصاد العالم  اتجهت إلعاد  يناء ايارها الديلوماس  الاارج  ل ونتيجة
بميييا يحقييي  اسيييتادام ادوات الديلوماسيييية ارقتصيييادية مييين الاييييارات ارساسيييية للصيييين فييي  تعامالتهيييا الاارجيييية 

                                                           
(1)

 By San-shiun Tseng, The Republic of China’s Foreign Policy towards Africa: The Case of ROC-
RSA Relations, A thesis submitted to the Faculty of Humanities, University of the 
Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, in fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy Johannesburg, November 2008,p.154. 
(2) Fuchs, Andreas, China’s Economic Diplomacy and the Politics-Trade, Discussion Paper Series, 
No. 609 Provided in Cooperation with: Alfred Weber Institute, Department of Economics, 
University of Heidelberg,p.4. 
(3) Sven Grimm, and others, South African relations with China and Taiwan Economic realism 
and the ‘One-China’ doctrine,  A study presented to the Chinese Center for Studies,p.35. 
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نفيييكت العدييييد مييين األنشيييهة  مييين اجيييل كلييي  الهيييدلمتهلبيييات هيييكا اليييدور عليييى مسيييتوى األسيييوا  وارسيييتثمارات 
قيييدرتها وايرميييت العدييييد مييين ارتفاقييييات سييياعدها ييييكل  امتالكهيييا اليييى العدييييد مييين المقوميييات التييي  عيييززت مييين 

 :ت  كما يأ تناو  اهم تل  المقومات ومؤشرات تهور ارقتصاد الصين يمكن و   التنافسية
تقيع الصيين في  الجيزء الشيمال  مين نصيف الكير  : الصويني االقتصواد  النظوا  تطوورمقومات تحليل : اوال

مسيياحة تيليي  بالشييرق    وتحتييل القسييم الشييرق  ميين قييار  عسيييا   وتهييل علييى السيياحل الغر يي  للمحيييط الهيياد    

تأت  ف  المركز الثالث عليى مسيتوى و ر ع رجمال  مساحة أسيا   تمثل  2كممليون (  10.500.000)حوال  
تشييتر  فيي  الحييدود مييع اك أكييير دوليية ميين حيييث المسيياحة فيي  عسيييا   و العييالم بعييد روسيييا وكنييدا   المسيياحة فيي  
كازااسييتان   كوريييا الشييمالية   قيرنيزسييتان      مملكيية يوتييان   ميانمييارو أفغانسييتان )  هيي دوليية   أر ييع عشيير 

  الهنييد وتجيياور الصييين عييير البحييار سييت  فيتنييام  روسيييا   هاجيكسييتان    باكسييتانرو  منغوليييا   نيبييا    
ندونيسييييا الجنو يييية جمهوريييية كورييييا  (دو  هييي   فضيييال عييين    )واليابيييان والفلييييين وسيييلهنة يرونييياوإ وماليزييييا وا 

انياتهيا اار يعزز مين امك ا  المساحة الشاسعة يعد اشتراكها ف  الحدود مع دو  كات التعداد السكان  الكيير امر 
ندونيسيييا وارقتصييادية نظييرا لسييهولا ارتباههييا عييير الحييدود مييع الييدو  كثيفيية السييكان مثييل الهنييد  وباكسييتان  وا 

التييي  يمكييين ان اليييى جانيييب كلييي  زادت المسييياحة الكييييير  مييين المقوميييات ارقتصيييادية والبشيييرية للصيييين و وروسيييا 
  (1) ما يأت :بنتناولها 

ارقتصادية من العائد اليديمونراف  لجمهوريية الصيين الشيعيية عنيدما تظهر المكاسب : المقومات البشرية-أ
تجاوز نمو عدد السكان ف  سن العمل نمو السكان المعيالين واليك  تيزامن ميع العقيود الثالثية والنصيف األوليى 

نسييبة اإلعاليية ممييا ادى الييى اسييتمرار معييد  النمييو ارقتصيياد  انافييا   ميين اإلصييال  وارنفتييا  الييى جانييب
المرتفييع والمميييز المسيياهم  فيي  ارتفييا  معييد  ارداييار   و ييكل  اصييب  تييراكم رأ  المييا  المحيير  الييرئي  للنمييو 

العنصييير البشييير  ميين العناصييير المهمييية لينييياء قيييو  الدوليية فهيييو اسيييا  للنهيييو  باليييدو  ويتفييي  ان  ارقتصيياد 
ويعد النميو السيكان  اتية الحكم ( مقاهعة ومنهقة ك31اقتصاديا وتعد الصين اكثر الدو  سكانا يتوزعون ف  )

سيكان الصيين قييل ارصيال  وارنفتيا  ارقتصياد  عيام  و لي   للصين متباينا نظرا ررتفاعيا وانافاضيا احيانيا
عيام ( 827601394) ليصل الى اررتفا واستمر ف  ولكن  نسمة مليون  (612241554)حوال   (1955)
 ةنتيجييية التحسييين الصيييح  وزيييياد  الموالييييد وقليييليييا  معيييد  نميييواعليييى وهيييو ( %14.28)بمعيييد  نميييو( و 1970)

                                                           
(1) Cai Fang, Ross Garnaut and Ligang Song,opcit, p17 
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بيالرنم مين تهيور   اسيتمر ارنافيا  بمعيد  النميو السيكان  ( 1975)لالنافيا  عيام  بعيدهاليرجيع الوفيات 
واسيتمر هيكا المعيد  في    تحدييد النسيل اسيتراتيجيات عدد مين لوضع الصين ويعزى كل     مؤشرات الصحة 

( التيي  شييهدت اقييل معييد  نمييو سييكان  2020( ولغاييية )1955المييد  ميين عييام ) اييال عييدم ارسييتقرار الواضيي  
  (3) جدو الوكما موض  ف   (%2.31والبال )

 (2020-1955للمدة ) للصين  السكانيمعدل النمو حج  و ( 3جدول )
 (نسمة مليون ) 

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link: https://data.albankaldawli.org/  

 نرار على الموجود  ف  ارضها بالثروات العالم دو  اننى واحد  من الصين تعد المقومات الطبيعية :-ب

 معتدليية كونهييا منيياه في   يتميييز معظمهييا 2كيم( مليييون  10.500.000)علييى تتر يع والتيي  مسياحتها الشاسييعة
  أهييو  ميين واحييدعلييى  وتشييتمل وعلييى عييدد ميين البحييار   الهيياد  المحيييط تهييل علييى جييدا واسييعة سييهور تضييم

 السنة عدد السكان معدل النمو%
- 660408056 1960 

9.66 724218968 1965 
14.28 827601394 1970 
11.92 926240885 1975 
7.97 1000089235 1980 
7.55 1075589361 1985 
9.42 1176883674 1990 
5.44 1240920535 1995 
4.00 1290550765 2000 
3.12 1330776380 2005 
2.86 1368810615 2010 
2.78 1406847870 2015 
2.31 1439323776 2020 

https://data.albankaldawli.org/
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 للثييرو  مناسييبة الهييعييية ويكييون ييئيية مؤشييراتها ارميير الييك  يعييزز ميين ارزر   النهيير وهييو العييالم األنهييار فيي 
  (1)الثرو . هك  تصدير مستوى  على والتفو  الكيير والحيوانية النباتية

الصيين مين اليدو  الغنيية في  الميوارد المائيية رحتوائهيا عليى عيدد مين ارنهيار اك تمتلي   كل كلي  جعيل مين
( 1782715)ميين اكثير مسيياحتا تيلي  اك ارنهييار اكيير مين  تشييانغجيان  نهيرالصيين العدييد ميين ارنهيار ويعييد 

فضيال عين كلي   العيالم فيى نهير اهيو  وثاليث اسيا فى نهر اهو  وهو كيلومتر (6300)وهولا مر ع كيلومتر
 (4) رئيسة اارى مما جعل منها دولة ننية ف  الموارد المائية وكما نالحظ ف  الجدو  اتمتل  الصين انهار 

 ( االنهار الرئيسية في الصين4جدول )

Source :Ministry of Commerce of the People's Republic of China, REPORT ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CHINA 2017,the People's Republic of China,2017,p78 

بحيير و تهييل الصييين علييى عييدد ميين البحييار مثييل بحيير الصييين الجنييو   و البحيير األصييفر  فيي  الوقييت نفسييا
جيييزءا مييين الهييير  البحريييية التييي  تمييير عيرهيييا  هييياكونل  اسيييتراتيجيةالصيييين الشيييرق  وجميعهيييا بحيييار كات أهميييية 

رمييدادات اليينفط الصييينية القادميية ميين رفريقيييا و الشيير  األوسييط شييرقا و أمريكييا الالتينييية و الشييمالية و الكيياريي  
الجنيو   الصيين  يعيد بحيرو و القادمية منيا  كات أهمية حيوية في  نقيل السيلع الصيينية المصيدر  للايار  و نر ا 

بالنظر لعدد من المعهيات المتعلقة بعوامل الهاقة و هر  النقل البحير   واحدا من البحار اكثر اهمية للصين

                                                           
 -2001العربي المغرب دول إتجاه الصينية السياسة توجيه في االستراتيجية الثقافة مي، دورسال بوجالل وعائشة عمر (1)

، 2018ألمانيا، - برلين االقتصادية و السياسية و االستراتيجية لدراسات العربي الديمقراطي المركز ، الطبعة االولى ،2017

 .93ص

مسااااااااااااااااااا     الطول التدفق السنوي
 ال وض

 اسم النهر 

 )كم مربع(  )كم( مليون متر مكعب(  100)

نهاااااااار تغااااااااا ن  ي ن  )نهااااااااار  1782715 6300 9857
 الي ن تسى(

 نهر هوان ي )النهر األصفر( 752773 5464 592

 نهر سون وا ي نج 561222 2308 818

 نهر لي وه 221097 1390 137

 نهر تغو ي ن  )نهر اللؤلؤ( 442527 2214 3381

 نهر ه يخه 265511 1090 163

 نهر هوايخه 268957 1000 595
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اكا مييا  واكثرهييا ازدحامييا  البحرييية الدولييية النقييل اهيو  اهييم احييدالممييرات التجارييية وتمثييل الثيروات ارقتصييادية و 
 ناقلية أليف (100)مين متمثلية في  أكثيرمين االليا  للسيلع السنو   العالم  الشحن نصف من أكثرعرفنا مرور 

 اليينفط ويمثييل سييوندا  سيينويا لوميييو  و و ملقييا مضيياي  تعييير أاييرى  تجارييية سييفن و للحاويييات ناقليية و لليينفط
 (3) ميين أكثيير اليينفط تحمييل نيياقالت و   العيياير   الشييحنات أنليييية الحديييد و الفحييم و المسييا  الهييعيي  والغيياز
 (9.5) ميين أكثيير ملقييا لوحييد  مضييي  عييير يميير و يوميييا  المضيياي  تليي  عييير الاييام اليينفط ميين يرميييل ماليييين
 لالقتصييياد الحييييا  شيييريان بحرييييةال مواصيييالتال اهيييو  تمثيييل عييين كلييي فضيييال  يومييييا الييينفط مييين يرمييييل ملييييون 
 (1)العالم وكما يأت : ف  حيوية و ثقال البحرية المواصالت اهو  أكثر يين بالر ط الصين 
 .الهاد  بالمحيط الهند  المحيط يصل الك : نرب - شر   هري * 
 اآلسييوية اليدو  مين الكثيير و عسييا شير   بشيما  نيوزيلنيدا و أسيتراليا يير ط الك : جنوب – شما  هري * 
 ينقل ما كل تقريبا و العالم  أنحاء ماتلف ف  الواقعة الحيوية الموارد تصدير و استيراد على ما بهريقة تعتمد
 .األاير  وجهتا نحو الجنو   الصين بحر عير يشحن أن يجب موارد من رليها

تحتل  ارراض  الزراعية اهمية كيير   ف  الصين نتيجة لدورها ف  توفير ارمن الغكائ  الى جانب ما تقدم 
( %46)مييناك ارتفعييت نسييبة ارراضيي  الزراعييية للصييين ميين اجمييال  المسيياحة الكلييية  لألعييداد الكيييير  للسييكان

مميييا ييييد  عليييى اهميتهيييا المتزاييييد  وازدادت مسييياحة ارراضييي  الزراعيييية مييين  2016% عيييام 56.2لتصيييل اليييى 
  .(5وكما موض  ف  الجدو  )  2( كم5277330لتصل الى)  (1981)عام 2( كم4329090)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) TariqueNiazi ,The ecology of strategic interests: China’s quest for energy security from The 
Indian Ocean to the South China sea to The Caspian sea basin”. The China and Eurasia forum 
quarterly: Volume 4, N 4,  2006, P 105.  
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 ونسبتها من مساحة االراضي الصينية (مربع كيلومتر) الزراعية يضااألر  اجمالي  (5) جدول

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link :https://data.albankaldawli.org/ 

 

 

 

 مساحة من  الزراعية األراضي
 األراضي)%(

  الزراعية األراضي
2ك  مساحة  

  الزراعية األراضي السنة
 مساحة من

 األراضي)%(

  الزراعية األراضي
 2مساحة ك 

 السنة

55.7 5231330 1999 46     4329090    1981 
55.6 5220030 2000 47 4425180 1982 
55.3 5199150 2001 48 4529280 1983 
55.2 5185330 2002 49 4645370 1984 
54.9 5161330 2003 50.7 4763470 1985 
55 5164330 2004 51 4824560 1986 

55.1 5174330 2005 51.9 4877660 1987 
54.7 5141330 2006 52.5 4933750  1988 
54.8 5145680 2007 53.2 4994850 1989 
54.8 5145490 2008 53.8 5056940 1990 
54.8 5145530 2009 54.4 5113790 1991 
54.8 5145500 2010 54.7 5143140 1992 
54.8 5145530 2011 55.1 5182230 1993 
54.8 5145530 2012 55.6 5228330 1994 
54.8 5145530 2013 55.6 5228330 1995 
54.8 5145530 2014 55.7 5228720 1996 
56.2 5278330 2015 55.7 5233330 1997 
56.2 5277330 2016 55.8 5236830 1998 
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 السياسيةعليى  مباشير نير أو مباشر بشكل الدولة اقتصاد ضعف أو قو  توثر : االقتصادية المقومات-ج
عيين هرييي   الاارجييية أهييدافها تحقييي  فيي  الدولييةأ   نجييا  عوامييل اك تشييكل المقومييات ارقتصييادية   الاارجييية
وتحررهيا    اإلنتاجية قاعدتها وتنويع الدولة تبعية وعدم استقاللية يتضمن سليم اقتصاد  هيكل على اعتمادها
 تنهلييي  ر السييييا  هيييكا وفييي    األجنييييية المنتجيييات لتصيييريف سيييوقا كونهيييا أو الايييام للميييواد ةمنتجييي كونهيييا مييين 

 فضييال عيين كونهييا اكييير   العييالم فيي  اقتصيياد  نمييو أسيير  فهيي  صيياحبة  فييرا  ميين الصييينية الاارجييية السياسيية
 رلييى  فيي  الصييين النمييو  ويسييتند لليينفط مسييتورد أكييير وثالييث وثييان  اكييير مسييتهل  للهاقيية والفييورك منييت  للفحييم
 محليييية كييييير   وتيييدف  وفيييورات مييين يتموييييل الرأسيييمالية ارسيييتثمارات فييي  واسيييعة زيييياد  هميييا أساسييييينعييياملين 
اليى    عليى نموهيا ارقتصياد   الحفيا  مين تمكنيت االلهما فمن اإلنتاجية ف  سريع ونمو األجني  ارستثمار

 أمير وهيو   نسيييا صيادراتها أسيعار انافيا  مين مسيتفيد    عليى ارسيتيرادات استمرار تفو  صيادراتها جانب
 السينوات في  الهائلة التحورت وهو ما وفرتا الصينية الهلب العالم  على المنتجات استمرار لضمان ضرور  

تيم    وفي  حيا  اك مباشير  المتحيد  الورييات بعيد ارقتصياد الثيان  ا  ليجعيل منهي الصين  اراير  ف  ارقتصاد
 العيالم اسيوا  ماتليف في  (الصيين  الييوان-ارمريك  الدورر) الشرائية   القو  لتعاد  هبقا بالدورر النات  قيا 
 الرأسيييمالية اليييدو  مصيييدر  للسيييلع متفوقييية عليييى كيييل دولييية أكييييريوصيييفها  عالمييييا األوليييى المرتبييية الصيييين تحتيييل

 (1)واليابان. وألمانيا المتحد  الوريات رأسها وعلى   الكيرى  الصناعية

الزياد  الواسيعة في  ارسيتثمارات  بسيبنستنت  مما تقدم ان احد عوامل استمرار النمو ارقتصاد  الصين  
لعيت دورا اساسيا ف  النمو ارقتصاد  الصين  الى جانب كلي  سياعدت  الت الوفورات المحلية  على رتكز الم

 عييييام( مليييييار دورر 10.11ميييين)  ارتفعييييتبعييييد ان زييييياد  اجمييييال  احتياهييييات الصييييين الوفييييورات المحلييييية الييييى 
هو ارعليى بمعيد  ارحتياهيات  2014ويعد عام  2019( مليار دورر عام 3222.90)لتصل الى( 1981)

  .(6وكما هو موض  ف  الجدو  ) مليار دورر ( 3900.04اك وصل ارحتياه  الى) 

 

 

                                                           
( 1ظفر عبد مطر التميمي ، االستراتيجية الصينية في الشرق االوسط بين المتغيرات والثوابت ، مجلة الرك ، المجلد ) (1)

 .692، ص2021( ،40العدد )
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للمدة  األمريكي للدوالر الجارية باألسعار الذهب  فيها بماللصين  االحتياطيات ( إجمالي6جدول )
(1981-2019) 

 )مليار االحتياطيات إجمالي
 دوالر(

 )مليار االحتياطيات إجمالي السنة
 دوالر(

 السنة

220.05 2001 10.11 1981 
297.74 2002 17.15 1982 
416.20 2003 19.84 1983 
622.95 2004 21.28 1984 
831.41 2005 16.88 1985 
1080.75 2006 16.42 1986 
1546.36 2007 22.45 1987 
1966.04 2008 23.75 1988 
2452.90 2009 23.05 1989 
2913.71 2010 34.47 1990 
3254.67 2011 48.16 1991 
3387.51 2012 24.85 1992 
3880.37 2013 27.35 1993 
3900.04 2014 57.78 1994 
3405.25 2015 80.29 1995 
3097.65 2016 111.72 1996 
3235.68 2017 146.45 1997 
3168.22 2018 152.84 1998 
3222.90 2019 161.41 1999 

 171.76 2000 
Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link :https://data.albankaldawli.org/ 

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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 اليك  األمير   وارسيتثمار اردايار معيدرت في  العيالم دو  اعليى مينالصين  تعدالى جانب ارتفا  ارحتياهيات 
 قيدرات مين الصيين  ارقتصياد بيا يتمتيعنتيجية ميا  مكهلية اقتصيادية هفيرات لتحقيي  والحكومية الشعيية ارراد  يعك 
  (1) .والتقدم للنمو الكامن المحر  لتهيئة(  الاارجية التجار    التجار   الفائ    ارستثمار   ارداار معد )  كاتية

اك تهيور اجمييال  ارداييار  ارداييار في  جمهورييية الصيين الشييعيية يتيييين لنيا اجمييال  ( 7) الجيدو مالحظيية  ومين
%( مين النيات  المحلي  44.17)ملييار دورر و نسيبة  (6336.37)( ليصل اليى 1982مليار عام )(  69.34)من 
 رجمال  ا

 (2019-1982للمدة ) الصيني االجمالي المحلي الناتج من االدخار نسبة( 7جدول )      
 (دوالر مليار)

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the link   : https://data.albankaldawli.org/ 

                                                           
 ،مجلة كوادر ميناء دور في دراسة  الدولية التجارة في وتأثيره الصيني االقتصاد احمد، شهاب وحميد احمد سلمان زيدون (1)

 .16 ،ص 2020 ، 60 العدد السياسية، العلوم

 إ م لي االدخ ر من  الن تج الم لي

 (%)اال م لي 

االدخ ر من  الن تج  إ م لي السن  قيم  االدخ ر 

 (%)اال م لي  الم لي

قيم  

 االدخ ر

 

 السن 

37.27 499.18 2001 33.80 69.34 1982 

38.89 571.79 2002 33.15 76.47 1983 

42.41 704.18 2003 34.89 90.71 1984 

45.67 893.05 2004 35.28 109.18 1985 

45.95 1050.51 2005 35.25 106.01 1986 

48.26 1328.19 2006 37.23 10.163 1987 

50.28 1784.94 2007 37.98 118.63 1988 

51.79 2379.28 2008 35.88 124.77 1989 

50.37 2569.88 2009 36.69 132.41 1990 

51.33 3124.34 2010 38.50 147.60 1991 

49.23 3717.85 2011 40.60 173.35 1992 

48.67 4152.24 2012 41.70 185.49 1993 

47.38 4534.30 2013 41.70 235.30 1994 

47.62 4988.08 2014 39.53 290.36 1995 

45.52 5034.88 2015 38.76 334.78 1996 

44.48 4996.15 2016 39.74 382.16 1997 

44.96 5534.44 2017 38.35 394.60 1998 

44.39 6167.36 2018 36.56 399.94 1999 

44.18 6336.37 2019 35.73954699 432.92 2000 
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ارقتصييادية تعييد الينييى التحتييية عييامال اساسيييا فيي  تهييور حركيية التجييار   الييى جانييب مييا تقييدم ميين المقومييات
ا من سياسات اإلصال  ليناء شبكاولت الصين لهك  ارهمية ونظرا   الدولية تحتيية متكاملية للنقيل   ىين اتمزيد 

 الهيير   ايمانييا منهييا فيي  اهمييية علييى ينيياء السييك  الحديدييية فيي  المنيياه  الوسييهى والغر ييية ميين اييال  التأكيييد
الحضيير   والتكييوين الالمركزييية وتسييهيل اريتكييار وتحفيييز النمييو زييياد  فيي  والتجييار   المييدن  والهيييران السييريعة

يلي   (2018)بحليو  نهايية عيام و الك  يسهم ف  ازدهار معدرت التبياد  التجيار  ويافي  مين تكياليف النقيل 
 (143)مليييون كيلييومتر   وقفييز عييدد األميييا  الهرييي  السييريع رلييى  (4.85)رجمييال  هييو  الهيير  فيي  الصييين 

وصيل عيدد األمييا  العاملية للسيك   ( 2018)وبحليو  نهايية عيام  ألف كيلومتر   وهو أعليى معيد  في  العيالم
كييم وهييو مييا  ( 29000)كييم   مييع تجيياوز اييط السييك  الحديدييية السييريع  ( 131000)الحديدييية الوهنييية رلييى 

(1)  لاهو  سك  الحديد السريعة .العالم المعد  يمثل ثلث 
 

مون االصو و واالناتواو الوت انتجوار جائحوة  الصوين فوي االقتصواد  النظوا  لتطوور التاريخيوة المراحول-ثانيا
Covid 19:  مييع  (1978-1953 ) قييدر  قوييية للصييين فيي  تعيئيية رأ  المييا  فيي  المييد بييالرنم ميين ظهييور
لكيين   عنييكا   العييالم وهييو معييد  أعلييى بكثييير ميين المتوسييط  ( % 29.5)يليي   اسييتثمار عييا    معييد  متوسييط 

رف  ل نظرا   افتقر ارقتصاد ارشتراك  ف  الصين رلى الظرول المؤسسية الالزمة لتاصيص الموارد بكفاء 
المعيييدرت المرتفعييية لتيييراكم رأ  الميييا    عليييية السيييو  والبقييياء تحيييت التاهييييط المركيييز    نتيجييية ليييكل  ليييم تيييؤد

والزييييادات السيييريعة فييي  القيييوى العاملييية رليييى معيييدرت متناسيييبة ميييع النميييو ارقتصييياد  بسييييب ارداء الميييناف  
 فضييال عيين فقييدانها   لإلنتاجييية وتشييويا الهيكييل الصييناع  اييال  السيينوات األولييى لجمهورييية الصييين الشييعيية

ف  أوائل الامسينيات من القرن الماض  وه  المرحلية التي  انتقليت فيهيا العوائد المتحصلة من النمو السكان  
 ميين التركيبيية الديمغرافيييية المتمثليية فيي  ارتفيييا  معييد  المواليييد ومعيييد  الوفيييات والنمييو السيييكان  المييناف  رليييى

والقيوى اك يشيكل تسيار  النميو السيكان    النمو السكان  المرتفيع و معد  مواليد وانافا  معد  الوفيات  ارتفا 
ا ميين عملييية التحييو  ارقتصيياد  نتيجيية تييوافر فييائ   العامليية فيي  يداييية التنمييية فيي  الكثييير ميين األحيييان جييزء 

 ميع يدايية  و نسيية محتملة ف  رنتيا  السيلع والايدمات كثيفية العمالية الميز  ال رلىمما يؤشر   العمالة المتراكمة
نحو الصيناعات  ارستثماراتمن فيها  األكير القدر وجهت )1957-1953 ( األولى الامسية الاهة الصين

                                                           
(1)  Xiao Ke, Justin Yifu Lin, Caihui Fu and Yong Wang, Transport Infrastructure Development and 
Economic Growth in China: Recent Evidence from Dynamic Panel System-GMM Analysis, 
Sustainability, Num 12,2020,p4. 
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 مير   (2.3) الصيناع   اإلنتيا تضياعف  مما ادى اليى   الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية  مثلالثقيلة 
 الثوريييية السياسيييات ظهيييرتو   ميييرات أر يييع  والفيييورك   ثيييالث ميييرات  وتضييياعف رنتيييا  الفحيييم ميييرتين   والحدييييد 

كيان و الزراعية  قيل ارهتميام في  اكالصيين     ارقتصيادسليية علي   تداعيات حملتالت   (1958) عام الكيرى 
 ووسيييائل التحتيييية الينييية ضيييعف عييين الكيييير  الصيييناعية المجمعييات وكشيييفت الصييناعات الثقيلييية صيييوبلتوجييا ا

 األفضييليةالعامليية وأظهييرت  األيييد امتصيياص جييزء ضييعيف ميين  هييك  الصييناعات سييوى سييتهع تلييم و  ارتصييا 
 (1).العاملة نير المدر ة األيد وضاامة  األموا رؤو   قلةلصناعات الثقيلة عن حجم مشكلة الممنوحة ل
 ارنفتيا  ييرام  واتبا  (1978) عام الاارجية سياستها ف  الجديد  اللييرالية المدرسة الصين مبادئ وتينت

نمييو واسييتفادت الصييين التحفيييز الييك  ادى الييى ارميير  الجديييد  اللييرالييية المدرسيية عليهييا تقييومالييك   وارصييال  
  والمشييياركة فييي  المباشيييرتوسيييع ارسيييتيرادات والصيييادرات  وجيييكب ارسيييتثمار األجنيييي   هييياعدييييد  من مييين نيييوا   

الحوكمية العالميية اليى جانيب كليي  سياعد التفاعيل ميع ارقتصياد الييدول  يترجمية العائيد اليديمغراف  رليى مكاسييب 
 (2)هائلة من التجار .

اليدول   النظيام في  والتجيار    ارقتصياد  ِثقلهيا ظهور بعد التسعينيات يداية منك النه  هكا الصين وعززت 
 (3)العالم. دو  من العديد مع تارياية وشراكات عالقات و ناء
( % 4)زياد  نصيب المشاريع الزراعية من النات  المحل  اإلجمال  مين ( 1997-1978)وشهدت المد   
  نتيجة ازالية القييود المفروضية عليى توزييع العواميل ييين القهاعيات الريفييةمساهمة ف  ثلث النمو (% 28)رلى

اك كانييت تعييان  السياسيية المركزييية لتهييوير المؤسسييات الصييناعية الريفييية اييال  المييد   التيي  سييبقت اإلصييال  
( قييييود مؤسسيييية ماتلفييية بميييا فييي  كلييي  كيييان اإلنتيييا  محصيييورا  فييي  عيييدد قلييييل مييين المجيييارت 1958-1978)

بالزراعة اك كانت ملكية ارراض  الزراعية ملكية جماعية وتقييد الهجر  الجغرافية   لي  مين المنياه   المتعلقة
الريفية رلى المناه  الحضرية فحسب  اك قيد انتقا  عوامل ارنتا   حتى يين المناه  الريفية نفسها و هكا لم 

زراعيية دون ال نييرراض  رلى ارستادامات تتمكن المجموعات الجماعية من نقل العمالة أو رأ  الما  أو األ
                                                           

والتجارة، العدد الثالث،  لالقتصاد العلمية والتحديات، المجلة الواقع الصين في التنموية عباس، التجربة فاروق احمد (1)

 .553، ص2019
(2) Cai Fang, Ross Garnaut and Ligang Song, 40 Years of China’s Captured Reform and 
Development: How China’s Demographic Divider, Published by ANU Press The Australian 
National University, 2018, p8. 

 اساسية، ضاياق ،مجلة 2017 – 1991 العربية مصر جمهورية تجاه الصينية الخارجية حمد ،السياسة داود صالح بيان  (3)

 .105ص ،2019 االول، العدد
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اسييتيفاء حصيية الدوليية ميين اإلنتييا  الزراعيي  وكييان الهييدل ميين هييك  القيييود المؤسسييية للحصييو  علييى المنتجييات 
  (1)الزراعية بأسعار أقل من السو  لحماية نظام التاهيط المركز  من تهديد منافسة السو  الحر .

تعير   ( جعيل مين1978سيتمر  في  ارقتصياد الصيين  منيك عيام )ان ارصالحات ارقتصادية الدائمة والم
رفقيا مين تحيورت في  ارجيراءات  اثنياء ارزمية الماليية العالميية ومياتباهؤ النميو ارقتصياد  لالصين ارقتصاد 

تمثيل  بعيدما اصيبحتنميو في  عسييا   لل ا  محركييوصفها  المالية لمواجهة انافا  الهلب لم يؤثر على مكانتها
٪ ميين النييات  المحليي  اإلجمييال  العييالم  )عنييد تعييياد  القييو  الشييرائية(   وأكييير شييري  تجييار  لرابهييية دو  19

ا وثان  أكير شري  تجار  لليابان.  (2)جنوب شر  عسيا وجمهورية كوريا أيض 
 األقييل الييدو  ضييمن ميين كانييت الصييين أن رر  ( 1997)عييام  اآلسيييوية األزميية انفجييار ميين الييرنم وعلييى
 العمييالت ميين ارحتييياه  قيميية يلغييت بعييد ان لييديها كييان الييك  التجييار   الفييائ  بفضييل األزميية جييراء تضييررا
 اليييديون  مقيييدار وانافيييا   ارسيييتثمارية التيييدفقات اسيييتمرار اليييى جانيييب دورر  ملييييار (140) حيييوال  األجنييييية
 عييام وفيي    المجيياور  الييدو  عمييالت قيميية بانافييا  نتيجيية لييكل  لييم تتييأثر الصييين  األجنيييية  األجييل قصييير 
مميا حميل العدييد  مين الجوانيب    WTO)) العالمية التجار  منظمة ارنضمام الى  ف  الصين نجحت 2001

 أفضييل  بشييكل ارقتصيياد  اإلصييال  يرنييام  وتنفيييك الاارجييية  ارقتصييادية العالقييات اسييتقرار منهييااريجايييية 
الييدليل علييى كليي  كانييت و همييية الصييين ارقتصييادية   ا  نتيجيية لييكل  تهييورت ارقتصيياد  النمييو معييدرت ورفييع
تحيت شيعار رسيم مسيار جدييد للنميو   وشيار  فييا  ( 2015) عيام للمنتدى الك  عقد ف  ا  محور رئيس الصين

فيي  القميية العالمييية األولييى للعلييوم والتكنولوجيييا  داليييانمدينيية دوليية فيي   ( 86)مشييار  ميين  (1700)أكثيير ميين 
ظهيور ثيور   امكانيية حيو مع تركيز المناقشات على التقنيات الناشئة  اال  هكا المؤتمرمن   ركز  واريتكار

 (3)صناعية رابعة  نتيجة ظهور التقنيات الجديد .

                                                           
(1) Ross Garnaut and Ligang Song, CHINA TWENTY YEARS OF ECONOMIC REFORM , Published by 
ANU E Press The Australian National University, Canberra , Australia,2012,p.27. 
(2) World Economic Forum, Annual Report 2019-2020, is published by the World Economic 
Forum, Cologne, Switzerland, 2020, p.70. 

  عدد بلغ لياونينغ مقاطعة تتبع إداريا. هامة صناعية وقاعدة الصين، شرقي شمال تقع كبيرة حضرية ومنطقة مدينة  داليان 

 بالظروف داليان مدينة تتميز الصين في تقدما األكثر المناطق من اليوم تعد 2001 عام فرد 5.500.000 حوالي سكانها

 الشرقي. الشمال مناطق في للتجارة الرئيسية النافذة فهي الممتازة، المينائية
 

(3) World Economic Forum, Annual Report 2015-2016, is published by the World Economic 
Forum, Cologne, Switzerland, 2015, p32. 
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 المتحيد  الورييات الصيين ميع تناف  وزادت منقو  الدولة  ترساتتعاظم القهيية ارقتصادية والرقمية مع و 
ضييفعييززت الصييين مصييالحها ارقتصييادية فيي  منهقيية عسيييا والمحيييط الهييادئ    ارمريكييية بعييد ان الهييابع  اءوا 

ارمر الك  عيزز دولة ف  عسيا والمحيط الهادئ  (15)الرسم  على الشراكة ارقتصادية اإلقليمية الشاملة مع 
تفضييل ارسيتثمار ف  المجيا  الرقمي  وا عياد  هيكلية سالسيل التورييد و من قو  الصين ارقتصادية وعزز تفوقها 

تحديد مجارت التعياون ميع رلى تسعى  اإلدار  األمريكية الجديد   نتيجة لهكا التهور المهم جعل من  المحل  
 (1). (coved 19)تغير المناخ ومكافحة وباء  المتمثلة ف الصين   

 لتقليص حملة اتبا ف   2016 عام منكالى جانب ارصالحات ارقتصادية الت  ككرت اعال   قيام  الصين 
 يي يقدر ما الصين اك تواجا التجارية والينو  المحلية الحكومة على المستحقة الديون  على للسيهر  المديونية

(  2021 عام )و  (2020) عام  ف  مستحقة األمريك  بالدورر المقومة الديون  من دورر مليار(  190)
نتيجة  2019 عام للينو  إلنقاك عمليات عد  رلى المديونية تافي  حملة أدت التوال  ف  ضوء كل  على
2التحفيز. رجراءات بسيب األرج  على 2020 عام السداد عن التالف حارت عدد انافضت لكل 

  

جمهوريية الصيين  ا( اليدور البيارز لاهيط ارصيال  التي  قاميت يهي8جيدو  ) مالحظية مينويمكننا ان نجيد 
اك يدأت من  الشعيية مما عزز من تقدمها ارقتصاد  ككل  ادى الى استقرار واض  ف  مؤشراتها ارقتصادية

ارقتصادية بشكل اك نالحظ قيام الصين ف  العديد من ارصالحات  ارصال ف  وضع اهط  (1979)عام 
 لمؤتمرات المحلية والدولية.المالية بشكل ااص وعقد وادار  العديد من اوارصالحات  عام 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1) World Economic Forum, The Global Risks Report 2021, 16th Edition, is published by the 
World Economic Forum, Cologne, Switzerland, 2021, p. 52. 
2
 -Congressional Research Services, China’s Economy: Current Trends and Issues, United States 

of America, 2021, p1  
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 (2017- 1979 )( خطط االص و االقتصاد  للصين للمدة من8جدول )
 خطوة اإلصالح السن  خطوة اإلصالح السن 

بااد س سي ساا  الباا ب المفتااوح ماان خااالل البااد  فااي  1979
إصاااال  س الت ااا رة الخ ر يااا  واالسااات م ر وتمريااار 

 ق نون الغرك س المغترك 

ال لساا  الخ مساا  للمااؤتمر الااوطني ال  لاا   غاار  لااى تؤكااد  1995
خطااط إصااالح الغاارك س المملوكاا  للدولاا  ماان   اال اسااتيع ب 
الغاارك س الكبياارة  والتخلااي  اان الغاارك س الصاا يرة لل طاا   

 الخ ص

باااد  التغااا يع الرسااامي الم ااادود لن ااا م مساااؤولي   1979
 1976األسرة بغكل غير رسمي في   م 

امت  ل الصين للم دة ال  من  من صندوق الن د الادولي )ق بليا   1999
 ت ويل ال س ب ال  ري( 

فصاال  ال ااا  بنااوة متخصصااا   اان البناااة الغاااعبي  1979
 )البنة المركزي(

الغاااارو  فااااي إصااااال  س اإلسااااك ن ال  ااااري وخصخصاااا   1999
 المس كن 

ال كومياااااا   لااااااى تو يااااااد الااااااوزاراس تعماااااال اإلصااااااال  س  2001 إنغ    ربع من طق اقتص دي  خ ص  1980
 والمؤسس س ذاس الصل  ب لصن   

 ان م م الصين إلى من م  الت  رة الع لمي  2001 اإلصال  س الم لي  المتعل   في ال ط   س ال كومي   1980

إالصاااااال  س ال اااااريبي   لاااااى اربااااا ح الغااااارك س  1984
 المملوك  للدول 

الكفااا  ة والت ييااار الخطااا  الخمساااي  الع غااارة للت كياااد   لاااى  2003
 الهيكلي واالرت    الصن  ي

إقاارار قاا نون اإلفااالق المؤقااس للغاارك س المملوكاا   1986
 للدول 

اندم س ل ن  إ  دة هيكل  الن  م االقتص دي مع هيئ  تخطايط  2003
 الدول  إلنغ   الل ن  الوطني  للتنمي  واإلصالح

المواف اا   لااى و ااع خطاا  تنفيااذ غاا مل  إلصااالح  1986
 الن  م االقتص دي

قررس ال لس  ال  ل   للمؤتمر الوطني السا دق  غار لل ازب  2004
الغاايو ي الصاايني  و ااع الياا س ت سااين  اقتصاا د السااوق 

 االغتراكي

ت اديم ن ا م مساؤولي  الع اد للغارك س المملوكاا   1987
 للدول 

 تم تعديل الدستور الصيني ل م ن   وق الملكي  الخ ص  2005

تخفااااايض ساااااعر الصااااار   ووقااااا  سي سااااا   1989
 اإلصال  س

 الطرح الع م األولي لبنة التعمير وبنة الصين 2006

افتتاا ح بورصاا س األوراق الم لياا  فااي غنتغاان  1990
 وغن ه ي

2006  

تم إطالق برن مج الت فيز كرد فعل  لى إفالق البنوة وت نب  2008 ن ط  لمك ف   الت خم 16تم ت ديم برن مج من  1993
 األزم  الم لي  الع لمي ا  ر 

قرار ال لس  الك مل  ال  ل   للمؤتمر الاوطني الراباع  1993
 غر  ول إنغ   اقتص د سوق اغتراكي مما  يمهاد 
الطريق إلصاال  س م ليا  وإصاال  س فاي الغارك س 

 المملوك  للدول 

إطااالق الخطاا  الخمسااي  ال  نياا   غاارة للت كيااد  لااى إ اا دة  2013
توزيااع الاادخل وت  يااق تااوازن الاادخول وت نااب فاا  نصاايب 
الدخل المتوسط للفرد فاي الصاين لالنت ا ل الاى مصا   الادول 

 ذاس الدخول المرتفع  

لل ااازب ال لسااا  ال  ل ااا  للماااؤتمر الاااوطني ال ااا من  غااار  2014 اإل الن  ن تسويق الن  م المصرفي 1994
الغيو ي الصيني الاذي نصاس  لاى   الادور ال  سام للساوق 
في تخصيص الموارد ، وااللتزام ب لن  م االقتص دي األس سي 

 )هيمن  الغرك س المملوك  للدول (

لمع مالس )اليوان( تم اإل الن  ن ت ويل الرنمينبي  1994
 ال س ب ال  ري

تركاز  لااى إطاالق الخطا  الخمساي  ال  ل ا   غارة ، التاي  2016
 االبتك ر واإلنت  ي  كم ركين للنمو

المااؤتمر الااوطني الت ساااع  غاار لل اازب الغااايو ي  اادد  2017 إدخ ل إصال  س ن  م ال رائب 1994
 الصيني    ب   ديدة  و هدا  الصين طويل  اال ل 

ساااان قاااا نون البنااااة المركاااازي وقاااا نون موازناااا س  1995
 المص ر  

 

Source :Ross Garnaut , 40 years of Chinese economic reform and development and the challenge of 
50, Published by ANU Press The Australian National University, 2018, p56. 
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نميييو ان مييين عواميييل  :المسوووتقبلية تطوووور  وافوووا  الصووويني االقتصووواد بنيوووة فوووي الهيكليوووة التحووووالت-ثالثوووا
نتيجيية حركيية العماليية ميين القهاعييات كات اإلنتاجييية المنافضيية )الزراعيية والشييركات فيي  الصييين كييان اإلنتاجييية 

المملوكة للدولة( رلى القهاعات كات اإلنتاجية المرتفعة القهاعات نير الزراعية والشيركات المنشيأ  حيديث ا اليى 
 (775)رلى  (1978)عام  ن ليو م (402)جانب كل  ازداد رجمال  العمالة ف  المناه  الريفية والحضرية من 

 (1).(% 18.3)رلى  (% 69.6)مع انافا  حصة العمالة الزراعية من  2015مليون ا عام 
مضييياعفة النميييو ارقتصييياد   فييي  القهاعيييات ارقتصيييادية دور  معرفييية( 9مالحظييية الجيييدو  ) يمكييين مييينو 
والينييياء وقهيييا  الايييدمات ميييع زيييياد  اهميييية قهيييا  الصيييناعة يتضييي    و التحيييو  الهيكلييي  لالقتصييياد الصيييين  و 

 .  واض  ف  مساهمة القها  الزراع انافا
 (2020-1953للمدة ) للقطاعات االقتصادية للصين النمو معدالت متوسط (9جدول )

                                                                                                )%( 
 السنة                
 متوسط معدالت النمو

 (1978 -1953)   (1979-1997) 2020 

 7.9 9.8 6.1 الناتج المحلي االجمالي
 3 5 2.1 الزراعة

 2.3 11.9 11.0 الصناعة والبناء
 1.6 10.6 5.5 الخدمات

 11 8.4 4 نصيب الارد من الناتج
 0.8 16.7 10 الصادرات 
 1.7- 14.5 19.1 االستيرادات

Sources :Ross Garnaut and Ligang Song, CHINA TWENTY YEARS OF ECONOMIC REFORM , 
Published by ANU E Press The Australian National University, Canberra , Australia,2012,p28 
- International Bank for Reconstruction and Development , The World Bank Washington,2020. 

مهلييع النصييف الثييان  ميين القييرن العشييرين  كييان  الصييين فيي  ارقتصييادالنييوع   ارنتقييا ان  والجييدير بالييككر
رلييى الصييناعة الشيياملة والتيي  أدت رلييى تكييوين رؤييية  ا  اساسييي ا  والتحييو  ميين اقتصيياد يعتمييد علييى الزراعيية مصييدر 

قليميييية ارييئييية مكانتهيييا فييي  العليييى  الحفيييا  ايييال مييين الصيييين رقليمييييا ودولييييا   فييييااكثييير وضيييوحا  لميييا ترنيييب 
التنميية الدااليية  بعيد جعيل ا  وقويي ا  حيديث ا  اقتصياد تينجيا  والقيتمت محلية  اصالحاترجراء سبقها   عالميةالو 

                                                           
(1) Cai Fang, Ross Garnaut and Ligang Song,op sit, p17 
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تهييوير عالقاتهييا اريجايييية مييع الييدو  المتقدميية للحصييو  علييى الييدعم ارقتصيياد   جانييب مهمتهييا األولييى رلييى
  (1)والتكنلوج 

 رليى القهيا  الزراعي  القيمية المضيافة مين تحوليتمع التحو  الهيكل  الك  شهدتا القهاعيات ارقتصيادية و 
لكيين  الاييدمات قهييا ل المضييافة وبييالرنم ميين نمييو القيميية ()قهييا  الصييناعة والاييدمات الزراعيي  نييير القهييا 

المضيييافة فييي  الصيييناعات  القيميييةاك ارتفعيييت   ارتفاعيييا نجيييدها اقيييل التحويليييية صيييناعةنموهيييا فييي   بالمقارنييية ميييع
 عيام (٪34.3) لتصيل اليى (1990) عام (٪20.9) الى الماض  ثمانينيات القرن  ف ( ٪ 20)من التحويلية 

 (2).2010 عام( ٪ 36.2) لتصل اعتدار   أكثر بشكل نمت ثم  ( 2000)
( عييييام 41.8( التنييييام  الواضيييي  فيييي  صييييناعة الاييييدمات اك ارتفعييييت مسيييياهمتها ميييين )10الجييييدو  ) وييييييين

يعيزى و (  2018 -1981وه  اعليى نسيبة ارتفيا  ايال  الميد  مين ) (2018)عام  (59.7)(  لتيل  1981)
فضييال عيين كليي  ازدييياد مسيياهمة كليي  الييى ازدييياد اهمييية هييكا القهييا  الييى التهييور الكيييير فيي  مجييا  الصييناعة 

هييو ( % 4.2)التيي  يلغييت  األولييية الصييناعةصييناعة الاييدمات مقايييل ارنافييا  الواضيي  فيي  معييد  مسيياهمة 
 ويييدو كلي  واضيحا مين ايال  على اثر التهور التكنلوج  وتحو  ارقتصاد الصين  نحو الصيناعة التكنلوجييا 

رك احتيل قهيا  الصيناعة اروليية  للصيين  حلي  ارجميال مساهمة المستويات الثالثة للصناعات في  النيات  الم
( لقهيييا  الصيييناعة 17.7%( مقاييييل )40.5( و نسيييبة )1981)الصيييناعات ارسيييتاراجية( اهميييية كييييير  عيييام )

الثانوية )الصناعة التحويلية ( لنف  العام المككور فيما احتل قها  صناعة الادمات المرتبية ارعليى في  هيكا 
  ار ان اهميييية قهيييا  الصيييناعات الثانويييية ارتفعيييت ميييع انافيييا  اهميييية الصيييناعات اروليييية منيييك عيييام العيييام 

( لييتعك  اهمييية التحييو  67.9( رك يلغييت اهمييية هييكا القهييا  )1994( لييليي  اعلييى مسييتوى لييا عييام )1982)
 ( 2015) الصين  باتجا  الصناعات التحويلية قيل ان تتناقص اهميتا لصال  صناعة الادمات منك عام

 

 

 
                                                           

الجامعة   مجلة المستنصرية للدراسات العر ية والدولية   رعد قاسم صال    الصين وادرا  الكات ف  ظل المتغيرات الدولية  (1)
 .119ص    2012( 38بغداد  العدد )  المستنصرية 

(2) Kyunghoon Kim and Andy Sumner,ESRC, THE FIVE VARIETIES OF INDUSTRIALISATION: A NEW 
TYPOLOGY OF DIVERSE EMPIRICAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPING WORLD, Working Paper  
GPID Research,2019,p9. 
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 (2018-1981) للصين للمدة اإل م لي الم لي الن تج في  للصن    ال ال  مس هم  المستوي س ( 10 دول )

م مو  
مس هم س ال ط   س 
ال ال   الن تج الم لي 

 )%(اال م لي

 صن   
 الخدم س

الصن    
 ل  نوي ا

الصن    
 األولي 

م مو  مس هم س  السن 
ال ط   س ال ال   الن تج 

 الم لي اال م لي

صن    
 الخدم س

الصن    
 ال  نوي 

الصن    
 األولي 

 السن 

100.0 
34.8 60.8 4.4 

2000 100.0 

41.8 17.7 40.5 

1981 

100.0 
48.2 46.7 5.1 

2001 100.0 

32.6 28.8 38.6 

1982 

100.0 
45.6 49.8 4.6 

2002 100.0 

32.6 43.5 23.9 

1983 

100.0 
38.1 58.5 3.4 

2003 100.0 

34.8 47.7 17.5 

1984 

100.0 
39.9 52.2 7.9 

2004 100.0 

34.9 61 4.1 

1985 

100.0 
43.3 51.1 5.6 

2005 100.0 

35.8 54.4 9.8 

1986 

100.0 
45.2 50 4.8 

2006 100.0 

33.6 56 10.4 

1987 

100.0 
46.3 50.7 3 

2007 100.0 

40.1 54.3 5.6 

1988 

100.0 
45 49.3 5.7 

2008 100.0 

40 44.1 15.9 

1989 

100.0 
43.6 51.9 4.5 

2009 100.0 

17.3 41.1 41.6 

1990 

100.0 
39.3 56.8 3.9 

2010 100.0 

30.1 62.8 7.1 

1991 

100.0 
43.8 51.6 4.6 

2011 100.0 

27.1 64.5 8.4 

1992 

100.0 
45.6 48.7 5.7 

2012 100.0 

26.6 65.5 7.9 

1993 

100.0 
46.8 48.3 4.9 

2013 100.0 

25.5 67.9 6.6 

1994 

100.0 
47.5 47.9 4.6 

2014 100.0 

26.6 64.3 9.1 

1995 

100.0 
53 42.5 4.5 

2015 100.0 

27.5 62.9 9.6 

1996 

100.0 
57.7 38.2 4.1 

2016 100.0 

33.5 59.7 6.8 

1997 

100.0 
59.6 35.7 4.7 

2017 100.0 

31.5 60.9 7.6 

1998 

100.0 
59.7 36.1 4.2 

2018 100.0 

36.2 57.8 6 

1999 

Source :Ministry of Commerce of the People's Republic of China, REPORT ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CHINA 2019,the People's Republic of China,2019,p.78 
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  : الجعبية الصين لجمهورية االقتصادية المؤجرات اداء وتقيي  تحليل-رابعا

 ثيالث تضاعفا العالم بعدما ف  أارى  دولة أ  من أكثر نات  الصين ارتفع نمو الناتج المحلي االجمالي:-1
 تعرفهيا اليك  ليم وهي  نسيبة النميو (2014) عام (%16.34) ليتاهى ( 1950) عام( % 5.16) مرات من
 الوريياتو  ( %3.7)ارتحاديية روسييا في  اك ارتفيع معيد  النميو  نفسيهاالمد   ف  األارى  اتارقتصاد ا  من
 ارقتصياد شيهدو  (%1.3)كان النمو  ألمانيااما ف  ف  اليابان   (%1.3)و ل    %( 3.5) األمريكية المتحد 
 وارنفتيا  اإلصيال  أعقياب في  ارو  كيان النميو في  ارتفاعيات ةثالثي الماضيية األر عية العقيود ايال  الصيين 
 (1994) عيام الضيرييية اإلصيالحات التحورت المالية والقييام في  بعدفكان  اما اررتفا  الثان  (1979)عام 
ف  وشهد النمو السنو   (2001) عام (WTO) العالمية التجار  منظمة رلى الصين انضمام بعد النمو الثالثو 

 عييامالصييين  حلييتاك  (% 9) ميين أكثيير( 2019-1978)ميين  بأكملهييا اإلصييال  اييال  مييد النييات  المحليي  

 في  ليبقيى دورر تريلييون  7.2 حجميا يلي  ينيات   عيالم  اقتصياد أكيير ثيان يوصيفها  اليابيان محيل  2010
بعيد ان كيان يحتيل المرتبية  دورر تريلييون  (14) حجميا يلي  اليك  األمريكي  ارقتصياد اليف الثانيية المرتبية

  (1)الدول . الين  ييانات حسب 1999السابعة ف  عام 
عدم استقرار واض  ف  نمو النيات  المحلي  ارجميال  قييل فتير  ارصيال  ( نجد  11ومن مالحظة جدو  )

القيمية   (1977)عيام سيجل( ملييار دورر فيميا 128) قيمة نات  محل  و ل  حوال اقل  (1962)اك شهد عام 
وتبعا لتقلبات النات  المحلي  شيهد نصييب الفيرد تغييرات واسيعة ايضيا فبعيد  مليار دورر  (263)اركير البالغة 

اميييا اقيييل قيمييية  ( دورر279.57)نحيييو  (1977)ارتفيييع ليصيييل عيييام  ( 1960)عيييام (191.95)نحيييوان يلييي  
 ( 132.08( وبقيمة يلغت حوال )1962سجلها العام )

  
  
  
 
 

 
                                                           

 .406-392ص ،2015 ،العدد الثاني عشر المفكر، مجلة ، الدولي النظام في المستقبلي الصين موقع"  توفيق، حكيمي (1)
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 (1977-1960) للمد  للصين ارجمال  المحل  النات  تهور(  11) جدو 

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link   : https://data.albankaldawli.org/ 

 
 ينحييو تسييهمفيي  ارقتصيياد العييالم  فبعييد ان كانييت  أكييير حصيية اقتصييادها احييراز رلييى الصييين فيي  السييريع النمييو وأدى
 نهاقيييا ارقليمييي  ليييي  فييي  أهميييية  يحتيييل ارقتصييياد الصيييين  صيييب ك ا ا (1980) عيييام العيييالم  ارقتصييياد % مييين2

يييا ييييل   فحسيييب عيييام  (% 32)  نسيييبةو  افيييي مسييياهم كونهيييا أكييييرلالعيييالم   ارقتصييياد  النميييو فييي  مسييياهمتا فييي  أيض 
 وارقتصيييادات (% 44) نسيييبة الصيييين باسيييتثناء والناميييية الناشيييئة ارقتصيييادات يلغيييت نسيييبة مسييياهمة يينميييا (2018)

 (1).(% 24) ينسبة المتقدمة
 انافاضا النمو ارقتصاد  العالم  سجل  2008عام العالمية ارنكماش ارقتصاد  الناجم عن األزمة المالية مع و 

(   % 0.5)منهقيية اليييورو ينسييبة و  (% 0.7)ارقتصيياد األمريكيي  نسييبة نمييو فيي    انافييرا و ليي   (% 1.5)ينسييبة 
النيات  المحلي  اإلجميال   عليى سيلبا انعكي مميا    (2009)عيام  ف  هكا السيا  تيأثرت صيادرات الصيين بشيكل كيييرو 

فضيال عين تهيور نصييب الفيرد المحلي  ارجميال  الصيين  تهيور النيات  كيفية ( 12) ويتض  لنا من الجدو   الحقيق  
  ( 2019( مليار دورر عام)14342.9ليصل الى ) (1978مليار دورر عام ) (293)اك يتض  ارتفا  النات  من 

                                                           
(1) LIGANG SONG, YIXIAO ZHOU AND LUKE HURSTTHE, The China's economic transformation 
Views  from young economists, Australian National University ,2019,p67.  

 إجمالي من الارد نصيب
 باألسعار) المحلي الناتج
 األمريكوي للودوالر الثابتة
 (2010 عا  في

 المحلووووي النوووواتج إجمووووالي
مليووار  (الثابتووة باألسووعار)

 2010 عا  مريكيأ دوالر

 مووووووون الاووووووورد نصووووووويب السنة
 المحلووي النواتج إجموالي

 الثابتووووووووووة باألسووووووووووعار)
 فوووي األمريكوووي للووودوالر
 (2010 عا 

 المحلوووووووي النوووووواتج إجمووووووالي
مليوووووار  (الثابتوووووة باألسوووووعار)

 2010 عا  مريكيأ دوالر

 السنة

196.91 156 1969 191.95 128 1960 
228.52 186 1970 141.04 93 1961 
238.01 200 1971 132.08 87 1962 
241.10 207 1972 142.14 96 1963 
253.93 223 1973 164.13 114 1964 
254.49 229 1974 187.43 134 1965 
271.83 249 1975 201.69 148 1966 
263.46 245 1976 185.24 139 1967 
279.57 263 1977 173.06 134 1968 

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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 (2019-1978للمدة )للصين ونصيب الارد من الناتج الناتج المحلي االجمالي  حج  ( 12الجدول )

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link :https://data.albankaldawli.org 

 
 

 إجمووالي موون الاوورد نصوويب
 باألسوووعار) المحلوووي النووواتج
 األمريكووووي للوووودوالر الثابتووووة

 (2010 عا  في

 النوووووووواتج إجمووووووووالي
 باألسوووعار) المحلوووي
 دوالرمليار  (الثابتة

 عووووووووووووا  مريكوووووووووووويأ
2010 

 مووون الاووورد نصووويب السنة
 النووووووواتج إجموووووووالي
 باألسووعار) المحلووي
 للووووووودوالر الثابتوووووووة
 عووا  فووي األمريكووي
2010) 

 النوووووووووووواتج إجمووووووووووووالي
 باألسووووووعار) المحلووووووي
 دوالرمليووووار  (الثابتووووة

 2010 عا  مريكيأ

 السنة

1642.40 1093.997 1999 307.09 293 1978 
1767.86 1211.347 2000 326.02 315 1979 
1901.36 1339.396 2001 347.19 340 1980 
2061.17 1470.55 2002 360.29 358 1981 
2253.99 1660.288 2003 387.04 390 1982 
2467.25 1955.347 2004 422.57 432 1983 
2732.27 2285.966 2005 480.42 498 1984 
3062.69 2752.132 2006 537.58 565 1985 
3480.31 3550.343 2007 577.04 615 1986 
3796.68 4594.307 2008 634.06 687 1987 
4132.91 5101.703 2009 693.96 764 1988 
4550.45 6087.164 2010 712.14 796 1989 
4961.23 7551.5 2011 729.28 827 1990 
5325.36 8532.23 2012 786.04 904 1991 
5710.67 9570.406 2013 886.91 1,033 1992 
6103.75 10475.68 2014 998.50 1,176 1993 
6500.42 11061.55 2015 1115.99 1,330 1994 
6908.11 11233.28 2016 1224.85 1,475 1995 
7346.84 12310.41 2017 1332.35 1,622 1996 
7807.06 13894.82 2018 1440.60 1,772 1997 
8242.05 14342.9 2019 1538.79 1,911 1998 
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منها  األو  يتعل  رئيسين عاملينتباينت معدرت التضام ف  الصين يين الحين وارار نتيجة :  التضخ معدل -2
   في  األسيعار وتافيضيات تعيديالت الحكومية بعد تنفييك التضامية الضغو  وتحريرها اك تصاعدت األسعار تعديل ف 
 بعيد اقتيرا   (الميزانيية قييود) هيوف الثيان  العاميلاما  السو   أسعار مستويات من أقل كانت المدار  األسعار معظم ألن

 تسيار  وبالتيال   األجيور مين ارتفيا  في  ومرافقهيا الفعالية نير ارستثمارات لتمويل  كيير  مبال  للدولة المملوكة الشركات
 (1).النقد  النمو
 و ل  مرات  أر ع والك  ارتفع  (1978) عام منك التضامنتيجة لتل  السياسات يمكن ان نالحظ تباين معدرت  

  لمعالجتيا ناجحية سياسية اعتمياد عيدم بسييب (1994) (1993) (1988 ) (1985 ارعيوام) في  كروتيا التضيام
 ( 13( وكما موض  ف  الجدو  ) %20.6نسيتا ) اك يل تضام ارعلى الشهد معد  وف  العام اراير 

 ))%سنوي  الصيني الم لي الن تج إ م ليمن  ( نسب  الت خم13 دول )

 السن  معدل الت خم السن  معدل الت خم

-1.2 1999 1.6 1978 

2.06 2000 3.6 1979 

2.04 2001 3.7 1980 

0.6   2002 2.3 1981 

2.6 2003 -0.14 1982 

6.9 2004 1.1 1983 

3.9 2005 4.9 1984 

3.9 2006 10.2 1985 

7.7 2007 4.6 1986 

7.7 2008 5 1987 

-0.2 2009 12.1 1988 

6.8 2010 8.6 1989 

8 2011 5.7 1990 

2.3 2012 6.7 1991 

2.1 2013 8.1 1992 

1 2014 15.1 1993 

-0.002 2015 20.6 1994 

1.4 2016 13.6 1995 

4.2 2017 6.5 1996 

3.4 2018 1.6 1997 
1.5 2019 -0.9 1998 

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link  :https://data.albankaldawli.org/ 

                                                           
(1) - Bank of Japan Working Paper Series ,Inflation Dynamics in China ,Bank of Japan ,2005,p2 
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 نيير يتافيي  ما بعد ارصالحات ارقتصادية الصين حققتا الك  السريع النمو اقترن :  معدالت الاقر-3
 أمييرا سييريع نمييو تحقييي  الفقيير وكييان يييراثن ميين شيياص مليييار نصييف انتشييا  تييم الفقييراء  رك أعييداد فيي  مسيييو  
 مسييؤولية نظييام )مثييل اإلصييالحات ميين عييدد شييأن كييان كمييا أعييداد الفقييراء  تافييي  فيي  الصييين لجهييود حاسييما
 وفيت   الحضير والرييف في  األعميا  مؤسسيات وزياد  أعيداد الثمانينات  مهلع ف  الزراعة ف  المعيشية األسر

 ازدادتبعيدما  التحيد  هييعية وتغييرت الفقير  مسيتوى  لتراجع ادى (العالميين وارستثمار التجار  أمام ارقتصاد
 الجيلييية المنيياه  يينهييا وميين  الريفييية المنيياه  فيي  بصييور  متزايييد  الفقيير ميين تبقييى مييا وتركييز التفيياوت  أشييكا 
 جهيود أن ورنيم ليكل   ونتيجية عميل عليى تصيار  للعثيور التي  المعيشية األسر وف   األقليات ومناه  النائية
  صعوبة أكثر أضحت الفقر يراثن من الفقراء من ما تبقى انتشا  مهمة فإن كييرا  نجاحا حققت الفقر من الحد
رجمييال   مين(  % 80 )نحو ويعيش الى حالة الفقر للتصد  كيير  تحديات تواجا الوقت اك رتزا  الصين مع

 المنيياه  يسييكنون  ميينهم وكثيير الرييف  سيكان مين ومعظمهيم والوسهى  الغر ية األقاليم ف  الصين ف  الفقراء
 (1)المرتفعية المعزولة.

والمحافظية عليى ارسيتقرار  التقيدم في  المتمثيل العيام ارتجيا  على الصين   ارقتصاد حافظ مؤجر البطالة :-4
للميد  انا من المالحظ ارتفا  معيد  البهالية  رروبالرنم من تمتع ارقتصاد الصين  بقدر من ارستقرار ارقتصاد  

ان حجم البهالة كان ضمن الحدود المقيولة ميع ازديياد حجيم التوظييف في   رر ( 2019)ولغاية  (1992)عام من 
عشر  مليون وتسعمائة وسبعون الف من ال  ما يقارب على سييل المثا   (2017)ارقتصاد الصين  اك شهد عام 

  (2).(%6.9)نمو  معد ب (2016)الف وظيفة عن عام  (300)وظيفة جديد  بمعد  زياد  
 الميد  شيهدت اك عاميا (40) منيك ليا مسيتوى  أدنيى رليى ارقتصياد  النمو اناف  (2020) عام يداية معو  
 (%6.8) اليى  (%13) مين النمو انافا    (2020) عام من األو  والر ع (2019) لعام األاير الر ع يين
 القهاعيات جمييع تضيرر نتيجة   المعلومات وتكنولوجيا المالية الادمات عن النظر بصرل سنو   أسا  على

 ملييون (  180) حيوال  يعميل اك كيير ا الصين ف  العاملة القوى  على الاارجية التجار  تراجع تأثير كان األارى 
 تجيييار  أو المنسيييوجات قهيييا  فييي  يعمليييون  ملييييون  (17) حيييوال  ييييينهم مييين العالميييية التورييييد سالسيييل فييي  عاميييل

 % 15 ينسيبة والمالبي  المنسيوجات صيادرات حجيم انافيا  وميع التجزئية أو بالجملية والمالبي  المنسوجات
 (3) 2020 عام

                                                           
 الفقراء، دراسة مقدمة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير  أعداد تخفيض في للصين االقتصادي النمو الدولي، تسخير البنك - (1)

 .3، ص2010
(2) International Labor Organization, China – Rapid assessment of the impact of COVID-19 on 
employment ,Geneva  ,Switzerland,2020,p.5. 
(3)  ibid,p2. 
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 ولغايية( 1991) عيام منيك تيدريجيا ارتفاعيا شيهدت  اك البهالية حجيم ورهيت لنا يتض  الجدو  مالحظة ومن
 ( 14) الجدو  ف  ميين وكما 2019 عام( 4.5) الى لتصل( 1991) عام 2.4 من ازدادت اك 2019

 (2019-1990للمدة ) للصين حج  البطالة (14) جدول

 السن  معدل البط ل  السن  معدل البط ل 

4.5 2005 2.3 1990 

4.4 2006 2.4 1991 

4.3 2007 2.4 1992 

4.5 2008 2.7 1993 

4.6 2009 2.9 1994 

4.5 2010 3 1995 

4.5 2011 3 1996 

4.6 2012 3.2 1997 

4.6 2013 3.2 1998 

4.6 2014 3.3 1999 

4.6 2015 3.3 2000 

4.5 2016 3.3 2001 

4.4 2017 4.2 2002 

4.3 2018 4.5 2003 

4.5 2019 4.5 2004 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link  : https://data.albankaldawli.org/ 
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تؤكد العديد من  الدااان ا الديل ن   دور الدبلوماسية الصينية في تعزيز التجارة الخارجية: -المبحث الثاني
كينه  تشكل حجا األا س لقية الديل  ينفيذه  ، يفي مقدم  لعلى ديا العالق ا االقتص د   الخ اج    للديل 

في ظل العيلم  يتحايا تندفق ا اؤيس األمنيال يالمعافن  الفن ن   يالا م تلك العالق ا هي التع مالا التج اي  
هننننذع العيامننننل شننننكلا منهجنننن  جدينننندا فنننني ااننننتخداا الدبليم انننن   الع منننن  ياصنننن حا الدبليم انننن   ، بنننني  الننننديل 

االقتص د   المتمثل  فني اانتخداا ادياتهن  مثنل العقي ن ا االقتصن د   يالمان عداا الديل ن   حند  يجنل قنية الديلن  
االداتني  الان  قتي  تان هم   فني ةين دة التجن اة الخ اج ن  للديلن  يتندفم اؤيس االمنيال  أل  لا الخن اجي في الع

 (1) اي انخف ضه  يم  خالله  يتا ابااا العديد م  االتف ق  ا ياق م  التكتالا التج اي .

يدياع فننني النمننني يلداااننن  تانننيااا نمننني القاننن ص الخننن اجي للصننني   : حجممملتاارجة امممرتاا ة جيمممرتا  ممم  -اوال
االقتصننن دل النننداخلي  ي ديا هنننذا القاننن ص فننني معننندل االنتننن ة العننن لمي البننند مننن  معافننن  المااحنننل التننني  اننن قا 

من  اهنا نقن ا  التحنيل فني  ةماحل  انضم ا الصي  الى منظمن  التجن اة الع لم ن  اذ تعند ماحلن  االنضنم ا ياحند
دة عالق تهنن  التج اينن  الثن و نن  يالمتعننددة االانناا  ، القانن ص المنن لي يالتجنن ال للصنني  األمننا الننذل اد  الننى ةينن 

 كم   أتي :ي ينتن يل تايا التج اة الخ اج   ياباة العالق ا التج اي  للصي  الثن و   يمتعددة االااا  

انن عدا االاننتااتيج   التنني تبتنهنن  قطممةاتاارجممة صتاا مم  اتقضمممتاال ظمم ةلتا  ة ممرتاارجممة صتاا ةا يممرت ت-1
  الخ اج ننن  ياانننتخدامه  للدبليم اننن   الن عمننن  مننن  خنننالل ابنننااا االتف ق ننن ا التج ايننن  التننني الصننني  فننني تع مالتهننن

ااتكةا على اإلصالح ا االقتص د   ياالنفت ح في تحقيم ف وض تج ال في العديند من  تع مالتهن ، ي عند عن ا 
( مل ننن ا ديالا امايكننني ي ناننن   7.689( هننني االعلنننى بناننن   للصننن دااا  عننندم  بلننن  حجنننا الصننن دااا )1975)

شننكل العنن ا المننذكيا اعننالع فقنند %( منن  الننن تم المحلنني االجمنن لي امنن    لنانن   لالاننتيااداا 4.705مانن هم  )
% ( ي لنن  5.09( مل نن ا ديالا ي نانن   مانن هم )7.618ا ضنن  النانن   االعلننى فنني حجننا االاننتيااداا يال نن ل )
نتيجننن   (1978)( نظنناا لةينن دة االاننتيااداا عنن ا -0.805حجننا العجننة فنني حانن ا تجنن اة الانننل  يالخنندم ا )

االصننننالح يالنننندعية لالنفتنننن ح االقتصنننن دل ممنننن  ااننننها فنننني ةينننن دة حجننننا االاننننتيااداا الخنننن     لاننننل  الخ صنننن  
 .(15جديل )ال  لتصن     يكم  هي ميضح في 

 
                                                           

علي طارق الزبيدي ، الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين وتأثيرها في االقتصاد العالمي، مجلة  (1)

 416،ص  2020،  60العلوم السياسية، العدد 
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ا  دصت  ت(ت سبرت سةه رتاالسر  اداتتواا ةد اتتا    تفاتاا ةرجتاا ح اتاالج ةاات15جدولت)
ت(1960-1978)

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link: https://data.albankaldawli.org 
 عنند يااننتما عنندا االاننتقااا الياضننح فنني تجنن اة الاننل  يالخنندم ا نتيجنن  تفننيا االاننتيااداا علننى الصنن دااا 

اجل اجم لي حا ا الال  يالخدم ا عجةا للانياا التي لحقا اذ عمل  ا االصالح ياالنفت ح االقتص دل ، 
%( 11.020( مل ن ا ديالا ي نان   )4.812 النذل انجل ف وضن   مقنداا) (1982)لغ  ن  عن ا  (1978) عن ا 

( يال نننن ل  1985العجننننة فنننني حانننن ا الاننننل  يالخنننندم ا عنننن ا ) منننن  الننننن تم المحلنننني االجمنننن لي قبننننل ا   عنننن يد
( علنننى -2.457( ي )-4.039( مل ننن ا ديالا ي نانن    )7.39ا) ) 1986( مل نن ا ديالا يعنن ا )12.501)

 التيالي.

نسبة صافي التجارة 
الخارجية   من الناتج 

 المحلي االجمالي%

صافي التجارة 
الخارجية مليار 

 دوالر

نسبببببببببببببببببببببببببببببببة 
مبن  االستيرادات 

النببببباتج المحلبببببي 
 االجمالي%

االستيرادات 
)مليار  االجمالية

 دوالر(

  الصبببببادراتنسببببببة 
مببن النبباتج المحلببي 

 االجمالي%
 

الصادرات 
 االجمالية

مليار  )
 دوالر(

 السنة

-0.1224 -0.073 4.4283 2.644 4.305 2.571 1960 

0.3814 0.191 3.4894 1.747 3.870 1.938 1961 

1.1444 0.54 2.9083 1.373 4.052 1.913 1962 

1.1456 0.581 2.860 1.450 4.005 2.031 1963 

0.9048 0.54 2.864 1.710 3.769 2.250 1964 

0.4498 0.317 3.189 2.2463 3.639 2.563 1965 

0.2594 0.199 3.235 2.482 3.494 2.681 1966 

0.301 0.219 2.976 2.169 3.277 2.388 1967 

0.3842 0.271 2.918 2.068 3.302 2.339 1968 

0.6421 0.512 2.406 1.917 3.047 2.429 1969 

0.0307 0.028 2.461 2.279 2.492 2.307 1970 

0.6553 0.654 2.133 2.129 2.788 2.783 1971 

0.7405 0.842 2.507 2.850 3.247 3.692 1972 

0.4825 0.668 3.759 5.208 4.241 5.876 1973 

-0.4739 -0.683 5.404 7.791 4.929 7.108 1974 

-0.1448 -0.237 4.850 7.926 4.705 7.689 1975 

0.184 0.283 4.326 6.660 4.511 6.943 1976 

0.2123 0.3708 4.086 7.1482 4.299 7.519 1977 

-0.5382 -0.805 5.094 7.618 4.556 6.813 1978 
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( اذ 1978ا  حجا الص دااا ااتف   شكل كبيا  عد ع ا ) إالالعجة الماجل م  يالجديا   لذكا   لاغا  
يااننتماا ةيننن دة  1978( مل نن ا ديالا عننن ا 6.813(  عنند ا  كننن   )1979( مل نن ا ديالا عننن ا )9.204بلنن  )

%( منن  الننن تم المحلنني االجمنن لي عنن ا  20.9( مل نن ا ديالا يشننكلا)272.06الصنن دااا حتننى يصننلا الننى )
 ( 16يكم  مالحظ في الجديل ) 2000

تاا ةد اتتواالسر  اداتتا    تو سضرهةت  تاا ةرجتاا ح اتاالج ةااتتا  دصت   ( 16 ) ااجدول
ت(1979-2000)

نسبة التجارة  من الناتج 
 المحلي االجمالي

التوازن مليار 
 دوالر

نسبببببببببببببببببببببببببببببببة 
مبن  االستيرادات 

النببببباتج المحلبببببي 
 االجمالي 

 

 االستيرادات
 مليار دوالر 

 نسبة الصادرات
من الناتج 

 المحلي االجمالي 
 

 الصادرات     
 مليار دوالر  

 السنة

-0.7609 -1.357 5.9237 10.561 5.1628 9.204 1979 

-0.602 -1.15 6.5132 12.45 5.912 11.3 1980 

-0.002 -0.004 7.4496 14.591 7.448 14.587 1981 

2.346 4.812 8.6733 17.788 11.020 22.600 1982 

1.115 2.571 8.4033 19.385 9.518 21.956 1983 

0.021 0.054 9.5059 24.710 9.5267 24.764 1984 

-4.039 -12.501 12.3761 38.302 8.337 25.801 1985 

-2.457 -7.39 11.1693 33.593 8.712 26.203 1986 

0.107 0.291 12.3755 33.782 12.482 34.073 1987 

-1.3 -4.061 15.6824 48.985 14.382 44.924 1988 

-1.417 -4.928 13.2614 46.119 11.844 41.191 1989 

2.956 10.668 10.6584 38.462 13.615 49.130 1990 

3.026 11.601 11.4618 43.942 14.488 55.542 1991 

1.171 4.998 14.4875 61.849 15.658 66.847 1992 

-2.652 -11.792 19.3538 86.072 16.702 74.280 1993 

1.304 7.357 17.2331 97.250 18.537 104.607 1994 

1.628 11.958 16.3231 119.901 17.951 131.859 1995 

2.032 17.55 15.8914 137.262 17.923 154.812 1996 

4.453 42.823 15.040 144.624 19.493 187.447 1997 

4.26 43.837 14.082 144.914 18.342 188.750 1998 

2.801 30.641 15.362 168.058 18.163 198.699 1999 

2.376 28.786 18.517 224.306 20.893 253.092 2000 

:The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and  Source
https://data.albankaldawli.orgDevelopment, Washington, USA, available at the link:   

 

https://data.albankaldawli.org/
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ا  الفنن وض  :) W.T.O) قطممةاتاارجممة صتاا ة جيممرتا  مم  تب ممدتاال ظمم ةلتا  ة ممرتاارجممة صتاا ةا يممرت-2
 شنكل كبينا   انهادياا اا ان   فني نمني التجن اة فني الصني  االمنا النذل  اد  (1994)التج ال  المتحقم ع ا 

من  اهنا التحنيالا فني التجن اة الخ اج ن  للصني  يهني االنضنم ا  في تحاي  قا عه  الم لي قبنل حصنيل ياحندا  
نجد ا  معظا البننيك  (WTO) نلمنظم  التج اة الع لم    ياذا م  دققن  القا ص الم لي الصيني قبل االنضم ا ل

كثننا منن ال  إلنننى هننذع الشنناك ا امننن  الشنناك ا غينننا ك نننا ممليكنن  للديلننن  الننى ج نننا ذلنننك كنن   منننح االوتمننن    
ا م ل    كثنا ، هنذع الناؤ  تغيناا  عند انضنم مه  إلنى منظمن  التجن اة الع لم ن   الممليك  للديل  فأنه  تياجل قييد 

(WTO(عنننن ا )اذ انننن اعا الصنننني  بتحاياهنننن  المنننن لي ، منننن  تحنننناا تنننندايجي فنننني األعمنننن ل التج اينننن  2001 ،)
للبنيك األجنب   هنذا االمنا اد  النى ااتفن ص الع وند علنى األصنيل يك ننا  ثن ا    لعمالا المحل    شكل خ  

النى    البننيك الصنين   الممليكن  للديلن   االنفت ح الم لي ايج ب   على  داء البنيك اذ اشن اا  عنض الدااان ا
عةية كف ءة البنيك ك نا  قل كف ءة م  البنيك األجنب   يك   لدخيل البنيك األجنب   اثا إيج بي يمها ،  عد ت

 (1)المحل   الصين  .
 دياا مهمننن  للغ  ننن  فننني تنم ننن  االقتصننن د المحلننني يالتخصننن   الفعننن ل لعيامنننل  اد ا  فنننتح القاننن ص المننن لي 

( اذ ق مننننا الصنننني  بتانننناي  يتينننناة 2001اإلنتنننن ة  عنننند انضننننم ا الصنننني  إلننننى منظمنننن  التجنننن اة الع لم نننن  عنننن ا )
اإلصننالح فنني قا عهنن  المنن لي لالمتثنن ل اللتةامنن ا االنضننم ا ، يتنفيننذ ا  انن ا التحايننا االنشننا  فنني مجنن الا 

المن لي فني الصني  علنى مناحلتي   ا  ان ا انفتن ح القان صاألعم ل المصاف   يالتأمي  ياأليااا الم ل   يك ننا 
ياالنضنننم ا للتجننن اة الع لم ننن  تنننا إصنننداا  اللنننياوح  ( 2001)اذ  عنندم  شنننهدا الصننني  تحنننيالا م ل ننن   عننند عنن ا 

، ممنن  اننمح للبنننيك األجنب نن   (2003)الخ صنن    الاننتثم ا فنني ا س المنن ل للمؤاانن ا الم ل نن  األجنب نن  عنن ا 
 (2006)ن   يفيتشي يتشنغدي يتشينغتشين  ( يالماحل  الث ن   ع ا   لعمل   لعمل  المحل   في  ا   مد  ) جي

اذ الغينننا القينننيد الجغااف ننن  المفايضننن  علنننى االانننتثم ا األجنبننني  شنننكل  اننن س بنننذلك حقنننم القاننن ص المصنننافي 
التحايا الش مل يتا االنته ء بنج ح م  التةام ا منظم  التج اة الع لم   يك   إنشن ء مناقن  التجن اة الحناة فني 

تحايا الخدم ا الم ل   االجنااء النذل  مث    تجا    خا  م  التج اا الن جح  في  ( 2013))شنغه ل( ع ا 
                                                           

   (Huang (2005  استخدم ) صدمة السياسات في القطاع المصرفي وطريقة اختالف الفروق وتأثيرها على إنتاجية العامل

(. وأظهرت نتائج االنحدار النهائية أن دخول البنوك األجنبية زاد من إجمالي اإلنتاجية الكلية لجميع الشركات TFPالكلي )

 في المائة. 2.03بنسبة 
(1)-LIGANG SONG, YIXIAO ZHOU AND LUKE HURSTTHE, China's economic transformation view  
from young, The Australian National University,2019,p67 
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تننةام  منن  إلغنن ء القيننيد الجغااف نن  المفايضنن  علننى شنناك ا التننأمي  األجنب نن   شننكل تنندايجي يافنن  جم نن  هننذع 
  (1) ) 2005)القييد الجغااف   المفايض  على شاك ا التأمي  األجنب   ع ا 

جنن اة الخ اج نن  تحننيلي  مهمنني  االيل ( اذ ياجهننا الت2001التجنن اة الخ اج نن  للصنني   عنند عنن ا )يتاننياا 
اذ عننةةا  (2008) عنند االةمنن  الم ل نن  عنن ا  انضننم ا الصنني  لمنظمنن  التجنن اة الع لم نن  يالتحننيالا الم ل نن  منن 

الصي   ا  اته  الخ اج   يفقن  لمعن ييا يقياعند منظمن  التجن اة الديل ن  ، يحققنا من  خاللهن  نج حن  كبيناا فني 
إلننى  (2015)ماننياته  ،  عنند ا  يصننل حجننا تجنن اة الصنني  منن  اا انن  ديل جنننيا شنناا  انن   االانن    عنن ا 

 عد عةا الصي  في اق م  اتفن ا الشنااك  م  اجم لي حجا التج اة الخ اج   لديل الاا ا  ، يتحديدا  (% 15)
 (2005)عبا المحن   الهن دل االتف ق ن  التني يقعنا بني  كنل من  باينن ل ي شنيلي ي نييةيلنندا ياننغ فياة عن ا 

، ي عنننده  انضنننم ا اانننتاال   يم ليةيننن  ي بيننناي ي اليال ننن ا المتحننندة يفيتنننن ا  (2009)يدخلنننا حينننة التنفينننذ عننن ا 
 (2)يالمكا ك ي يكندا ي ال     .

شننهدا  (2008) عنند االةمنن  الم ل نن  الع لم نن  عنن ا  يالننى ج نننا ااننتقااا القانن ص المنن لي ناننب   فنني الصنني 
،  عنند ا  عةمننا جهياينن   (2001) عنند انضننم ا الصنني  لمنظمنن  التجنن اة الع لم نن  اياخننا عنن ا التجنن اة تياننع  

شنننهدا صننن دااا الانننل  تانننياا الصننني  الشنننعب   النننى تعةينننة يتقي ننن  صنننالته  االقتصننن د   مننن  ديل العننن لا ، اذ 
( مل نننن ا ديالا امنننن  ج نننننا 2641.27 (( يال  لغنننن 2019ملحيظنننن   عنننند يصننننيله  الننننى ااق منننن  ق  انننن   عنننن ا )

( عنن ا 60( مل ن ا ديالا يهنني النانن   االعلننى خننالل )2548.885( نحنني )2018اننجل عنن ا)فقنند االانتيااداا 
اا االتف قن ا يالمع هنداا التج اين  فضنال عن  ( ي عيد هذا الى النش ا التجن ال يابنا 1978منذ االصالح ع ا )

%( 18.3اانننتخداا الدبليم اننن   التج ايننن  ي لغنننا ناننن   ماننن هم  االانننتيااداا مننن  النننن تم المحلننني االجمننن لي )
 ابا اعتم د النمي االقتص دل في الصي  على التصديا يلديه  اات  ا يثيم   القتص د يالتج اة الديليي  ، اذ  

ل كبينا علنى نمني تجن اة الصن دااا ، فمن  المؤكند عنندم  تتنأثا البيون  الخ اج ن    ألةمن  تعتمد ح ل  النمني  شنك
انخف ضن  ياضنح  نتيجن   2009الم ل   الع لم   ا كي  لل تأثيا البي على الص دااا الصنين   اذ انجل عن ا 

ا  ك نننا  (  عنند2009( مل نن ا ديالا عنن ا )1262.7(  اذ بلغننا نحنني) 2008االةمنن  الم ل نن  الع لم نن  عنن ا )

                                                           
(1) LIGANG SONG, YIXIAO ZHOU AND LUKE HURSTTHE, op sit ,p 167 

ور ميناء كوادر ،مجلة زيدون سلمان احمد وحميد شهاب احمد، االقتصاد الصيني وتأثيره في التجارة الدولية  دراسة في د (2)

 .16،ص  2020،  60العلوم السياسية، العدد 
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مل نننن ا ديالا ليبلنننن   348.8نتيجنننن   ذلننننك انخفننننض الفنننن وض منننن   2008( مل نننن ا ديالا عنننن ا 1497.9نحنننني )
 (  17)ل يكم  مالحظ م  الجدي  2009ا ع ا مل  ا ديال 220.1

 2000-1979(تاا ةد اتتواالسر  اداتتا    تو سضرهةت  تاا ةرجتاا ح اتاالج ةااتتا  دصت  ت17ااجدولت)

من نسبة التجارة 
الناتج المحلي 

 االجمالي%

التوازن مليار 
 دوالر

نسبتها من الناتج 
 المحلي االجمالي

 

 االستيرادات
 مليار دوالر

نسبتها من الناتج 
 المحلي االجمالي

 

 الصادرات
 مليار دوالر

 السنة

2.097 28.086 18.215 243.974 20.312 272.06 2001 

2.5417 37.382 20.103 295.620 22.6447 333.002 2002 

2.158 35.821 24.823 412.137 26.981 447.958 2003 

2.617 51.174 28.444 556.183 31.061 607.357 2004 

5.452 124.627 28.378 648.712 33.830 773.339 2005 

7.591 208.919 28.444 782.813 36.035 991.731 2006 

8.676 308.036 26.759 950.021 35.435 1258.057 2007 

7.593 348.833 25.01 1149.036 32.603 1497.869 2008 

4.315 220.130 20.435 1042.534 24.750 1262.664 2009 

3.647 222.399 23.538 1432.416 27.185 1654.816 2010 

2.395 180.894 24.173 1825.403 26.568 2006.297 2011 

2.718 231.865 22.775 1943.215 25.493 2175.081 2012 

2.454 234.871 22.145 2119.378 24.599 2354.249 2013 

2.115 221.551 21.395 2241.289 23.510 2462.839 2014 

3.244 358.836 18.110 2003.257 21.354 2362.093 2015 

2.274 255.484 17.31 1944.484 19.584 2199.968 2016 

1.752 215.696 17.940 2208.504 19.692 2424.2 2017 

0.768 106.707 18.344 2548.885 19.112 2655.592 2018 

1.15 164.986 17.265 2476.287 18.415 2641.273 2019 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the link:  https://data.albankaldawli.org 

اتانما التجن اة الديل ن  فني العصنا الحندي  ت اث تااقطةاتاارجة يتاا   اتفمات  موتاالقر مةدتاا مةا ا ت3
يلعنل  هنا هنذع التغينااا هني ةين دة داجن  ،  عدد م  الخص و  لا  عافه  الت  دل الديلي في العصنيا القد من  

قن ا التج اين  يالم ل ن  يالنقد ن  ، يمن  االعتم د المت  دل بني  البلندا  المختلفن  ياات  اهن   شن ك  كث فن  من  العال
مال  القا  الح دل يالعشاي  شهد النظ ا الع لمي تحيالا في ميةا  القي  الديلي ، يظهاا قية ديل   جديدة 

 عد األةمن  الم ل ن  الع لم ن  التني ادا النى تغينااا فني اب عن  العالقن ا بني  ديل العن لا المختلفن  انع    الا م 
تاييا التج اة الع لم    م  يتيافم م  تالع ته  ي هدافه  االقتص د   يالتج اي  ، اذ عمنل نمني يتيان   إلىمنه  

https://data.albankaldawli.org/


 

102 
 

النجاح وعوامل المنهج خصوصية الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسية:  الثاني الفصل    

التجنن اة  عنند الحنناا الع لم نن  الث ن نن  علننى النهننيض  نن لنمي االقتصنن دل يتننيفيا يظنن و  يةينن دة دخننل الفنناد فنني 
   (1) غيا مابيا.مختل  ديل الع لا نتيج  لذلك شهدا العديد م  الديل  نميا اقتص د   

( مل نن ا ديالا 18919ل صننل الننى ) 1948( مل نن ا ديالا عن ا 59حجننا الصنن دااا الع لم ن  منن  ) اذ ااتفن 
فني للاننياا نفانه  %( 13.1%( الى ) 0.9م  ج نا اخا ااتفعا نا   ما هم  الصي  م )  2018ع ا 

ؤيس االمننيال ياكتانن ا التكنليج نن  حجننا التجنن اة الع لم نن  نتيجنن  تنبنني الصنني  ا  انن ا تج اينن  فع لنن  يجننذا ا 
االما الذل ييضح الديا الكبيا الذل تلع ل ص دااا الصي  م  اجم لي الص دااا الع لم   يكم  ميضح فني 

 (18) الجديل

 ( حجم الصادرات العالمية ونسبة مساهمة الصين فيها سنوات مختارة18الجدول )

 (مليار دوالر)   

اا ةد اتتاا ةا ير(حجلت (%) سبرت سةه رتاا     ااس ر (
0.9 59 1948 
1.2 84 1953 
1.3 157 1963 
1.0 579 1973 
1.2 1838 1983 
2.5 3688 1993 
5.9 7377 2003 
13.1 18919 2018 

Source :World Trade, Statistical Review Reports, The World Trade Organization, Geneva, is a 
different year 

فهننني شنننهدا ا ضننن  ااتف عننن  ملحيظننن  اذ ااتفعنننا مننن    اانننتيااداته الصننني   معنننةل عننن   صننن دااايلنننا تكننن  
% االما الذل ييضح لن  اهم   الايا الصيني في تصاي  ال ض و  الع لم   يييضنح لنن  11.0% الى 0.6

ي الانك ني العن لمي يالتي هني الث ن ن  قند شنهدا ااتف عن   انبا النمن ( ااتيااداا ال ض و  الع لم  19الجديل )

                                                           
 .416،ص  مصدر سابقعلي طارق الزبيدي ، (1)
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%( ليبلننن  0.6فضنننال عننن  ةيننن دة حجنننا الالنننا العننن لمي يشنننهدا ناننن   ماننن هم  الصننني  مننن  االاتفننن ص مننن  )
 .%( مم  يؤشا اهم    الصي  في حجا التج اة الع لم  11)

 ( حجم االستيرادات العالمية ونسبة مساهمة الصين فيها سنوات مختارة  )ونسبة مئوية(19الجدول )

الصين)%(نسبة مساهمة   السنة حجم االستيرادات العالمية )مليار دوالر( 

0.6 62 1948 

1.6 85 1953 

0.9 164 1963 

0.9 594 1973 

1.1 1883 1983 

2.7 3805 1993 

5.4 7694 2003 

11.0 19394 2018 

Sources :World Trade, Statistical Review Reports, The World Trade Organization, Geneva2020 

المهننا فنني تياينند نتيجنن  لمنن  تقنندا  صنن حا الصنني  ح اننم    لنانن   لالقتصنن د العنن لمي اذا منن  عافننن  دياهنن  
االال الق م  الع لم   خالل العقدي  الم ضيي  ، كم  إ  هذع األهم   المتةايدة للصي  فني االقتصن د العن لمي 

للمنندخالا  االانن سك   بننل  صنن حا الصنني  المننياد للمنتجنن ا االاننتهال ا  يمصنندا     مصنننع  أنهنن ال تتعلنم فقنن  
من  التجن اة الع لم ن  فني تصنن   المنتجن ا  (% 20)اليا ا  لشاك ا التصن   في الخ اة يتاها فني حنيالي 

اليانن ا  ، نتيجننن  لننذلك ا    ل خلنننل كبينننا فنني إمنننداد الصنني  فننني هنننذع القا عنن ا انننيؤثا  شننكل كبينننا علنننى 
ا العديند من  الشناك ا فني جم ن   نحن ء العن لا تخشنى من     اإلجنااءاا المنتجي  في  ق   الع لا لذلك اص ح

) ل القييد المفايضن  علنى األنشنا  االقتصن د   يحاكن  األشنخ  (  COVID-19التي تا يضعه  الحتياء 
 (1)،  مك     تعيم إمداد األجةاء المهم  م  المنتجي  الصينيي  ، ي  لت لي تؤثا على إنت جها .

االهم نن  المتن م نن  كنن   منن  الاب عنني ا  تحتننل  الصنني  الماكننة االيل فنني نانن   مانن همته  فنني ينظنناا لهننذع 
% متفيق  بذلك على كل م  اليال  ا المتحدة يالم ن ن   12.3اجم لي الن تم الع لمي اذ بلغا نا   ما همته  

 .(  20)  على التيالي يكم   شيا الجديل 7.3ي%  11.3التي بلغا نابته  %

 

                                                           
(1)United Nations, Global trade impact of the corona virus epidemic, United Nations, 2020,P4-5. 
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 2019( الدول العشرة االكثر مساهمة في التجارة الخارجية عام 20)الجدول 

اا سبرت  تاج ةااتاال رةجت
 اار ر ب اادوار قي رتاارجة صتاا ة جيرت)  ية تدوال ( اا ةا ا)%(

  .1 اا    4576 %12.3

  .2 ااواليةتتاا رحدص 4214 %11.3

  .3 اا ة ية 2723 %7.3

  .4 اايةبة  1427 %3.8

  .5 هوا دا 1345 %3.6

  .6 ف  سة 1221 %3.3

  .7 اا   كرتاا رحدص 1167 %3.1

  .8 هو كتكو غ 1113 %3.0

  .9 ج هو ارتكو اة 1049 %2.8

  .10 ايطةاية 1007 %2.7

Sources :World Trade, Statistical Review Reports, The World Trade Organization, 
Geneva2020 

متا  ق  تقاي    م  ق وم   (COVID-19 )ك نا الديل العشاة األكثا تضاا ا م  (2020)ياعت  اا م  ع ا 
ام   ق   الديل مثل) اليال  ا المتحدة يالصي    كبا عشاة اقتص داا في الع لا   اتثن ء كل م  إياا  يالهند
األكثا تضااا م   عشا ديل االياول التي ك نااليال      ي لم ن   ي ايا ن   يفانا  يا  ا ل  ( فهي م  بي  

انتش ا الف يايس ي  لت لي ا  هذا االثا اي  يؤدل الى اةم  م ل   ياقتص د   ع لم   إذا م  عافن  مقداا 
م  )اليال  ا المتحدة يالصي   ا  كال  إلى ما هم  هذع الديل  في حجا التج اة الع لم   ، اذ تشيا الب  ن ا 

% ( م  اجم لي العاض يالالا الع لميي ) الن تم 60) ل  ( تمثليال      ي لم ن   ي ايا ن   يفانا  يا  ا 
% ( م  حجا 51م  حجا  الصن ع  الع لم   الى ج نا) )%65المحلي االجم لي(  يتاتحيذ على )

الصي  يكياي  يال      ي لم ن   ياليال  ا يالا م  هذع االقتص داا  ص دااا الصن ع  الع لم   فضال ع  كي  
م  االال الق م  الع لم   ، لذا اتؤدل مش كله  إلى  عدي  الال  التيايد  في كل الديل  المتحدة هي  جةء
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( احتالل الصي  المات   الث ن   في اجم لي العاض يالالا الع لميي ) 21الع لا تقاي   اذ يتضح م  الجديل )
ا الصن ع  التحييل   م  الن تم المحلي االجم لي( فضال ع  احتالله  المات   االيلى في كل م  مقداا حج

 %( على التيالي 18%( ي)29االجم لي الع لمي يص دااا الال  الصن ع   م  االجم لي الع لمي ي نا   )

 (2020( اكبر عشر اقتصادات ونسبتها في الناتج العالمي للعام ) 21الجدول ) 

% 

اج ةااتاا  ضتوااط بتاا ةا    ت اادوار
 )اا ةرجتاا ح اتاالج ةاا(

حجلتاا  ةعرتاارحوا يرت  تت قدا 
 االج ةااتاا ةا ا

 ةد اتتااس عتاا  ةعيرت  ت
 االج ةااتاا ةا ا

 8 16 24 ااواليةتتاا رحدص
 18 29 16 اا   
 5 8 6 اايةبة 
 10 6 5 اا ة ية

 3 2 3 اا   كرتاا رحدص
 4 2 3 ف  سة
 2 3 3 ااه د

 3 2 2 ايطةاية
 1 1 2 ااض ازام

 2 0 2 ك دا
Sources :World Trade, Statistical Review Reports, The World Trade Organization, Geneva2020 

  فااي  اات التحااوالا الماليااة العالميااة : للصااي شاا ا ة االقتصااادية للاالتفاقياااا التجاريااة تعزيااز  اثاا : ثانيااا
بلغا العيلم  ذايته  يشهد النظ ا الم لي تحيالا كبياة في المدة المحصياة بني  انضنم ا الصني  إلنى منظمن  

( ، اذ ميلنننا كنننل مننن  2008يمننن   عننند انننندالص ياألةمننن  الم ل ننن  الع لم ننن  عننن ا ) (2001)التجننن اة الع لم ننن  عننن ا 
،  (G20) تع ي  مجميع  العشاي  الصي  ي عض االقتص داا الن شو  الكبياة االقتص د الديلي ، م  تض ءل

ل  ف ا النمي الع لمي يماتقبل التك مل االقتص دل العن لمي قبنل األةمن  الم ل ن  ؤ االما الذل انعكس على تض 
( تايليني  ديالا ، تااجعنا التندفق ا الع لم ن  2الع لم   ، ف عد ا  ااتف  االاتثم ا الع لمي إلى من   قناا من  )

تقاي  نن  عنن  ذاية منن  قبننل االةمنن  يمنن  تصنن عد التننيتااا التج اينن   (%20)ا بنانن   لالاننتثم ا األجنبنني الم  شنن
يةينن دة عنندا ال قنني  االقتصنن دل ، حننذاا منظمنن  التجنن اة الع لم نن  منن     نمنني التجنن اة الع لم نن   فقنند ةخمننل ي   

ذلننك كنن   ، الننى ج نننا (2008)مخنن اا التااجنن  قنند اةدادا فنني االقتصنن د العنن لمي   عنند األةمنن  الم ل نن  عنن ا 
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هن ك انخف ض كبيا في التمييل الع لمي  يااتمااا تضخا الدي  الع لمي لكنل ظل مانتقا ا   لنان   إلنى النن تم 
 (1).(2014)منذ ع ا  (%169)المحلي اإلجم لي الع لمي عند حيالي 

االقتصن د    من  االتف ق ن اانضنم مه  للعديند يااتكم ال لاعي الصي  في ااتخداا الدبليم ان   االقتصن د   
لتحقيننننم اهنننندافه  المتمثلنننن  فنننني ةينننن دة التجنننن اة يحاكنننن  اؤيس االمننننيال،  اذ شننننهدا  ديل يمنظمنننن ا ديل نننن منننن  

الدبليم ان   االقتصن د   الصنين   فنني الاننياا األخيناة  مجميعنن  تغينااا جديندة، منهنن  اتف ق ن ا التجن اة الحنناة، 
  يهنن  فنني القمنن  الا دانن   لمجميعنن  الياحنند يالخماننيااننتخداا الع مننل االقتصنن دل  داة تاغيننا ال تاهيننا ياعالن

 (% 99)الفانانن   عن  عةمهن  تابينم مع ملنن  التعايفن  الجماك ن  الصنفاي  ي نانن     (كن  )المنعقندة فني مدينن  
األما الذل  ،م  الص دااا في بنيد التعايف  الجماك   للديل األقل نميا ذاا العالق ا الدبليم ا   م  الصي 

ديلن  افايق ن  منن   (13)فنني تيان   مفهنيا الدبليم ان   االقتصنن د  ، يفني هنذا المجن ل  عفننا   عند خانية جديندة
 حنننيالي، ي علنننا عنن  تقننند ا مع ملنن  التعايفنن  الجماك نن  الصننفاي  ل صننيني مل ننن ا يننيا  (31.5) دينني  ق متهنن 

  اننهاديلنن  إفايق نن   قننل نمننيا ذاا عالقنن ا دبليم انن   منن  الصنني ، األمننا الننذل  (59)انلع  ياادة منن   (391)
العالق ا الخ اج   يالتع ي  االقتص دل بي  الصي  يالديل األفايق ن  ، يلنا ينحصنا  في إاا ء ق عدة لتاييا 

عننن ا اتجننن ع الدبليم اننن   االقتصننن د   الصنننين   صنننيا النننديل االفايق ننن  فقننن  اذ عنننةةا مننن  جهنننده  مننن  المجمي 
من  ايانن  ،  يالان م فنني تعمينم الت ن دل عبننا العمنالا اليان ن  لنديل بننايكس،  ي انهمايالتكنتالا االقتصن د   

يم  خالل تعةية اتف ق ا نيع   م  ديل الق اة الامااء  فايق  ، فقد ااتف  اعتم د تجن اة الصني  الخ اج ن  علنى 
 ..(2) (2014)ع ا  (% 24)إلى  (2010)ع ا  (%3)عملته  الخ ص  م  

يمنن  بنني  اهننا التح لفنن ا التنني عقنندته  الصنني   تأانن س منظمنن  شنننغه ل للتعنن ي   اذ ك نننا البدا نن  الفعل نن  
يضنما فني   1996ج ءا  م  داة صين   تحا مامى منتد  اي مجميع  خم اي شنغه ل في ن ان   عن ا 

تأاانا اانم    2001م  )ايا   يالصي  يك ةخات   يا جكات   يقياغيةات  ( ، يفي عن ا  عضييته  كال  
 مديننننن  شنننننغه ل يضننننما جم نننن  الننننديل التنننني ك نننننا منضننننم  اليهنننن   مجميعنننن  خم انننني شنننننغه ل يانضننننما 

، يانضننما اليهنن  كننل منن   2003ايلننيل  19يدخننل ميثنن ا المنظمنن  حيننة التنفيننذ فنني  2001اية كاننت   عنن ا 
 صنف  مااقنا يابناة االهندا  االقتصن د   العمنل علنى انشن ء مصنا  مشنتاك  (2005) كات   عن ا الهند يال 

                                                           
(1) Dan Steinbock, U.S.-China Trade War and Its Global Impacts, China Quarterly of International 
Strategic Studies Vol. 4, No. 4,P516 

 .102عمر بوجالل و عائشة سالمي، مصدر سابق ، ص (2)
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يتيلى اصداا عمل  ميحدة لجم   ديل المنظم  ماتق ال، يانش ء مناقن  تجن اة حناة بني  ديل المنظمن  يالعمنل 
  (1)على انش ء ماكة ديلي لتمييل المشايع ا على اا س اا ا  بنيك المنظم .

دياا اا ا   في تعةية الت  دل التج ال للصي  م  العن لا الخن اجي يشنهدا التجن اة  اداتف ق  ا ا  هذع اال
الخ اج نن  للصنني  اننياء الثن و نن  اي متعننددة االانناا  نمننيا ماننتدام  يعننةة منن  مك نتهنن  فنني المانن هم  فنني حجننا 

 تي:االنت ة الع لمي ي مك  ذكا اها العالق ا التج اي  للصي  الثن و   يمتعددة االااا  كم    
تعند األدياا االقتصن د   ياحندة من   :التجارة الثنائية بي  جمهورياة الصاي  الشاعبية والادوف االف ي ياة-1

ميقعهنن   عنند ااننتخدامه  األفايق نن   اهننا االدياا نج حنن  فنني ااننتخداا الا  انن  الخ اج نن  الصننين   اتجنن ع القنن اة
لدبليم ا   التج اي  من  إفايق ن ، هنذا األمنا لمم اا  ا (2008)ث ل   كبا ديل  تج اي  في الع لا ع ا بيصفه  

مل ننن ا عننن ا  (100)إلنننى  كثنننا مننن   (1995)مل ننن ا عننن ا  (5)افننن  الاصنننيد التجننن ال مننن  القننن اة االفايق ننن  مننن  
من  حجنا  (% 10)م  حجا التجن اة الصنين   من  العن لا، يتان اا علنى  كثنا من   ( %5 )يلتشكل (2008)

التج اة الع لم  ، النى ج ننا اانتخدامه  الدبليم ان   التج اين   اانتخدما  الصني   ادياا الدبليم ان   االخنا  
المتمثلنن  فنني القننايض الم انناة اذ قنندا حجننا القننايض الم انناة التنني قنندمه  البنننك التنم نن  الصننيني الننى إفايق نن  

صنننديا التنم نن  الصننيني اإلفايقنني بننا س  ىءشنن، فضننال عنن  ذلننك ان (2007)مل نن ا ديالا عنن ا  (9.8)حننيالي 
مل ننن ا ديالا لتميينننل مشننن اي  البن ننن  التحت ننن  يالمشننن اي  الةااع ننن ، النننى ج ننننا اعفننن ء نحننني عشننناة  5مننن ل قنننداع 

 يالمعنن د لا قنن  لكبينناة احت  انن ا  فضننال عنن  ذلننك يجننيدمل نن ااا ديالا منن  مديين نن  الننديل الن م نن  فنني إفايق نن  
فني اانتخداا الدبليم ان   االقتصن د   بهند  ضنم   الان ااة علنى المنيااد النفا ن  فإ  الصي  لنا تندخا جهندا 

% من  إجمن لي  30الجديدة في الق اة، اذ تحصل الصي  على ا   يااداتهن  النفا ن  من  إفايق ن  يهني من  شنكل 
 (2)يااداته  م  الا ق .

، إذ تض عفا  كثا م  عشا منااا الى ج نا ذلك عافا العالق ا التج اي  الصين   األفايق   تاياا  كبياا  
،  (2000)منننذ بدا نن  القننا  الحنن دل يالعشنناي  ف عنند    انتةعننا الصنني  نصنن  األاننياا األفايق نن  منننذ عنن ا 

 الت ن دل حجنا يصنل اذ األمايك ن   عند اليال ن ا المتحندة (2010)الشايك التج ال الثن ني للقن اة عن ا  اص حا
بلغنا  انني   نمني بنان    ل ديالا، مل ن ا (198.49)  قن اا من  إلنى (2012) عن ا الانافي  بني  التجن ال 
  نمني بنان    ل ديالا، مل ن ا 85.31 ق متنل من   فايق   نحي الصين   شكلا الص دااا ، (19.3% حيالي )

( 2013) عن ا  من  %(21.4) نمني بنان    ل ديالا، مل  ا (113,71) بلغا االاتيااداا فقد   م %(16.7)

                                                           
،مجلة  ،التنافس االمريكي _ الصيني تجاه بحر الصين الجنوبي دراسة في االبعاد الجيوستراتيجية رشا سهيل محمد زيدان (1)

 .183، ص2020، 20تكريت للعلوم السياسية ،العدد 
السودان أنموذجا،: المركز العربي  للدراسات اإلنسانية،  -نجالء مرعي، النفط والدماء  االستراتيجية األمريكية تجاه إفريقيا (2)

 .57، ص ص 2012القاهرة 
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 بني  التجن ال  الت ن دل حجنا    إلنى اإلحصن ءاا تشيا إذ ألفايق   التج ال األيل الشايك الصي   ص حا فقد
الت ن دل  حجنا بنذلك (  ليتجن ية 2014( يعن ا )2013) عن ا ديالا مل ن ا 200 مانتي   يصنل إلنى الانافي 
  لغا الصي ، نحي األفايق   الص دااا يلتشج   الضعفي  بنحي األفايق   يالق اة المتحدة اليال  ا بي  التج ال 
 عالقن ا لهن   فايق ن  ديلن  30 صن دااا % من  60 من   قناا لمن  الجماك ن  الاانيا 2012 عن ا األخيناة

 (1)معل. ماتقاة دبليم ا  
 الان م ( حجا صن دااا الصني  النى افايق ن  اذ نالحنظ اةد  دهن   شنكل كبينا  22)  ييتضح لن  م  الجديل

 عد التحيل التج ال الذل ق ما  ل الصي  عند انضم مه  لمنظم  التج اة الع لم   اذ قفة حجا الص دااا م  
االمننا الننذل ييضننح  (2019عنن ا ) ( مل نن ا ديالا113.05ل صننل الننى ) ( 1992عنن ا ) ( مل نن ا ديالا1.26)

ا منن  تأكنندع ابننااا الصنني  النننى كينهنن  احنند اهننا ااننياا الصنني  يهنننذل شننكل كبيننا اهم نن  القنن اة االفايق نن  للصننني  
االتف ق ننن  الصنننين   االفايق ننن  ييبننندي ياضنننح  التانننيا فننني حجنننا الصننن دااا الصنننين  ،  اذ اانننتماا ةيننن دة حجنننا 

(  اننبا االةمنن  الم ل نن  2009الصنن دااا  نن لنمي  نن لاغا منن  االنخفنن ض الننذل شننهدع حجننا الصنن دااا  عنن ا )
 الع لم   قبل ا  تعيد للةي دة ماة اخا .

ت(2005-1992)(تحجلتاا ةد اتتاا   يرتااىتاف اقية22)ااجدولت
ر(مليار  دوال)  

 السنة حجم الصادرات  السنة حجم الصادرات مليار دوالر

26.58 2006 1.26 1992 

37.37 2007 1.25 1993 

51.09 2008 1.35 1994 

47.64 2009 1.82 1995 

59.81 2010 1.84 1996 

72.92 2011 2.38 1997 

85.13 2012 3.13 1998 

92.57 2013 3.20 1999 

105.83 2014 5.01 2000 

155.70 2015 5.96 2001 

91.98 2016 6.92 2002 

94.50 2017 10.12 2003 

104.95 2018 13.73 2004 

113.05 2019 18.60 2005 

Source : Johns Hopkins International Studies  ,China Africa Research Initiative,  University’s 
School of Advanced, 
 

                                                           
 .22، ص2019،  32  31افريقيا، مجلة حمورابي، العدد هبة علي حسين، فضاءات المصالح االقتصادية الصينية في   (1)
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ا  تق اننا الحنديد الباينن  يال حاينن   :العالقاااا التجاريااة بااي  الصااي  ودوف جنااو  ااا ا اساايا  االساايا  -2
 مكن  للنديل االانتف دة منهن  التني مةا ن  ال ي يجل التش  ل في الثق ف  يالت  دالا االقتص د   اييل  األمد هني من 

فنني تعةيننة الميننةة التن فانن   فنني التجنن اة الخ اج نن  ، اذ  مكنن  تعةيننة العالقنن ا التج اينن  عننندم   كنني  الشنناك ء 
الصنني  ( يفنني ضننيء -التجنن ايي  فنني نفننس المناقنن  كمنن  هنني الحنن ل فنني الاا انن  اإلقل م نن  بنني ) ديل ا انن    

تجنن اة  الصننين   منن  ديل االانن    مانن اا تياننع   منننذ عقنند تاننعين  ا ادياا الدبليم انن   االقتصنن د   ات عننا  ال
( ،  عنند ااننالا  م نن داة 1998-1997ألةمنن  الم ل نن  ا اننيي   )االقننا  المنصنناا يتعننةةا تلننك العالقنن ا ا نن   

 م  دلنن  العمننالا المحل نن  )م نن داة شنن  ن  منن ل( الننى ج نننا ذلننك  عنند تيق نن  اتف ق نن  التجنن اة الحنناة بنني  ا انن   
منن  اهننا عيامننل تعةيننة الج نننا التجنن ال بنني  الاننافي   عنند ا  تننا التيق نن  علننى اتف ق نن  التجنن اة  ةالصنني  ياحنندي 

، ي ند  مف يضن ا WTOيالتي تعد اكبا اتف ق   خ اة منظم  التج اة الع لم ن   2002الحاة الق اي  في نيفمبا 
علنى اثنا ذلنك   2010ينة التنفينذ عن ا ا ا    يالصي   ، يالتي دخلنا حديل حيل مناق  التج اة الحاة بي  

شننهدا العالقنن ا التج اينن  بنني  الصنني  يديل شنناا ااننن   )االانن    ( نمننيا ماننتماا اذ بلغننا الق منن  اإلجم ل ننن  
بنننذلك   ( مل ننن ا ديالا  مايكننني محتلننن 36.2يالصننن دااا الانننلع   بننني  )الصننني  يا اننن   ( نحننني ) لالانننتيااداا

  (1) . 2000للصي  م  الشاك ء التج ايي  الاو ايي  ع ا  المات   الخ ما  في التج اة الخ اج  
( حينم  بلغا الق م  اإلجم ل ن  لنيااداا  2002ي د  هذا النمي ياضح  في اعق ا االتف ق   التج اي  ع ا) 

( 2002( تالينني  ديالا  مايكنني خننالل المنندة منن  عنن ا ) 5.872ا انن    يالصنن دااا إليهنن  )ديل الصنني  منن  
( ميضنننح بننذلك اانننتدام  نمننني الج ننننا التجنن ال بننني   عضننن ء التجنن اة الحننناة نتيجننن  التف ق ننن   2019إلننى عننن ا )

 كبننا شننايك تجنن ال   التجنن اة الحنناة الق اينن  ،  يلنن   قنن  النمنني التجنن ال عننند هننذا الحنند اذ اعتلننا الصنني  مات نن
 عنند اليال نن ا لآلانن    لكننل منن  الننيااداا يالتصننديا بينمنن  ك نننا ا انن    ث لنن   كبننا شننايك تجنن ال للصنني  ، 

،  2019إلننى  2002يشنهد اجمن لي  المنندة  من   2018المتحندة األمايك ن  يمجميعنن  االتحن د األياي ني عنن ا 
( مل نن ا ديالا  مايكنني إلننى 23.2ةينن دة صنن دااا ا انن    إلننى الصنني   شننكل كبيننا اذ ااتفعننا صنن دااته  منن  )

 (23يضح في الجديل )يكم  م  2010( مل  ا ديالا  مايكي  ماجل   كبا نمي ع ا 281.7)
 

                                                           
    من قبل إندونيسيا وماليزيا والفلبين ،سنغافورة ، وتايالند ، بشكل أساسي لتنسيق  1967تأسست رابطة االسيان عام

نيات من بشكل كبير في التسعي (ASEAN) السياسة األمنية خالل الحرب الباردة ، وتم توسيع رابطة دول جنوب شرق آسيا

 .خالل انضمام البلدان ذات الدخل المنخفض كمبوديا والوس وميانمار وفيتنام
(1) Antonio Alleyne et al ,Sustaining International Trade with China: Does ACFTA Improve ASEAN 
Export Efficiency, Journal Sustainability, NO 12, 6159,  2020 ,P3 
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  2019-2001صادراا الصي  الى مجموعة دوف  االسيا  للمدة     23الجدوف   
 مليار دوالر                                                                                                                             

 اا جزتواافةئضتفاتاا  زا تاارجة يت  االسر  اداتحجلت حجلتاا ةد اتت ااس ر
2001 

 
18.376 23.214 

-4.838 

2002 23.584 31.196 -7.612 

2003 30.926 47.327 
-16.401 

2004 42.899 62.967 -20.068 

2005 55.367 74.994 -19.627 

2006 71.311 89.526 -18.215 

2007 94.717 108.508 -13.791 

2008 114.316 117.002 -2.686 

2009 106.297 106.713 -416 

2010 138.160 154.677 -16.517 

2011 170.075 193.020 -22.945 

2012 204.274 195.868 8.406 

2013 244.039 199.558 44.481 

2014 272.045 208.240 63.805 

2015 278.914 189.379 89.535 

2016 259.864 196.229 63.635 

2017 281.382 235.394 45.988 

2018 320.658 269.090 51.568 

2019 360.282 281.672 78.610 

Source : International Trade Center, Trade Map, Trade Statistics for International Business Development, 

International Trade Center Of the United Nations and the World Trade Organization, Geneva, various 

years, available on the Internethttps://www.trademap.org 

مننننذ تاب ننن  العالقننن ا  :االتحااااد االورباااي ودوفالتجاااارة الثنائياااة باااي  جمهورياااة الصاااي  الشاااعبية  -3
 ته  التج اي  م  الدبليم ا   بي  الصي  ياالتح د األياي ي في ا عين  ا القا  المنصاا، عةةا الصي  عالق

االتح د األياي ي  عد الةي دة اله ول  في التج اة الصين   م  ديل االتحن د األياي ني حتنى قبنل انضنم ا الصني  
مل نن ا ديالا  1.9علننى اننبيل المثنن ل ، ااننتيادا  لم ن نن  اننلع   ق منن   2001إلننى منظمنن  التجنن اة الع لم نن  عنن ا 

تص د   األباة المات ا   صعيد الصني  هني الحجنا اله ونل يك نا الام  االق 1980 مايكي م  الصي  ع ا 
للتجننن اة التننني تقنننيا بهننن  ، يال اننن م  صننن دااا الانننل  إلنننى الانننيا الع لم ننن  مننننذ العقننند األيل مننن  القنننا  الحننن دل 
يالعشنناي  ممنن  كنن   لننل اثننا كبيننا علننى االتحنن د األياي نني ياصنن ح بننذلك الشننايك التجنن ال األكبننا للصنني   عنندم  

ا شننايك تجنن ال  عند اليال نن ا المتحنندة االمايك ن   نن لاغا من  ت نن اؤ معنندل نتيجن  األةمنن  الم ل نن  احتنل ثنن ني  كبن
إلننى حننيالي  2000٪ عنن ا 3ااتفعننا حصنن  الصنني  فنني  اننياا التصننديا الع لم نن  منن   2008الع لم نن  عنن ا 
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،  2001 ، يااتقاا منذ ذلك الحي  منذ انضم ا الصني  إلنى منظمن  التجن اة الع لم ن  عن ا 2015٪ ع ا 11
٪ يتعد الصني  ح ل  ن  ثن ني  كبنا انيا  عند 10 معدل نمي التح د األياي ي إلى الصي  لال  النما ص دااا 

 اال ا  هنن ك عجنةا يم  ااتف ص حجا ص دااا االتحن د االيا نياليال  ا المتحدة لص دااا االتح د األياي ي ، 
 (1)مل  ا ديالا  مايكي. 220 بل  لص لح الصي  تج اي 

 عنند انضنم مه  لمنظمنن  التجن اة الع لم نن  كمن  ةادا بنننفس  ديل االتحنن د االيا نييتعنةةا صن دااا الصنني  النى 
 2001( للمنندة منن 428.1( مل نن ا ديالا لتصننل الننى ) 44.8اليقننا االاننتيااداا اذ ااتفعننا الصنن دااا منن ) 

 ( 24)  في الجديلاالما الذل ينعكس تايا العالق ا التج اي  بي  الاافي  يكم  ميضح  2018الى 
ت(2019-2001)ودولتاالرحةدتاالو باااربةدلتاارجة يتااس  اتااث ةئاتض  تاا   تت(24ااجدولت)

ت)مل  ا ديالا(
استيرادات الصين من  العجز والفائض في الميزان التجاري

 أوروبا
صادرات الصين الى 

 أوروبا
 السنة

8.284 36.418 44.702 2001 

13.288 39.793 53.081 2002 

24.250 54.964 79.214 2003 

38.479 70.515 108.994 2004 

72.171 74.015 146.186 2005 

100.161 90.695 190.856 2006 

136.071 111.034 247.105 2007 

162.390 132.714 295.104 2008 

109.718 127.843 237.561 2009 

144.358 168.420 312.778 2010 

146.527 211.240 357.767 2011 

123.424 212.146 335.570 2012 

119.243 219.949 339.192 2013 

126.945 244.178 371.123 2014 

147.290 209.324 356.614 2015 

133.695 208.047 341.742 2016 

128.298 244.896 373.194 2017 

137.084 273.710 410.794 2018 

151.681 276.450 428.131 2019 

Source : International Trade Center ,Trade Map, Trade Statistics for International Business 
Development, International Trade Center Of the United Nations and the World Trade Organization, 
Geneva, various years, available on the Internethttps://www.trademap.org. 
 

                                                           
(1), European Parliament ,STUDY Requested by the INTA committee, EU-China trade and 
investment relations in challenging times, European Parliament, 2020, p8 
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ببننن ء  بنند ا مجميعنن  بننايكس البعااد االقتصااادل والتجااارل النلاامال الصااي  لاادوف مجموعااة باا ي   :-4
مؤاا ا م ل   منه  ) بنك التنم   الجديد يصنديا االحت  ا  ا النقد  (  لديل األعض ء من   جنل ا  تكني  

يصنننديا النقنند الننديلي يالننذل  ,مياةينن  لمؤااننتي الم ل نن  الديل نن  متعننددة االانناا  يهمنن  كننل منن  البنننك الننديلي
ؤتما بايتنني  مننك نن   ياالتحنن د األيا نني يكننندا فنني تل الننديل المتقدمنن  يعلننى اااننه  اليال نن ا المتحنندة األمايأنشنن 

( يمنحا المنظم  ديل االعض ء في مجميعن  بنايكس حقنيا اجنااء المف يضن ا إلصنالح 1945ييدة ع ا )
النظنن ا المنن لي الننديلي يكنن   الهنند  منن  إنشنن ء بنننك التنم نن  للمجميعنن    و تكنني  مؤاانن  م ل نن  ديل نن  عنن باة ال 

عد ا  ه منا التكتالا الديل   مثل البنك النديلي يصننديا النقند النديلي التني تخض  لا ااة الديل المتقدم   
(1)على المؤاا ا االقتص د   في ديل الع لا منذ اكثا م  ا ع  عقيد. تقيده  اليال  ا المتحدة األمايك   

 

من  اهنا تانيااا العالقن ا االقتصن د   الخ اج ن  للصني   ةياحند  ي عد انضم ا الصي  الى منظم  بايكس
%( مننن   18%( مننن  انننك   العننن لا ، يتاننن اا علنننى )43اذ مننن  عافنننن  ا  ناننن   عننندد انننك   ديل البنننايكس )

% ( من  التجن اة الديل ن  ، يتتجن ية احت  ا تهن  من  النقند األجنبني  15االقتصن د العن لمي ، يان ااته  علنى )
%( فنني مجميعنن   7مق بننل )  (% 4)يمتيانن  نمنني ن تجهنن  اإلجمنن لي  صننل إلننى  ( تايلينني  ديالا،4حننيالي )

لتننننأثيا فنننني اننننيا إلننننى ا، يتاننننعى ديل البننننايكس  شننننكل مننننياة  (2010)( عنننن ا (G7الننننديل الصننننن ع   الكبننننا  
عن لا المن ل يالصنياف  هني األداة المهمن   أل االقتص د الع لمي الح لي ، يالا م  في المجن الا الم ل ن  المهمن  

  (2)في تحقيم االاتقااا التج ال ياالاتثم ال الديلي. اا ا     قتص د يله  دياا  لال
ف م  بلغا نا   ما همته  م  اجم لي %( 66 9ديل بايكس) الصي  في الن تم المحلي ليتشكل ما هم  

 (25يكم  مالحظ في الجديل) (%59.460)الص دااا لديل بايكس  
 
 
 

                                                           
عبد الرحمن علي عبدالرحمن ،األهمية االستراتيجية لمجموعة دول بريكس، مجلة المستنصرية للدراسات العربية  (1)

 .89،ص2019، 65دد والدولية، الع
  يشير اصطالح البريكس إلى االحرف االولى من أسماء الدول الخمسة المنضوية تحت مظلته المتمثلة في البرازيل ،روسيا

( وتتوزع دول هذا التكتل على أربع قارات هي اسيا ، أفريقيا ، أوروبا ، أمريكا BRICS،الهند ،الصين، جنوب أفريقيا  )

 .توجها عالمياالجنوبية مما شكل 
دور استراتيجية النمو غير المتوازن في تحقيق النمو االقتصادي لدول  فاضل جواد دهش و إسراء حسن سيالن الغراوي،  (2)

 .84،ص2020، 35( ،مجلة الكوت للعلوم القتصادية واإلدارية، العدد  2017 - 2009البريكس للمدة ) 



 

113 
 

النجاح وعوامل المنهج خصوصية الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسية:  الثاني الفصل    

 (2017لع ا ) ( المؤشااا االقتص د   لديل بايكس25الجديل )
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

ت
تااىتتبةالعر ةداا  د ت ت  تع متاابةحثت

 العندد يالديل ن ، العا  ن  للدااان ا الماتنصناي  مجل  بايكس، ديل لمجميع  االاتااتيج   ،األهم   عبدالاحم  علي الاحم  عبد
65 ،2019 ،89. 

الصينية ودورهاا فاي تحدياد هي ات النااال الماالي والتجاارل –مست بت العالقاا االقتصادية االم ي ية  -ـ5

تعيد بدا   العالق ا )الصين   األمايك   ( لةم  يصيل  يل انفين  تج اين   مايك ن  إلنى الصني  عن ا  العالمي:
األمايك نن  ، إذ ااننتخدما  – يااننتماا العالقنن ا الصننين  تجنن ا األمننايكيي ، ال(  عنند ا  حملننا معهنن  1784)

اليال نن ا المتحنندة األمايك نن  التجنن اة  داة لا  اننته  اتجنن ع الصنني ، ففنني ثالثين نن ا القننا  الت انن  عشننا تننا يضنن  
  (1) بنيد  يل اتف ق   تج اي  بي  الاافي   ضفا على الت  دالا التج اي  الثن و   الام  الق نين  .

يلنا ينتا ااجن ص تلنك العالقن ا لغ  ن   ، 1951عن ا لنك العالقن ا فني النمني عنندم  تنا تعل قهن يلنا تانتما ت
ا  ام  التيتااا التج اي  األمايك   الصين   إال ( ي  لاغا م  اع دة العالق ا التج اي  ماة اخا   1980ع ا)

 378.6الصني  النذل بلن  ك نا ح ضاة ألا  ا عديدة تأتي في مقدمته  تن مي العجة التج ال األمايكي من  
% مننننن  إجمننننن لي العجنننننة التجننننن ال األمايكننننني، اذ بلغنننننا ق مننننن   65،  مننننن   شنننننكل  2018مل ننننن ا ديالا عننننن ا 

( مل  ا ديالا كنذلك 179.3( مل  ا ديالا، مق بل ص دااا بلغا )557.9االاتيااداا االمايك   م  الصي  )
ا  ان ا التج اين ، يالصنن ع  ، يالنقد ن ، التني تعنةة تتها اليال  ا المتحدة األمايك    كي  بتبنيه  مةيج  من  ال

القداة التن فا   للمنتج ا الصين   في األاياا األمايك   يالع لم ن  من  قبينل النتحكا   لعملن  المحل ن  )الينيا (، 

                                                           
_ الصيني تجاه بحر الصين الجنوبي دراسة في االبعاد الجيوستراتيجية ،مجلة ،التنافس االمريكي  رشا سهيل محمد زيدان (1)

 183، ص2020، 20تكريت للعلوم السياسية ،العدد 

الناتج المحلي  الدولة
 اإلجمالي

 تريليون دوالر

 الصادرات
ترليون دينار 

 امريكي

 االستيرادات
 دينار ترليون
 امريكي

 0.182 0.285 1.326 روسيا االتحادية
 1.588 2.118 11.158 الصين

 0.356 0.260 2.116 الهند
 0.137 0.158 1.772 البرازيل

 0.747 0.741 0.314 جنوب افريقيا
مساهمة الصين في 

 دول بريكس %
870. 66 460 .59% 757 .52% 
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يمم ااننته  ا  انن ا حم و نن  ، ك إلع ننن ا يالنندعا المنن لي المقنندا للمصننداي  المحلينني ، يالتجاننس الصننن عي، 
ا الملك نن  الفكاينن ، يالنقننل القاننال للتقن نن ، يغياهنن  منن  ا ثنن ا التنني خلفتهنن  التننيتااا التج اينن  علننى يانناق  حقنني 

اقتص د النديلتي   شنكل خن   يعلنى االقتصن د العن لمي  شنكل عن ا ، ممن  دفعهمن  إلنى التفن يض للتيصنل إلنى 
  كبا ث ني ليقا الح لي تحتل اذا م  عافن  ا  الصي  في ا الا م حل ييق  تلك التيتااا المتص عدة بينهم  

 كنندا  عند األمايك ن  للصن دااا  كبنا انيا  يث لن  كنندا،  عند األمايك ن  المتحندة اليال ن ا من  تجن ال  شنايك
 عالق تهن  بتيان   ا  ق منا الصني  األخيناة  عند فني الاننياا المتحندة لليال ن ا مصندا ياكبنا يالمكان ك،
ا  معظنا هنذع  إالالم ضن  ، ي ن لاغا من  المان عي الكبيناة  ثن الثال العقنيد معهن  خنالل كبينا  شكل االقتص د  

المف يضنن ا لننا تنهنني التننيتا التجنن ال بنني  الننديلتي     اننتثن ء منن  تيصننل ال ننل الاافنن   فنني شننها د اننمبا عنن ا 
( مل ننن ا 50) ( منن  اتفننن ا تجننن ال ياقتصننن دل، يتضننم  الغننن ء الاانننيا تننندايج   ، يق نن ا الصننني  بإنفننن ا2019)

ديالا لشنننااء انننل  ةااع ننن   مياك ننن ، يتعةينننة حم  ننن  حقنننيا الملك ننن  الفكايننن ، يتياننن   اليصنننيل إلنننى األانننياا، 
(1).يحم    حقيا الشاك ا األجنب   في الصي 

  

( ملينني  324( ااتفنن ص حجننا ااننتيااداا اليال نن ا المتحنندة منن  الصنني  منن  )26)اقننا ينالحننظ منن  الجننديل 
( نتيجنننن  ةينننن دة 1984 نننن ا ديالا ياننننجل المينننةا  التجنننن ال األمايكنننني عجننننةا مننننذ عنننن ا )( مل81.8ديالا  النننى)

 االاتيااداا االمايك   م  الصي .

 

 

 

 

 

 

                                                           
أسبابها وآثارها على  :عرفان الحسني وهبة عبد المنعم ، التوترات التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين (1)

  8، ص2020قتصادية ، صندوق النقد العربي، االقتصادات العربية، الدائرة اال
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ت(ت2000-ت1978(تااربةدلتاارجة يتض  تاا   توااواليةتتاا رحدصتاال  اكيرتا  دصت)تت26جدولت)ت

استي اداا   السنة

الوالياا المتحدة 

 م  الصي 

 

الوالياا صادراا  

 المتحدة الى الصي 

إجمالي 

التجارة 

 الثنائية

الميزا  

التجارل 

 األم ي ي

النسبة م  

إجمالي 

التجارة 

 األم ي ية

النسبة م   إجمالي 

 تجارة الصي 

1978 0.324 0.820 1.144 0.496 0.3 5.4 

1979 0.592 1.724 2.316 1.131 0.6 7.9 

1980 1.058 3.754 4.812 2.696 1.0 12.7 

1981 1.865 3.602 5.468 1.737 1.1 12.7 

1982 2.283 2.912 5.195 .6280 1.1 12.7 

1983 2.244 2.176 4.420 -68 0.9 10.2 

1984 3.064 3.004 6.068 -60.8 1.1 11.8 

1985 3.861 3.851 7.713 -10 1.4 10.9 

1986 4.770 3.105 7.876 -1.665 1.3 10.5 

1987 6.293 3.488 9.781 -2.805 1.4 11.8 

1988 8.512 5.022 13.535 -3.489 1.7 13.2 

1989 11.988 5.807 17.795 -6.181 2.1 16.1 

1990 15.223 4.807 20.031 -10.416 2.2 17.6 

1992 19.000 6.300 25.300 -12.700 2.8 10.5 

1993 25.700 7.400 33.100 -18.300 3.4 10.6 

1994 31.500 8.800 40.300 -22.700 3.9 14.2 

1995 38.800 9.300 48.100 -29.500 4.1 15.0 

1996 4.5006 11.800 75.400 -33.800 4.3 14.5 

1997 51.500 12.0 10 63.510 39.490 4.5 14.8 

1998 62.600 12.8 75.400 -49.800 4.8 15.1 

1999 71.200 14.3 85.500 -56.900 5.4 17.0 

2000 81.800 13.1 94.900 -68.700 5.5 17.0 

Sources: Larisa Kapustina,US-China Trade War: Causes and Outcomes ,Web of 
Conferences,IES2019,2020,P6 

تحتنل كنل من  اليال ن ا المتحنندة االمايك ن  يالصني  اهم ن  كبيناة فنني المان هم  فني التجن اة الع لم ن  اذ تعنند ي 
الصنني  هنني البلنند المصنندا االيل يتليهنن  اليال نن ا المتحنندة االمايك نن  ، يفنني احتننداا هننذا التننن فس بنني  الننديلتي  

ة التجننن اة الثن و ننن    لناننن   ليال ننن ا اشنننتدا التنننيتااا التج ايننن  التننني مننن  المفتننناض    تنننؤدل إلنننى تقلننن   عجننن
المتحدة االمايك ن  لصن لح الصني  يا عن دة اليظن و  إلنى داخنل اليال ن ا المتحندة االمايك ن  ، يمن  تصن عد هنذع 

كمنن    2020٪ عنن ا 0.5تننيتااا فنني العالقنن ا التج اينن  كنن   منن  المتيقنن     ينننخفض النمنني العنن لمي بنانن   



 

116 
 

النجاح وعوامل المنهج خصوصية الصينية التجربة في االقتصادية الدبلوماسية:  الثاني الفصل    

٪ على جم   ال  االاتيااد الصنين   إلنى 25دخ ل تعايف  جماك   بنا   ا  إإلى تشيا التيقع ا االقتص د   
٪ الننى ج نننا 1.7٪ يالمنننتم العنن لمي بنانن   3اليال نن ا المتحنندة يننؤدل إلننى خفننض الصنن دااا الع لم نن  بنانن   

ذلك تصعيد الاايا الجماك   بي  اليال  ا المتحندة يالصني  ، امن  فني حن ل خضنيص جم ن  االانتيااد المشنتاك  
 مقننداا الصنني  ياليال نن ا المتحنندة لتعايفنن ا االاننتيااد ، فننإ  الننن تم المحلنني اإلجمنن لي العنن لمي اننينخفض  بنني 
مل نن ا ديالا  مايكنني يحتننى إذا تيقفننا الحنناا التج اينن  ، فننإ  القيننيد الما قنن  انن  ق   اننتؤدل إلننى ت نن اؤ  600

 (1).٪ في الصي 0.5لمتحدة ي نا   ٪ في اليال  ا ا0.2نمي الن تم المحلي اإلجم لي لمدة ع مي  بنا   

يتضننننح ممنننن  اننننبم ا  تصنننن عد التننننيتااا التج اينننن  بنننني  الصنننني  ياليال نننن ا المتحنننندة يفنننناض كننننال الجنننن نبي  
اد  النننى انخفننن ض كبينننا فننني تجننن اة ال ضننن و   2018 عننن اللتعايفننن ا الجماك ننن  علنننى تجننن اة ديلننن   خنننا  مننننذ 

 .، يالميةا  التج ال الالعي فيفق   للجن  التج اة الديل   األمايك   2019الثن و   ع ا 

( تضنن ع  العجننة التجنن ال الثننن وي لليال نن ا المتحنندة منن  الصنني   كثننا منن   ا نن  27) ييبنني   لننن  الجننديل
نن  الم ضنن   ، ف  19مننااا علننى مننداا الننن  ااتفنن  إلننى  2001مل نن ا ديالا عنن ا  83 نحننيعنند ا  بلنن  العجننة ع م 

، ام  الصي  فقد اةداد الف وض التجن ال الثنن وي من  اليال ن ا المتحندة  2019مل  ا ديالا ع ا  345 كثا م  
مل نن ا ديالا عنن ا  295إلننى  كثننا منن   2001مل نن ا ديالا عنن ا  28 ضننع   ، اذ ااتفنن  منن   10 ننأكثا منن  

2019 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Larisa Kapustina,US-China Trade War: Causes and Outcomes ,Web of Conferences, 
IES2019,2020,P6. 
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(2019-2001(تاا  زا تاارجة يتاأل  اكات عتاا   تا  دصت)ت27ااجدولت)  

الواردات من الصين  الميزان التجاري
 )مليار دوالر(

 الصادرات إلى الصين
 (مليار دوالر)

 السنة

28.073 26.204 54.277 2001 

42.731 27.228 69.959 2002 

58.627 33.883 92.510 2003 

80.320 44.653 124.973 2004 

114.204 48.735 162.939 2005 

144.294 59.222 203.516 2006 

162.900 69.861 232.761 2007 

170.841 81.486 252.327 2008 

143.273 77.433 220.706 2009 

181.873 101.310 283.184 2010 

206.180 118.121 324.300 2011 

224.129 127.755 351.884 2012 

222.423 145.926 368.349 2013 

237.046 159.036 396.082 2014 

260.912 148.736 409.648 2015 

256.223 132.394 388.617 2016 

275.815 153.943 429.758 2017 

323.327 155.096 478.423 2018 

295.468 122.303 417.771 2019 

Source: Larisa Kapustina, US-China Trade War: Causes and Outcomes ,Web of 
Conferences,IES2019,2020,P.6 

م  الجديا   لذكا ا  النةاص التج ال بي  الصني  ياليال ن ا المتحندة كن   عن مال  مان هم   فني انخفن ض بنان   ي 
، فاضنننا اليال ننن ا  2018فمننننذ عننن ا  2019ي  2018٪ فننني إجمننن لي تجننن اة ال ضننن و  الثن و ننن  بننني  عننن مي 15

مل ن ا ديالا من  الاننل  المانتيادة من  الصني  ، يفاضننا  360متةايندة علننى  كثنا من  المتحندة تعايفن ا جماك ن  
مل  ا ديالا م  الال  الماتيادة م  اليال  ا المتحدة  يفق    110الصي  تعايف ا جماك   متةايدة على  كثا م  

ا عننن  ا لتننندفق ا التج ايننن  لننن عض االقتصننن ديي   دا التعايفننن ا الماتفعننن  إلنننى قننندا كبينننا مننن  تحيينننل التجننن اة  عيننند 
الثن و نن  الم  شنناة بنني  الصنني  ياليال نن ا المتحنندة نحنني ةينن دة تجنن اة ال ضنن و  منن  الننديل األخننا  ، مثننل المكاننن ك 

 (1)يفيتن ا.
                                                           

(1) Congressional Research Service, What’s the Difference? —Comparing U.S. and Chinese Trade 
Data, USA, 2020, p. ز2  
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خصوصيات المنهج وعوامل نجاح الدبلوماسية االقتصادية في التجربة  :المبحث الثالث
 الصينية 

 اوال: تدفقات االستثمار االجنبي الصيني منافسة ام استحواذ:

 التمويل المالية الرئيسية قنوات من الخارجي التمويل يعد (WTO)قبل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية -1
بشكل فعال في تحقيق الفائض التجاري وبالخصوص بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة  وأسهم الصين في

اذ يعد هذا االنضمام بمثابة تحول مالي وتجاري كبير في الصين فاذا ما اعدنا النظر  (WTO)العالمية 
 وتتمتع في للدولة مملوكة للقطاع المالي الصيني قبل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية نجد ان معظم البنوك

 المملوكة نظيراتها  من أكثر ةمالي قيوًدا فأنها تواجه للدولة المملوكة غير ، اما الشركات سهوله منح االئتمان
هذه  للدولة هذا االمر الذي شكل عائقا امام حركة تطويرها ومن ثم انتقال رؤوس االموال في هذه الشركات ،

 الصين اذ سارعت ، 2001 عام( WTO) العالمية التجارة منظمة إلى انضمام الصين الرؤى تغيرت بعد
األجنبية  بشكل خاص للبنوك المحلية بالعمالت التجارية األعمال مع تحرر تدريجي في ، المالي بتحريرها

اذ  البنوك أداء ايجابية على المالي االنفتاح وكانت آثار األصول على العائد هذا االمر ادى الى ارتفاع
 األجنبية وكان البنوك من كفاءة أقل كانت للدولة المملوكة الصينية البنوك أن الى اشارت بعض الدراسات

 (1)الصينية. المحلية البنوك كفاءة بعد تعزيز ، ومهم إيجابي اثر األجنبية البنوك لدخول
استنادا الى ما سبق يتضح ان االستثمار االجنبي المباشر كان يواجه قيودا مالية على حركته بالنسبة 

 تم م فاعليتها اذاتسمت االستثمارات االجنبية الداخلة للصين بعد 1985 عام للشركات الخاصة وتحديدا قبل
 الشعبية الصين جمهورية إلى داخلة االستثمار االجنبي المباشر تدفقات من فقط دوالر ( مليار4.1) تسجيل

 ليستمر بعدها تسارع 1985 عام بعد ولم تشهد هذه التدفقات تحسنا إال ، 1984 و 1979 بين االعوام
 دوالر ( مليار 11 ) بلغت االستثمارات الداخلة، اذ  التسعينيات من القرن الماضي في االستثمار اتجاهات

الخارجة دورا  االستثمار االجنبي المباشر تدفقات وبمقابل التدفقات االستثمارية الداخلة لعبت ، 1992 عام
                                                           

  ( Huang (2005 ) العامل إنتاجية على وتأثيرها الفروق اختالف وطريقة المصرفي القطاع في السياسات صدمة استخدم 

 الشركات لجميع الكلية اإلنتاجية إجمالي من زاد األجنبية البنوك دخول أن النهائية االنحدار نتائج وأظهرت(. TFP) الكلي

 .المائة في 2.03 بنسبة
(1)-LIGANG SONG, YIXIAO ZHOU AND LUKE HURSTTHE, CHINESE China's economic 
transformation view  from young ,The Australian National University,2019,p67. 
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 وفائض التجاري  الفائض نتيجة األجنبي االحتياطي من ضخمة مبالغ حصول الصين على اساسيا في
( صافي التدفقات الداخلة والخارجة من اجمالي الناتج 28ل الجدول )المالي ويتضح لنا من خال الحساب

( وهي المدة 2001( ولغاية عام )1978المحلي اذ ارتفعت نسبة التدفقات الداخلة للصين للمدة من عام )
( سجلت فيه صافي 2000التي سبقت االنضمام لمنظمة التجارة العالمية ونجد من خالل الجدول ان عام )

%( من الناتج المحلي االجمالي 0.921الخارجية اعلى نسبة من اجمالي الناتج المحلي والبالغة )التدفقات 
 %( 0.323هي االعلى وبواقع ) 1999فيما تعد نسبة صافي التدفقات الداخلة عام 

 (2001-1978)االجمالي الصيني ( صافي التدفقات الداخلة والخارجة من اجمالي الناتج المحلي28)الجدول 
صافي التدفقات الخارجة  

من إجمالي الناتج 
 المحلي%

صافي التدفقات الداخلة 
من إجمالي الناتج 

 المحلي%

صافي التدفقات الخارجة  السنة
من إجمالي الناتج 

 المحلي%

صافي التدفقات الداخلة 
من إجمالي الناتج 

 المحلي%

 السنة

1.6207 0.0576 1990 0.2339 0.0007 1978 
0.8826 0.0358 1991 0.2746 0.0226 1979 
0.4426 0.07049 1992 0.2157 0.0251 1980 
0.3123 0.0047 1993 0.4014 0.0155 1981 
0.3692 0.0181 1994 0.4001 0.0386 1982 
0.4153 0.0007 1995 0.2905 0.0334 1983 
0.5462 -0.0007 1996 0.4524 -0.0007 1984 
0.5433 0.0563 1997 0.4603 0.0435 1985 
0.49113 0.0622 1998 0.6927 0.0116 1986 
0.531 0.323 1999 0.7936 0.0464 1987 
0.921 0.218 2000 1.1536 -0.0157 1988 
0.828 0.114 2001 1.5139 -0.0346 1989 
Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org 

فخالل المدة المشار  اً واضح تغيراً  (  2007 - 1979وشهد مسار االستثمار االجنبي المباشر خالل المدة) 
 ( مليار 760.2 حوالي) مباشرة الصين استخدمته الذي االستثمار االجنبي المباشر مال رأس اليها  اعاله بلغ

 منطقة في خاص وبشكل الخارج في التطور الكبير في حجم االستثمار الصيني يتضح ذلك من خالل دوالر 
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الى جانب  العالمي التجاري  الترابط لزيادة الصين لجهود رئيس تركيز محور وهو ، والهادئ الهندي المحيطين
 التحتية والبنية األصول وتشغيل وتطوير وتمويل شراء للصين في العالمية االقتصادية األنشطة ذلك ازدادت

 (1)وأوقيانوسيا. الشمالية وأمريكا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وأوروبا وآسيا إفريقيا أنحاء جميع في
 نالحظظظظ  مظظظظن الجظظظظدولاالستتتتر االج اال التتتتر اعالالالتتتتج للتتتتظ االالتتتتاالا اعتتتت: اا اتتتت  اعر تتتتالج  اعلالعا تتتت    -2
المحلظظظظظي االجمظظظظظالي بعظظظظظد االنضظظظظظمام  النظظظظظاتج اجمظظظظظالي مظظظظظن والخارجظظظظظة الداخلظظظظظة ( تطظظظظظور صظظظظظافي التظظظظظدفقات29)

المحلظظظظظظي مظظظظظظن)  النظظظظظظاتج إجمظظظظظظالي مظظظظظظن الخارجظظظظظظة التظظظظظظدفقات صظظظظظظافي ارتفظظظظظظعالظظظظظظى منظمظظظظظظة التجظظظظظظارة العالميظظظظظظة اذ 
 2008( مليظظظظظظظار دوالر قبظظظظظظظل االزمظظظظظظظة الماليظظظظظظظة العالميظظظظظظظة عظظظظظظظام 1.616( مليظظظظظظظار دوالر ليصظظظظظظظل الظظظظظظظى )0.750

المحلظظظظظظي عظظظظظظدم اسظظظظظظتقرار واضظظظظظظح اذ كانظظظظظظت نسظظظظظظبة  النظظظظظظاتج إجمظظظظظظالي مظظظظظظن الداخلظظظظظظة التظظظظظظدفقات وسظظظظظظجل صظظظظظظافي
 .( -0.052( وبمعدل)2006االستثمار من الناتج سالبة عام )

 الصينياالجمالي ( صافي التدفقات الداخلة والخارجة من اجمالي الناتج المحلي 29جدول )ال

صافي التدفقات الخارجة  من إجمالي الناتج 
 المحلي

 (مليار دوالر)

صافي التدفقات الداخلة من إجمالي الناتج 
 المحلي

 )مليار دوالر(

 السنة

0.750 0.280 2002 
0.775 0.197 2003 
0.843 0.156 2004 
1.086 0.114 2005 
1.283 -0.052 2006 
1.616 0.479 2007 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org 

االجنبية المباشرة الخارجة للصين مع تدفقات االستثمار العالمي نجد انها وبمقارنة تدفقات االستثمارات 
ات نتيجة تداعيات االزمة المالية العالمية بقى االستثمار ر فبعد انخفاض تدفقات تلك االستثما اً شهدت نموا كبير 

( تطورات 30االجنبي المباشر الصيني محافظا نوعا ما على مستوى استقراره ، اذ نالح  من الجدول رقم )

                                                           
(1) Andres B. Schwarzenberg, Tracking China’s Global Economic Activities: Data Challenges and 
Issues for Congress, Congressional Research Service,2020,p1. 
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( اذ استمرت تدفقات االستثمار الصيني 2008حجم االستثمارات االجنبية المباشرة الصينية بعد عام )
نتيجة االزمة المالية  (-13.15( هو العام االقل في النمو السنوي وبقيمة )2009الخارجة بالزيادة ويعد عام )

ة بالنمو مقابل انخفاض واضح في تدفقات ستمر بعدها تدفقات االستثمار الصيني الخارجيتل العالمية
( 1083.12االستثمار العالمية اذ يالح  ارتفاع حجم تدفقات االستثمارات االجنبية الخارجية الصينية من )

وهو العام االعلى في تدفقات االستثمار  2015( عام 1355.77المالية العالمية ليصل الى) ةوهو عام االزم
، اما تدفقات االستثمارات  2016% ( قبل ان يعاود االنخفاض عام 5.51و )االجنبي المباشر  وبنسبة نم
نتيجة االزمة المالية العالمية  2009استمرت باالنخفاض الواضح منذ عام فقد االجنبية العالمية الخارجة 
 2015( ثم تحسنت تدفقات االستثمار لتصل الى اعلى نسبة لها عام -33.03بعدما سجل نموا سالبا قدره )

 ( مليار دوالر وكما موضح في الجدول السابق 17740.01%( وهي النسبة االعلى وبواقع )34وبنسبة نمو) 

 (2016-2008)الصينية والعالمية األجنبية االستثمارات ( صافي تدفقات 30جدول )ال
 األجنبية الصينية االستثمارات تدفق السنة

(أمريكي دوالر مليون )  
 النمو السنوي 

% 
 األجنبية العالمية االستثمارات تدفق

(أمريكي دوالر مليون )  
 %السنوي  النمو

 
2008 1083.12 - 18163.98 - 
2009 940.65 -13.15 12164.75 -33.03 
2010 1147.34 21.97 13888.21 14.17  
2011 1239.85 8.06 15911.46 14.57 
2012 1210.73 2.35-  15925.98 0.09 
2013 1239.11 2.34 14432.3 -9.38 
2014 1285.02 3.71 13238.63 -8.27 
2015 1355.77 5.51 17740.01 34 
2016 1337.11 1.38-  17464.23 1.55-  

Sources :Ministry of Commerce of the People's Republic of China, REPORT ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CHINA 2017,the People's Republic of China,2017,p.78. 
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ومع محافظة الصين على حجم تدفقات االستثمارات الخارجية احتلت الصين المرتبة الثالثة عالميا بالرصيد  
 2019الخارجة بعد كل من الواليات المتحدة وهولندا عام  المباشرة االستثمارات األجنبية لتدفقات التراكمي

( 2000( مليار دوالر عام )31وقفز الرصيد التراكمي من ) 2015بعدما كانت تحتل المرتبة العاشرة عام 
 المباشرة األجنبية االستثمارات لتدفقات تنامي الرصيد التراكمي إلى ( مما يؤشر2019( عام )2099ليبلغ )

 (.31وكما موضح في الجدول ) الخارجة للصين

الصادرة للدول العشرة  المباشرة األجنبية االستثمارات لتدفقات التراكمي الرصيد (31) الجدول
 االولى عالميا سنوات مختارة

(دوالر مليار)   

 السنة               2000 2010 2015 2019
 الدولة

 ت

  .1 الواليات المتحدة 2694 4810 5983 7722
  .2 هولندا 305 968 1074 2565

  .3 الصين 28 317 1010 2099

  .4 المملكة المتحدة 940 1686 1538 1949

  .5 اليابان 278 831 1227 1818

  .6 هونغ كونغ 379 944 1486 1794

  .7 المانيا 484 1365 1365 1719

  .8 كندا 443 984 1078 1652

  .9 فرنسا 366 1173 1314 1533

  .10 سويسرا 232 1043 1041 1526

Source : Source :UNCTAD, World Investment Report 2020, United Nations Publications, United 
Nations conference on trade and development, New York,2020. 
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مع الواليات المتحدة االمريكية  الثنائي المباشر األجنبي االستثمار مخزون  بقاء مستوى  إلى التقديرات تشير 
 الشعور ذلك يرجع والصين، المتحدة الواليات بين الشاملة التجارية العالقة حجم في نسبًيا مقارنتاً  منخفًضا
 والقيود ، المتزايدة التجارية التوترات ضوء في الصيني االستثمار مناخ في والمخاطر اليقين بعدم المتزايد
 الخاصة سياستها إطار على تغييرات بإجراء ، بعد ان قامت الشعبية الصين جمهورية حكومة تفرضها التي

 زيادة اسهمت ، (2017) عام فمنذ رسميةال والقيود الشروط فرض واصلت ، المباشر األجنبي باالستثمار
 قبل من اإلضافي والتدقيق الخارجة المال رأس لتدفقات الشعبية الصين جمهورية في الحكومي التدقيق
 تباطؤ في االستراتيجية القطاعات في الصين تمولها التي االستثمارات بعض في المتحدة الواليات حكومة
 1المتحدة. الواليات إلى الصيني المباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 ،إذ صينلل العالقات في داً متزاي اً دور  يؤدياالجنبي المباشر الخارج  االستثمار نالح  مما تتقدم ان
 مالك أكبر الصين وتعد ، األمريكية األصول في األجنبية العمالت من احتياطاتها من الكثير استثمرت

 نوفمبر من عتباًراا  دوالر تريليون  (3.2) بأجمالي احتياطيات بلغت العالم في األجنبي النقد الحتياطيات
 2.االستثمار وتدفقات للصين التجاري  الفائض من كبير حد إلى الكبيرة االحتياطيات هذه وتنبع 2020

 التراكمي الخارجة تطور الرصيد المباشرة األجنبية االستثمارات لتدفقات وفي مقابل الرصيد التراكمي
رابعة عالميا بعد كل من الايضا اذ احتلت الصين المرتبة  الداخلة المباشرة األجنبية االستثمارات لتدفقات

 االستثمارات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ على التوالي في الرصيد التراكمي لتدفقات
( ليصل 2000دوالر عام ) ( مليار193الداخلة بعد ان ارتفع الرصيد التراكمي من ) المباشرة األجنبية

(  مما يعكس االهمية الخاصة لالستثمار االجنبي في االقتصاد الصيني 2019( مليار دوالر عام )1769)
  .(32وكما يبين الجدول )

 

 

                                                           
1
 - Congressional Research Service, U.S.-China Investment Ties: Overview, United 

States,2021,p.2 

2 - ibid,P.1 
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الداخلة للدول العشرة االولى عالميا  المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات التراكمي ( الرصيد 32) الجدول
 سنوات مختارة

 ) مليار دوالر(                                                                                                          
السنة     2000 2010 2015 2019  

 الدولة       
 ت

  .1 الواليات المتحدة 2783 3422 5588 9466

  .2 المملكة المتحدة 439 1068 1457 2075

  .3 هونغ كونغ 435 1068 1573 1868

  .4 الصين 193 587 1221 1769

  .5 هولندا 244 589 707 1750

  .6 سنغافورة 111 633 978 1698

  .7 سويسرا 102 648 833 1351

  .8 ايرلندا 128 286 435 1120

  .9 كندا  325 984 756 1037
  .10 المانيا 471 956 1121 953

Source : Source :UNCTAD, World Investment Report 2020, United Nations Publications, United 
Nations conference on trade and development, New York,2020. 

مما سبق نستنج ان زيادة الرصيد التراكمي في جانبي االستثمارات االجنبية المباشرة الداخلة  والخارجة كان 
فضال عن تزايد النشاط االستثماري  األجنبية اراتلالستثم جاذبيتها وتزايد الصين اقتصاد نتيجة سرعة انتعاش

بتطور االقتصاد  وأسهمتالخارجي  للصين والذي يعود إلى السياسات االقتصادية والمالية التي استخدمتها 
سريع لذلك احتلت الصين المرتبة الرابعة عالميا في حجم االستثمار االجنبي المباشر بعد كل  بشكل الصيني

( وشكلت نسبة مساهمة تلك 2019دة االمريكية وهولندا والمملكة المتحدة عام )من الواليات المتح
 ( 33) العالمي وكما موضح في الجدول الناتج من اجمالي %( 5.7)االستثمارات الداخلة والخارجة 
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 ( للدول العشرة 2019العالمي لعام ) الناتج اجمالي ونسبتها من االستثمار االجنبي المباشر حجم  (33) الجدول
 حجم االستثمار االجنبي المباشر العالمية النسبة من اجمالي الناتج العالمي%

 )مليار دوالر( 
 ت الدولة

 1 الواليات المتحدة 17188 %24.2

 2 هولندا 4315 %6.1

 3 المملكة المتحدة 4024 %5.7

 4 الصين 3868 %5.4

 5 هونغ كونغ 3662 %5.2

 6 سويسرا 2877 %4.1

 7 سنغافورة 2804 %3.9

 8 كندا 2689 %3.8

 9 المانيا 2672 %3.7

 10 فرنسا 2402 %3.4

Source :UNCTAD, World Investment Report 2020, United Nations Publications, United Nations 
conference on trade and development, New York,2020. 

التنامي الواضح في مساهمة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الخارجية للصين في االنتاج وامام هذا 
العالمي وفي اكثر من منطقة جغرافية في العالم اذ شهدت تدفقات االستثمارات الصينية  الخارجة نحو 

 الصيني جنبي المباشراالستثمار اال اذ بلغ الوقت بمرور والنوعية الكمية الناحية نموا من األوروبي االتحاد
 في االستثمار االجنبي المباشر تدفقات إجمالي من٪ 2 وبنسبة مليار يورو 60 حوالي األوروبي االتحاد في

 (1).  األوروبي االتحاد

 عظظظظظظام الخظظظظظظارجي االسظظظظظظتثمار علظظظظظظى الصظظظظظظين فظظظظظظي اإلداريظظظظظظة الضظظظظظظوابطوقظظظظظظد وضظظظظظظعت الصظظظظظظين مجموعظظظظظظة مظظظظظظن 
 فظظظظظظي الصظظظظظظيني االسظظظظظظتثمار االجنبظظظظظظي المباشظظظظظظر لمعظظظظظامالت اإلجماليظظظظظظة القيمظظظظظظة انخفضظظظظظظت نتيجظظظظظة لظظظظظظذلك 2017

                                                           
(1) European Parliament, EU–China Comprehensive Agreement on Investment Levelling the 
playing field with China, First edition, European Union, 2020,p5 
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% ،  33 وبنسظظظظظبة انخفظظظظظاض 2018 عظظظظظام يظظظظظورو مليظظظظظار 12الظظظظظى  يظظظظظورو مليظظظظظار 18 مظظظظظن األوروبظظظظظي االتحظظظظظاد
 االتحظظظظظاد داخظظظظظل  الصظظظظظيني لالسظظظظظتثمار الجغرافظظظظظي التوزيظظظظظع ( تغيظظظظظرا فظظظظظي2019الظظظظظى جانظظظظظب ذلظظظظظك شظظظظظهد عظظظظظام )

 المتحظظظظظدة المملكظظظظظة)االكبظظظظظر فظظظظظي اوروبظظظظظا وهظظظظظي كظظظظظل مظظظظظن  الثالثظظظظظة االقتصظظظظظادات اذ انخفظظظظظض نصظظظظظيب األوروبظظظظظي
 عظظظظظام االسظظظظظتثمار إجمظظظظظالي مظظظظظن٪ 34 بنسظظظظظبة انخفظظظظظاض قظظظظظدرها مظظظظظن االسظظظظظتثمار الصظظظظظيني ( فرنسظظظظظا ، ألمانيظظظظظا ،

 الظظظظظظظدول  محظظظظظظظل أوروبظظظظظظا شظظظظظظظمال منطقظظظظظظة وحلظظظظظظظت 2017 عظظظظظظظام٪ 71 و 2018 عظظظظظظام٪ 45 بظظظظظظظظ مقارنظظظظظظة 2019
الصظظظظظظينية  االسظظظظظظتثمارات إجمظظظظظظالي مظظظظظظن % 53 علظظظظظظىبعظظظظظظد حصظظظظظظولها (  فرنسظظظظظظا ، ألمانيظظظظظظا ، المتحظظظظظظدة المملكظظظظظظة)

 الدولظظظظة فنلنظظظظدا فظظظظي ضظظظظوء ذلظظظظك اصظظظظبحت الكبيظظظظرة واالسظظظظتحواذ االنظظظظدماج صظظظظفقات مظظظظن عظظظظدد إلظظظظى ذلظظظظك ويرجظظظظع
 ودول أوروبظظظظظظظا جنظظظظظظظوب مظظظظظظظن كظظظظظظظل بعظظظظظظظد ان شظظظظظظظهد 2019 عظظظظظظظام فظظظظظظظي الصظظظظظظظيني لالسظظظظظظظتثمار األولظظظظظظظى المتلقيظظظظظظظة
 عظظظظظظام٪ 2 مظظظظظظن الشظظظظظظرقية أوروبظظظظظظا حصظظظظظظة مظظظظظظع ارتفظظظظظظاع % 10 االسظظظظظظتثمار وبنسظظظظظظبة فظظظظظظي انخفاًضظظظظظظا البنلظظظظظظوكس
 (1). 2019 عام ٪ 3 إلى 2018

 السظظظظظظظمة العظظظظظظالمي كانظظظظظظت والظظظظظظى جانظظظظظظب ازديظظظظظظاد نسظظظظظظبة مسظظظظظظظاهمة االسظظظظظظتثمار الصظظظظظظيني فظظظظظظي اجمظظظظظظظالي االنتظظظظظظاج
 علظظظى ( Merger and Auction) ( M&A )واالسظظظتحواذ االنظظظدماج فظظظي متمثلظظظة الصظظظيني لالسظظظتثمار البظظظارزة

( تنظظظظظامي مسظظظظظار االسظظظظظتثمار الصظظظظظيني اتجظظظظظاه  36الجظظظظظدول ) اذ يمكظظظظظن مظظظظظن مالحظظظظظظة  االسظظظظظتراتيجية االصظظظظظول
بقيمظظظظظظظظة اجماليظظظظظظظظة  2015الظظظظظظظظدول المتقدمظظظظظظظظة اذ تعظظظظظظظظزز االسظظظظظظظظتثمار الصظظظظظظظظيني فظظظظظظظظي ثمظظظظظظظظان دول متقدمظظظظظظظظة عظظظظظظظظام 

مليظظظظظظظظظار واحتلظظظظظظظظظت الواليظظظظظظظظظات المتحظظظظظظظظظدة االمريكيظظظظظظظظظة النصظظظظظظظظظيب االكبظظظظظظظظظر بصظظظظظظظظظفقات االنظظظظظظظظظدماج ( 59.4بلغظظظظظظظظظت)
( مليظظظظظار دوالر مظظظظظن اجمظظظظظالي االسظظظظظتثمار 14.6السظظظظظتثمار فظظظظظي االصظظظظظول )واكتسظظظظظاب االصظظظظظول اذ بلظظظظظغ حجظظظظظم ا

( مليظظظظظظار دوالر فيمظظظظظظا احتلظظظظظظت 10.6( مليظظظظظظار دوالر ثظظظظظظم تليهظظظظظظا ايطاليظظظظظظا بقيمظظظظظظة )18 .6الصظظظظظظيني والبظظظظظظالغ )
( مليظظظظظظار 3.5وبواقظظظظظظع )  ( M&A) االصظظظظظظول واكتسظظظظظظاب االنظظظظظظدماج بصظظظظظظفقات هولنظظظظظظدا المرتبظظظظظظة االخيظظظظظظرة االكبظظظظظظر

 ( 34جدول ) دوالر وكما مالح  في ال

 

 
                                                           

(1) Agatha Kratz, Mikko Huotari, Thilo Hanemann, Rebecca Arcesati ,CHINESE FDI IN EUROPE: 
Special Topic,A report by Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies 
(MERICS),2020,p10 
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 )مليار دوالر( 2015االستثمار الصيني في ثمان دول متقدمة عام  (34) جدول
 

 السياسية القضايا ،مجلة األمريكية المتحدة الواليات في الصينية لالستثمارات الناعمة التمددات  صيوان، كريم هيثم : المصدر
 26ص ، 2019 ، 58 العدد ،

( 37ثمار االصول يتضح من الجدول )الى جانب احتالل الواليات المتحدة االمريكية مركز الصدارة في االست
 تدفق تطوراهمية الواليات المتحدة االمريكية بالنسبة لحجم االستثمار الخارجي للصين ايضا اذ يعود 

حجم  فبعد ان بلغ  2005 عام منذ الواليات المتحدة االمريكية داخل إلى للصين االجنبي الخارجي راالستثما
( 8.8دوالر استمر نمو االستثمارات الصينية في الواليات المتحدة االمريكية لتبلغ) مليار( 1.7) استثماراتها

 مستوى  أعلى ليسجلمليار دوالر  (15.6)  الى  2013 اخر عام ارتفاعا وشهدت 2010 دوالر عام مليار 
(  7.17) إلى 2017 عام ينخفض قبل ان  أمريكيالر دو  مليار ( 55.6ا بلغ )بعدم  2016 عام في له

 رلالستثما وتقييد متشددة مواقف واتخاذ الصين باتجاه الجديدة االمريكية االدارة موقف بسبب دوالر مليار
 (35ويمكننا مالحظة تطور تدفق االستثمار من خالل جدول) ةاألمريكي الواليات المتحدة إلى الداخل الصيني

 

 

 

 

 اجمالي مبلغ االستثمار الدولة  المرتبة
 14.6 الواليات المتحدة االمريكية 1
 10.6 ايطاليا 2
 8.4 استراليا 3
 7.5 ايرلندا 4
 5.9 تايوان 5
 5 برازيل  6
 4.1 سويسرا 7
 3.5 هولندا 8
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 (2017-2005االمريكية للمدة )االستثمار الصيني في الواليات المتحدة  حجم تطور (35)جدول

 عدد الصفقات االستثمار الصيني )مليار دوالر( السنة
2005 1.7 1 
2006 0 0 
2007 8.6 6 
2008 5 8 
2009 8.2 13 
2010 8.8 13 
2011 2 8 
2012 9 13 
2013 15.6 20 
2014 17.6 30 
2015 18.6 39 
2016 55.6 56 
2017 17.7 16 

 223 168.4 المجموع التراكمي
 ، السياسية ،مجلة قضايا ةاألمريكي المتحدة الواليات في الصينية تلالستثمارا الناعمة التمددات  صيوان، كريم هيثم المصدر
 26ص ، 2019 ، 58 العدد

 الشعبية ودورها في االقتصاد الصيني : الصين لجمهورية الواردة االستثمار االجنبي المباشر تدفقات-3

٪ من الصادرات 58.3شكلت االستثمارات األجنبية المباشرة  االستثمارات الداخلة للصين :تطورات -أ
٪ و 41.7، لكن هذه المستويات تراجعت الحًقا لتصل إلى االستيرادات٪ من 59.7و  2005 عام الصينية 
 قيمته ما 2019 عام للصين االستثمار االجنبي المباشر تدفقات وبلغت 2018 عام٪ على التوالي 43.7
  المتحدة الواليات بعد العالم في المباشر األجنبي لالستثمار متلق   أكبر ثاني يجعلها مما دوالر مليار 1769

 وتجاوزت 2005 عام بسرعة الخارجة الصينية االستثمار االجنبي المباشر تدفقات نمت فضال عن ذلك
 196.1 الخارجة منها بعد ان سجلت نحو 2015 عام مرة ألول الداخلة االستثمار االجنبي المباشر تدفقات
نتيجة  ، (2018) ( و 2017) عامي االستثمارات الخارجة في انخفضت لكن ، 2016 عام دوالر مليار
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 ومع ذلك كانت االستثمار االجنبي الخارج في وضع القيود على الصينية الحكومة الحملة التي قامت بها
 (1)الخارجة. المباشر االستثمار االجنبي المباشر لتدفقات العالم في مصدر أكبر ثاني الصين

من  االستثمار االجنبي المباشر تراكم على بناءً  الصين في الدول المستثمرة  أكبر( 36ويبين لنا الجدول )
 جزر ،اما  اإلجمالي االستثمار المتدفق من٪ 46.2 كونغ هونغ اذ احتلت  2017 الى عام 1979عام 
 وألمانيا ،٪( 4.0) اما سنغافورة ،٪( 6.1) اليابان ،واحتلت٪( 10.6) بلغت نسبتهافقد البريطانية  فيرجن
 %(.3.2)فكانت 

 2017-1979: المقدر التراكمي ( االستثمار االجنبي المباشر36جدول )
 2017-1979: المقدر التراكمي االستثمار االجنبي المباشر الدولة

 %النسبة مليار دوالر
 46.2 1.241 هونغ كونغ

 10.6 286 البريطانية فيرجن جزر
 6.4 165 اليابان

 4 108 سنغافورة
 3.2 87 المانيا

 2.7 73 كوريا الجنوبية
 2.7 72 الواليات المتحدة

 1.8 49 كايمان جزر
 1.4 37 هولندا
 1.2 33 تايوان

 100 2.688 المجموع
Sources :Congressional Research Service, China’s Economic Rise: History, Trends, 
Challenges, and Implications for the United States, United States Washington, 2019,p17 

 

                                                           
(1) Congressional Research Service, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and 
Implications for the United States, United States Washington, 2019,p15. 
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 ولتتبع اثر االستثمارات االجنبية الداخلة في االقتصاد الصيني البد لنا من الوقوف على دور المؤسسات
الصيني فضال عن معرفة االستثمارات  االقتصاد واستيرادات صادرات تعزيز في الخارجية االستثمارية

 االجنبية الداخلة وفقا للدول المساهمة وكما يأتي :

 احتلت دور المؤسسات االستثمارية االجنبية في تعزيز صادرات واستيرادات االقتصاد الصيني :-ب
 األجنبية االستثمارات استحوذت للصين بعدما الخارجية التجارة نة مهمة فيمكا األجنبية المالية المؤسسات
 هذه لكن (2005االستيرادات عام ) من (٪59.7الصينية و) الصادرات من (٪58.3) على المباشرة

 جعل مما (2018) عام ، التوالي على ، (٪43.7) و (٪41.7) إلى لتصل الحًقا تراجعت المستويات
  (1). المتحدة الواليات بعد العالم في المباشر األجنبي لالستثمار متلق أكبر ثانياالقتصاد الصيني 

 )المملكة بشكل عام والرئيسة منها بشكل خاص مثل األوروبي االتحاد ( مساهمة دول37) ويوضح جدول
يطاليا وألمانيا وفرنسا المتحدة  بزيادة الصين في لالستثمار االجنبي ( شركة2265( في انشاء) وهولندا وا 
 . ٪25.9 قدرها سنوية بزيادة أمريكي دوالر مليار 10.36 الفعلي االستثمار حجم وبلغ٪ 33.5 قدرها سنوية

 الصين في الرئيسية األوروبي االتحاد دول استثمار إحصاءات(  37)  جدول
 الفعلي االستثمار مبلغ التأسيس حديثة الشركات عدد السنة

 سنوي  أساس على النمو العدد
)٪( 

 دوالر مليون  100) المبلغ
 (امريكى

 أساس على النمو
 )٪( سنوي 

2016 1596 -1 87 36 
2017 1697 6.3 82.3 -5.4 
2018 2265 33.5 103.6 25.9 

   272.9  5558 المجموع
Sources :Ministry of Commerce of the People's Republic of China, REPORT ON FOREIGN 

INVESTMENT IN CHINA 2017,the People's Republic of China,2020,p78 
ارتفع هذا  اذ المؤسسات المالية األجنبية حصة كبيرة من الناتج الصناعي الصينيالى جانب ذلك تشكل 

الى  2011 عام٪ 25.9، لكنه انخفض إلى  2003 عام٪ 35.9إلى  1990 عام٪ 2.3المستوى من 
                                                           

(1) UNCTAD, World Investment Report 2019, United Nations Publications, United Nations 
conference on trade and development, New York,2019,p90 
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للصين بعد  المؤسسات المالية األجنبية مسؤولة عن مستوى كبير من التجارة الخارجية اصبحت جانب ذلك
 االستثمار االجنبي المباشر والمؤسسات المحلية ذات واالستيرادات للمؤسسات الصادرات حجم إجمالي بلغ ان
 المؤسسات االجنبية ةبلغت مساهم (2018- 2000أمريكي للمدة من ) دوالر ( مليار490542.1)

( هو العام االعلى في 2006ويعد عام )٪ 49.5 ( مليار دوالر وبنسبة 243010.4منها ) المستثمرة
 ( 38)  وكما مبين في جدول 58.9مساهمة المؤسسات االجنبية اذ بلغت النسبة 

 في التجارة الخارجية للصين للمدة  المستثمرة االجنبية الشركات مشاركة نسبة ( 38) جدول
(2000-2018) 

Source :Ministry of Commerce of the People's Republic of China, REPORT ON FOREIGN 
INVESTMENT IN CHINA 2017,the People's Republic of China,2019,p78 

اسل  االالجك  اعالجكالت  االسر جاظ واعرصظ ج اعسا 

اال ال   اعاسر اج  فر 

 ح ا اعر الج  اعخالج    %
اسل  اسالها  اعالجكالت اعوطا   

 فر ا االعر اعر الج  اعخالج   

 )ال الج ظوالج ااج كر(

فر  اسل  اسالها  اعالجكالت اال ال  

 ا االعر اعر الج  اعخالج    

 )ال الج ظوالج ااج كر(

2000 4743.1  2367.1 49.9 

2001 5097.7  2591.0 50.8 

2002 6207.9  3302.2 53.2 

2003 8512.1  4722.6 55.5 

2004 11547.9  6631.6 57.4 

2005 14221.2  8317.2 58.5 

2006 17606.9  10364.4  58.9 

2007 21744.4 12568.5 57.8 

2008 25616.3  14105.8  55.1 

2009 22072.7  12174.4 55.2 

2010 29727.6  16003.1  53.8 

2011 36419.4  18601.6 51.1 

2012 38675.1  18940 49.0 

2013 41603.3  19190.9 46.1 

2014 43030  19840  46.1 

2015 39586.4  18346  46.3 

2016 36855.6  16871 45.8 

2017 41044.8  18392  44.8 

2018 46230  19681 42.6 

 49.5 243010.4 490542.1 اعا اوع
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 اعخالج ر اعلالعا ار اله اعص ا   االقرصالظ   اعظللواالس   اجركزات أحظ اعظوع   االقرصالظ   اعاسالعظات -  الا ال

 منتصف في النامية للدول الصينية المساعدات بدأت   اعص ا   االقرصالظ   اعاسالعظات عل: الالال  ا ج -1
ومن ثم  الثمانينيات في قبل ان تنخفض من القرن المنصرم والسبعينيات الستينيات في وازدادت الخمسينيات

وانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية  ، والعشرين الحادي القرن  من األول العقد العودة الى االرتفاع في
(WTOاالمر الذي احدث تطورا كبيرا في نطاق ) عن طريقالحكومية  االستثمار وبرامج االنمائية المعونات 

 عام وما يؤشر على المعونات التي تقدمها الصين  قبل مبادرات هادفة لتحقيق العديد من األهداف ،
حجم  في الرتباط ذلك في قلة مساهمتها  والمحتوى، الحجم حيث من الى حد ما محدودة نهاا (2000)

 ازداد حجم الموارد ، العالمي واالنتاج العالمية التجارة في حجم الصين العالمي، ومع زيادة مساهمة االقتصاد
   (1).المعونات والمساعدات الخارجية  لتوسيع المتاحة

الثنائي الى جانب  التي تقدمها الصين الى الدول المستفيدة الطابع المساعدات وعادة ما تطغى على معظم
التي تنفق من خالل  مع مالحظة المبالغ األطراف ايضا المتعددة القنوات ذلك مساهمتها الفعالة من خالل
جانب  الى ومنح الصينية الى قروض الخارجية ما ، وتنقسم المساعدات نوعا المساعدات االخيرة هي محدودة

 والثقافي وانفاق التعليمي التبادل فضال عن برامج ، بالتجارة المتعلق الميسر والتمويل التجارية االستثمارات
   األعمال برنامج مثل األطراف متعددة التجارية المبادرات خالل من اإلنمائية المساعدة أموال من كبير قدر

 المتعددة الصينية معظم المساعدات اإلنمائي، اذ تميل المتحدة األمم برنامج يرعاه  األفريقي( الذي )الصيني،
 ورابطة األفريقي التنمية وبنك اآلسيوي  التنمية وبنك المتحدة األمم وتدعمها تديرها التي المشاريع إلى األطراف

 ، األجنبية الحكومية المؤسسات الصين تدعم الثنائية بالمساعدة آسيا ، اما فيما يتعلق شرق  جنوب أمم
الثقافية  والمؤسسات التعليمية والمؤسسات ، التجارية والشركات ، البحوث ومعاهد ، العامة الرعاية ومؤسسات

 (3) يقرب ما األفريقية للدول  (2007) عام بحلول الصينية والمنح للقروض اإلجمالية القيمة بلغت ، و
 البحر ومنطقة والوسطى الالتينية أمريكا في اإلنمائية المساعدات أمريكي فضال عن ذلك دوالر مليار

                                                           
(1) Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric Warner, China’s Foreign Aid and Government-Sponsored 
Investment Activities Scale, Content, Destinations, and Implications ,This report is part of the 
RAND Corporation research report series,2013,p15 
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وتركز الصين في مساعداتها على  الطبيعية والموارد والطاقة التحتية البنية تطوير على التي تركز الكاريبي
 (1) العديد من البرامج حسب الدول المتلقية للمساعدات وتركز في كثير من جوانبها على ما يأتي :

للمساعدات اإلنسانية  مانحينكانت الصين واحدة من أكبر خمسة  (2000)الشؤون اإلنسانية: منذ عام -أ
حادثة  منذ فبين الدول غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والخاص في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وما بعده ، زادت المساعدات اإلنسانية الصينية بشكل كبير ويتم  2004المحيط الهندي عام في  تسونامي
  .يمها بشكل متزايد من خالل المنظمات متعددة األطرافتقد
تعد المساعدات الخاصة في البنية التحتية أولوية رئيسة للصين بعدما احتل  هذا المساعدات االقتصادية: -ب

لبناء او منها قروض النقل (  2014-2000 المدة)القطاع اكبر القروض التجارية والميسرة ألفريقيا خالل 
اذ يهتم التعاون اإلنمائي  ،تجديد الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ  الى جانب التنمية الزراعية و 

الصيني في أفريقيا بشكل متزايد في الزراعة ، بما في ذلك األعمال التجارية الزراعية ، والزراعة التعاقدية ، 
  . والتدريب

مظا يسظمى الدبلوماسظية فظي اسظتخدامها  قظدمت الصظينالناعمظة(:  الدبلوماسيةاالجتماعية والثقافية ) الخدمات-جظ
 و الحزام الذي يهدف إلى تعزيز صورة الصين وشرعيتها في الخارجأالطريق عديدة منها مبادرات   * الناعمة

ى جانظب الللدراسة الجامعية في الصين  المنح الدراسية فضال عن التركيز على الدبلوماسية العلمية في اعطاء
 والمشظظظاريع المشظظتركة للمشظظاريع المدعومظظظة والقظظروض الرياضظظية المرافظظظق بنظظاء المسظظظاعدات الصظظينية ذلظظك تشظظمل
  (2).التعاونية

ويمكننا مالحظة مقدار مساهمة الصين من خالل دبلوماسيتها االقتصادية في تعزيز جانب المساعدات 
النامي  للعالم مساعدتها لزيادة ( 2008 و 2005) الخارجية من خالل  اعالنها عن التزامها في المدة من

                                                           
(1) Becky Carter, A literature review on China’s aid, Helpdesk Report,2017,p4 

  وبلغت الخسائر  ،2004 ديسمبر 26 في وقع والذي ريختر، مقياس على درجات 9 ب قدر 2004 الهندي المحيط زلزال

 الممتلكات.  في الخسائر من نسبة أعلى اندونيسيا وتكبدت فرد تقريبا   300,000 البشرية
  والبعثات السفارات نشاط خارج العام الرأي لكسب بشعبها، ممثلة ما، دولة تبذله الذي النشاط ذلك الناعمة الدبلوماسية 

 المهنية والمجالس كاللجان واتصاالتها، وعالقاتها إمكاناتها كامل مستخدمة الرسمية، للدبلوماسية التقليدي واإلعالم الرسمية
 واالجتماعية الخيرية والجمعيات الصداقة وجمعيات

(2)  Zhang, D. Why cooperate with others? Demystifying China's trilateral aid cooperation. The 
Pacific Review, 30(5), (2017),P. 756 
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( الذي يشير الى نوع المساعدات المقدمة اذ تعددت 39في جميع االصعدة  وكما هو موضح في جدول )
 هذه المساعدات بين المساعدات المالية والتجارية والمساعدات الخاصة االخرى.

 النامية حسب نوعها والهدف منها( المساعدات المقدمة من الصين الى الدول 39الجدول )
 الهدف من المساعدة  المقدمة نوع المساعدة المقدمة

  المنتجات من عدد على الجمركية الرسوم الغاء مساعدات تجارية 
 .المتأخرة القروض المساعدة إلغاء تسديد برامج نطاق توسيع مساعدات مالية 

 وتعزيز التحتية البنية لتحسين تفضيلي وائتمان ميسرة قروض شكل في دوالر مليار 10 تقديم
 التعاون 

  الطبية المرافق وتحسين إنشاء في والمساعدة ، األخرى  واألدوية للمالريا المضادة األدوية توفير المساعدات الصحية
المساعدات الخاصة في 
 تأهيل وتدريب العاملين

 السنوات خالل النامية البلدان من المهن مختلف من موظف 30000 تدريب في المساعدة
 الثالث.

Sources :Gregory T. Chin B. Michael Frolic ,a summary of a research report prepared  One of 

five reports on the role played by emerging economies in funding international development, 

International Development Research Centre IDRC, Canada ,2007,p12 

( 2011 - 2010) االعوام بين قدمتها الصين التي المساعدات في ضوء المجاالت التي ذكرت اعاله بلغ حجم
 االول حصول الصين على للصين وكان لهذه الزيادة سببين اإلجمالي المحلي الناتج %( من3) نحو ما يعادل
 دوالر ( مليار 350- 200) والذي يتراوح بين  تسعينيات القرن الماضي منذ الجاري  حسابها في كبيرة فوائض
ووفر لها  ، دوالر ( تريليون 1.5) ما يزيد على االجنبية والتي بلغت من حجم حيازتها للعمالت زاد مما ، سنويا

 بتوسيع الصين ينحصر في ضوء اهتمامفالخارجية اما السبب الثاني  واستثماراتها مساعداتها مبالغ كبيرة لتمويل
مداداتها الخارجية مصادرها   (1) .السريع االقتصادي نموها على للحفاظ وسيلةبوصفها الطبيعية  وا 

مع التأكيد على ان حجم  مطرد بشكل الصينية الخارجية المساعدات نفقات ومما سبق نالح  ازدياد
انضمامها الى منظمة التجارة العالمية المساعدات الصينية شهد تزايدا مع بداية االلفية الجديدة وبعد 

(WTO،)  (مليون  631اذ ارتفع حجم المبالغ المنفقة من ) مليارات (3( الى )2003) عام أمريكي دوالر 
 (4.6 من) االنفاق إجمالي المؤسسات غير الحكومية يرتفع مساهمة نفقات (  واذا ادخلنا2018عام ) دوالر
 (2)(.2018) عام أمريكي دوالر ( مليار6.4)  إلى (2011) عام أمريكي دوالر مليار

                                                           
(1) Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric Warner, op sit ,p17. 
(2)Elling Tjonneland, The changing role of Chinese development aid, Michelsen Institute, United 
Kingdom, 2020, P.3. 
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 تخطيط استراتيجية (2017) ت الصين عامأانش الخارجية لحجم المساعدات ونظرا لهذا الدور المتنامي
 الصينية ، االستراتيجية في الخارجية للمساعدات المتزايدة األهمية إلى وتشير الصينية الخارجية المساعدات

 مبادئ الصينية الخارجية المساعدات مع التركيز في اتباع شمولية أكثر نظرة األخيرة السنوات كما تبنت في
 ، المتلقية البلدان في عليه والقضاء الفقر حدة من والمساهمة في التخفيف ، المستفيدة سيادة الدول احترام
 (1)واالجتماعية. االقتصادية تنميتها وتعزيز

 التعاون  : ان غالبية  آليات المنظمات المتعددة االطرافالمساعدات المقدمة من قبل الصين في -2
األطراف عن طريق  المتعدد المستوى  اإلقليمي التي قامت بها الصين في جانب تقديم المساعدات على

 التعاون  منتدى وابرز تلك المؤتمرات والمنتديات هي  المؤتمرات الخاصة والتي تنطلق على اثرها المساعدات،
 بين الصين والتجاري  االقتصادي التعاون  ومنتدى شنغهاي للتعاون  ومنظمة  (FOCAC) األفريقي الصيني
 ومنطقة الالتينية أمريكا ودول الصين ، منتدى العربي الصيني التعاون  منتدى ، بالبرتغالية الناطقة والدول
فضال عن  ، الكاريبي البحر ومنطقة الصين بين والتجاري  االقتصادي التعاون  الكاريبي منتدى البحر

اإلنمائي  المتحدة األمم نظام في الصين مساهمتها في المنتديات الخاصة بالمساعدات ارتفعت نسبة مساهمة
 في برامج الصين تسهم الى جانب ذلك  ( ،2017) عام أمريكي دوالر مليون  (326) بعد ان بلغت حوالي

(  2019أمريكي عام )  دوالر مليار (1.2) إلى مساهمة الصين زيادة االتجاه الدولي اذ شهد هذا البنك
 البلدان الدولي لدعم للبنك الرئيسة األداة في مساهم أكبر مرتبة سادس احتلت الصين أن يعني االمر الذي

   (2). فقرا األشد
 

الظظظى المنظمظظظات  الصظظظين مظظظن المقدمظظظة الخارجيظظظة المسظظظاعدات ( عظظظن نمظظظو40وفظظظي هظظظذا الصظظظدد نسظظظوق الجظظظدول )
اذ نجظظد ارتفظظاع حجظظم  اجمظظالي المسظظاعدات المتعظظددة ( 2020-2001) للمظظدة  النظظوع المتعظظددة االطظظراف حسظظب
 دوالر مليظار (2.694( مليظار دوالر، لتصظل الظى )535فوائظد مظن) بظدون  والقظروض االطظراف مظن خظالل المظنح

بعظظد انضظظظمام الصظظظين الظظى منظمظظظة التجظظظارة  السظظظيمااالمظظر الظظظذي يعكظظظس اهتمظظام الصظظظين فظظظي جانظظب المسظظظاعدات 
( وكمظا يشظير 2008وان تلك المساعدات لظم تتظأثر كثيظرا  بسظبب االزمظة الماليظة العالميظة عظام ) WTOالعالمية 

 .الجدول المذكور اعاله
 

                                                           
(1)  Mao, Ruipeng, China's growing engagement with the UNDS as an emerging nation: Changing 
rationales, funding preferences and future trends, introduction to Worksheet Leibniz 
Information Center for Economics,2020,P30. 
(2) Elling Tjønneland, op sit, P ز4  



 

136 
 

النموذج الصيين يف الدبلوماسية االقتصادية وسبل النجاح مقومات  :  الثاني الفصل  

(2020-2001) ان اعاوع  حسب اعص ن قلل ان اعاقظا  ارلظظ  االطجاف اعاسالعظات ح ا (40اع ظول )  

Sources :Naohiro Kitano and Yumiko Miyabayashi ,Estimating China’s Foreign Aid: 2019-2020 Preliminary ,JICA Ogata Sadako 
Research Institute for Peace and Development Tokyo, December 14, 2020,p.14 

ا اوع اع االئر صالفر 
 + (I) = (II) اعصجف

(6) + (7) 

إ االعر اإلافالق 
ان اعقجوض 

(10اعاحل   )  

سظاظ 
 اعقجوض

صالفر 
صجف 
 أاوال
(7) 

اعااح 
واألاوال 
اعخالص  
لاكالفح  
 (األولئ 

(6) 

اعااح واعقجوض 
 = (I) لظون فوائظ
(1) + (2) + (3) 

+ (4) - (5) 

إعالاالت 
اعفالئظ  عل: 
اعقجوض 

(5) 

ااح ظجاس   
علطالب 
(4األ الاب )  

رلالون  علص ن 
ووكالع  اعرلالون 

 اإلااالئر
(3) 

اعااح اعرر 
  قظاهال اال الاب

(2) 

ااح وقجوض لظون 
 فوائظ ان وزاج 

 (1) اعر الج 

اعحساللالت اعاهالئ   
عافقالت اعا زاا   اعلالا  
اعاجكز   علاسالعظات 

 األ ال  

 اعسا 

661 128 2 126 - 535 6 11 - 17 512 569 2001 

703 145 9 135 - 568 7 12 - 18 544 604 2002 

730 154 16 138 - 592 8 13 - 19 568 631 2003 

857 200 29 171 - 687 10 15 - 22 660 733 2004 

1.045 253 60 192 - 853 13 18 - 27 820 912 2005 

1.293 430 99 331 - 962 19 21 - 31 930 1.033 2006 

2.093 819 77 741 - 1.351 37 24 - 44 1.320 1.466 2007 

2.297 747 122 625 - 1.672 53 44 - 54 1.627 1.807 2008 

2.978 1.289 130 1.158 - 1.819 50 59 - 58 1.752 1.946 2009 

3.427 1.798 191 1.607 - 1.820 69 73 - 68 1.749 2.010 2010 

4.252 2.095 227 1.868 - 2.384 131 87 - 79 2.349 2.460 2011 

4.554 2.024 255 1.769 - 2.786 166 151 - 106 2.695 2.645 2012 

4.478 2.308 372 1.936 - 2.542 185 167 - 106 2.454 2.752 2013 

4.596 2.617 419 2.198 - 2.398 218 195 - 110 2.312 3.004 2014 

4.305 2.798 692 2.106 - 2.199 193 216 - 118 2.057 3.137 2015 

4.323 2.736 632 2.103 - 2.220 169 211 - 127 2.050 2.357 2016 

4.531 2.349 604 1.744 - 2.786 183 261 - 152 2.556 2.496 2017 

5.375 2.856 755 2.101 - 3.274 207 314 3 182 2.983 3.093 2018 

4.972 2.836 842 1.994 - 2.978 218 348 11 211 2.626 3.178 2019 

4.968 2.943 953 1.989 284 2.694 233 334 7 224 2.363  2020 
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حوالي  ) 2012- 2010تخصيص الصين بين عامي) المساعدات حجمالخاصة ب الرئيسة البيانات وتشير
 شكل ا%( منه 56) اخذت الخارجية مليار للمساعدات (10ذهب منها ) أمريكي دوالر مليار (14.41)

فوائد الى  بدون  قروض شكل على % 8 و % 36ويشكل  منح شكل في مليار دوالر (5) و ، ميسرة قروض
 دوالر مليار 0.3) يوان مليار 1.76 بمبلغ اسهمتجانب ذلك وعلى صعيد المساعدات متعددة االطراف 

 وكاالت من وعدد الدولي النقد وصندوق  الدولي البنك ذلك في بما األطراف المتعددة المؤسسات في( أمريكي
اإلقليمية وعلى  المالية للمؤسسات أمريكي دوالر (مليار 1.3 ب) 2014عام  تبرعت كما المتحدة األمم

 دولة 51 و ، ةسويأدولة  30 ذلك في بما ، دولة 121 لظ المساعدة الصين قدمت صعيد المساعدات الثنائية
 دولة أوروبية ، 12 و الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية في أمريكا دولة 19و  أوقيانوسيا في 9 و ، إفريقية
 أمريكي دوالر مليار (73) ( مايقارب2011 – 2000 عامي) بين ألفريقيا الصيني الرسمي التمويل كما بلغ

 قبل من المحدد الرسمية اإلنمائية المساعدة من ضمن أمريكي دوالر مليار 15 منها ، الرسمية التدفقات في
وهو  أمريكي دوالر مليار( 73) وبمبلغ والتنمية االقتصادي التعاون  لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة

 الواليات به التزمت نفسه الذي المبلغ ويعادل (  OECD-DAC) تدفقات إجمالي حوالي خمس ما يمثل
 أفريقية دولة خمسين في صينًيا مشروًعا 1751 فيما بلغت عدد المشاريع المدة  نفس خالل ألفريقيا المتحدة
 أو قروض ضمانات أو قروض أنها على مصنفة من المشاريع % 23و  منح عن عبارة منها % 52كان 

  (16)  2011-2000 المدة  خالل تصدير ائتمانات

ددة االطظظظظراف :الظظظظى جانظظظظب الظظظظدور الظظظظذي تقظظظظوم فيظظظظه الصظظظظين فظظظظي المنظمظظظظات المتعظظظظ المساااااعدات الثنائيااااة -3
( حجظظظظظظظم المسظظظظظظظاعدات 41) فظظظظظظظي المسظظظظظظظاعدات الثنائيظظظظظظظة اذ يالحظظظظظظظ  مظظظظظظظن الجظظظظظظظدول للصظظظظظظظين دوًر اسظظظظظظظاسكظظظظظظظان 

( مليظظظظظون 700الثنائيظظظظة المقدمظظظظظة مظظظظن قبظظظظظل الصظظظظظين حسظظظظب  النظظظظظوع والتظظظظظي شظظظظهدت ارتفاعظظظظظا فظظظظظي حجمهظظظظا مظظظظظن) 
( مليظظظظظظظظظظظار دوالر امظظظظظظظظظظا المسظظظظظظظظظظظاعدات متعظظظظظظظظظظددة االطظظظظظظظظظظظراف 5حظظظظظظظظظظوالي ) لتصظظظظظظظظظظل الظظظظظظظظظظظى ( 2001دوالر عظظظظظظظظظظام) 
 .2020( مليظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظار دوالر عظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظام 13تبلظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظغ )ل مليظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظون دوالر  (700مظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظن)

                                                           
(16) Becky Carter, A literature review on China’s aid, Helpdesk Report,2017,p10. 
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(2020-2001) ان اعاوع  حسب اعص ن قلل ان اعاقظا  اع االئ   اعاسالعظات ح ا(  41)   ظول  

نسبة 

 المساعدات

الخارجية 

 للدخل

 القومي

 اإلجمالي

 الدخل

 القومي

 المساعدات

+  الخارجية

 المنح

 التفضيلية

المنح 

 التفضيلية

 مجموع

 صافي

 الصرف

 التعاقدات

 مع

 المنظمات

الدولية 

 متعدد

 األطراف 

القروض   مجموع

 الثنائية

 ميسرة

 الصناديق

 لتوفير خاصة

 المستلزمات

 المضادة

 لألوبئة

 المنح

والقروض 

 الثنائية

 فوائد بدون

المنح 

 الثنائية

 األخرى

 المنح

والقروض 

بفوائد الثنائية  

 السنة
 

0.056% 1.288 0.7 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 - 0.5 0.0 0.5 2001 
0.055% 1.423 0.8 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 - 0.6 0.0 0.5 2002 
0.049% 1.648 1.3 0.5 0.8 0.1 0.7 0.1 - 0.6 0.0 0.6 2003 
0.048% 1.960 1.2 0.3 0.9 0.1 0.9 0.2 - 0.7 0.0 0.7 2004 
0.050% 2.295 1.4 0.3 1.1 0.1 1.0 0.2 - 0.9 0.0 0.8 2005 
0.052% 2.707 1.7 0.3 1.4 0.1 1.3 0.3 - 1.0 0.0 0.9 2006 
0.067% 3.310 3.0 0.8 2.2 0.1 2.1 0.7 - 1.4 0.0 1.3 2007 
0.060% 4.104 3.5 1.0 2.5 0.2 2.3 0.6 - 1.7 0.0 1.6 2008 
0.064% 4.901 3.9 0.8 3.1 0.2 3.0 1.2 - 1.8 0.1 1.8 2009 
0.064% 5.802 6.1 2.4 3.7 0.3 3.4 1.6 - 1.8 0.1 1.7 2010 
0.067% 6.784 8.5 3.9 4.6 0.3 4.3 1.9 - 2.4 0.0 2.3 2011 
0.062% 8.006 9.8 4.9 5.0 0.4 4.6 1.8 - 2.8 0.1 2.7 2012 
0.056% 9.194 10.3 5.2 5.2 0.7 4.5 1.9 - 2.5 0.1 2.5 2013 
0.048% 10.247 10.9 6.0 4.9 0.3 4.6 2.2 - 2.4 0.1 2.3 2014 
0.055% 10.894 13.2 7.2 6.0 1.7 4.3 2.1 - 2.2 0.1 2.1 2015 
0.051% 11.399 13.9 8.1 5.8 1.5 4.3 2.1 - 2.2 0.2 2.1 2016 
0.051% 12.111 12.7 6.5 6.1 1.6 4.5 1.7 - 2.8 0.2 2.6 2017 
0.051% 13.395 14.8 7.9 6.8 1.5 5.4 2.1 - 3.3 0.3 3.0 2018 
0.047% 14.554 13.3 6.5 6.8 1.8 5.0 2.0 - 3.0 0.4 2.6 2019 

- - 13.3 7.2 6.2 1.2 5.0 2.0 0.3 2.7 0.3 2.4 2020 
Sources :Naohiro Kitano and Yumiko Miyabayashi ,China’s Foreign Aid: 2019-2020 
Preliminary ,JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development Tokyo, 
December 14, 2020,p14 
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ات والمعونات التظي تقظدمها مظن الى جانب ما سبق توسعت المجاالت التي دخلت فيها الصين بجانب المساعد
( فمظظظن خظظظالل هظظظذا FOCACاألفريقظظظي ) الصظظظيني التعظظظاون  تها ومظظظن ابرزهظظظا منتظظظدىأنشظظظأخظظظالل المنتظظظديات التظظظي 

 التصظنيع تغطظي وكانت هظذه البظرامج إفريقيا مع رئيسة تعاون  برامج عشرة 2015الصين عام  المنتدى طرحت
 ، العامظظظة والصظظظحة ، الفقظظظر مظظظن والحظظظد ، واالسظظظتثمار التجظظظارة وتسظظظهيل ، التحتيظظظة والبنيظظظة ، الزراعيظظظة والتنميظظظة ،

اعلنظت الصظين  حينهظا ، 2018 عظام فظي عقظدت التظي بكين في (FOCAC) ، وشهدت قمة الثقافية والتبادالت
 الخضراء والتنمية ، التجارة وتيسير ، التحتية البنية تطوير الصناعية التنمية تغطي  رئيسة مبادرات ثمان عن
الى جانب ما ذكر من حجم المساعدات الصظينية  التظي تقظدم مظن خظالل  ، الصحية والرعاية ، القدرات وبناء ،

القمظة الخاصظة فظي المنتظدى  أو الظوزاري  المظؤتمر فظي سظنوات ثظالث كظل يجتمظعهذا المنتظدى فقظد اتخظذ قظرار بظأن 
 عمظل برنظامج بتبنظي مظرتبط مظالي دعظم بتقظديم الصظين تتعهظد  اجتمظاع  كظل وفظي  ( ،2000 عام) المذكور منذ

 إال(  2015( كانظت اقظل مظن عظام)  2018 التعهظدات التظي قظدمتها الصظين) مظن وبالرغم سنوات ، ثالث مدته
 ( تعهظظدت 2018 جديظدة ففظي عظام ) عمظل خطظة كظل الصظينية  شظهدت توسظعا مظع االلتزامظات ونطظاق ان حجظم
 ( مليظظون 10قادمظظة فضظظال عظظن ) لظظثالث سظظنوات  أمريكظظي دوالر ( مليظظار 50 بتقظظديم)  بكظظين اثنظظاء قمظظة الصظظين
( مليظار 20( تتظوزع ب) 2018 لعظام) المحظددة الصظينية وكانظت التعهظدات التجاريظة األعمظال مظن أمريكي دوالر

( مليار دوالر ويبين 15دوالر لخطوط ائتمان جديدة فيما بلغت المنح والقروض بدون فوائد والقروض الميسرة )
 لبرامج. ( تلك ا42) الجدول

 (2018التعهدات المحددة في قمة بكين عام ) (42) الجدول
 القيمة )مليار دوالر( نوع المعونات حسب النشاط

 20 جديدة ائتمان خطوط
 15 ميسرة قروض و فوائد بدون  وقروض منح

 10 .التنمية لتمويل انشاء صندوق خاص
 5 أفريقيا من الواردات لتمويل خاص انشاء صندوق 

Sources: Elling Tjonneland, The changing role of Chinese development aid ,Chr. Michelson 
Institute,2020,p4 

اعلنت  ، 2020 يونيو ( في Covid-19 ضد) التضامن حول االستثنائية األفريقية الصينية القمة وفي
 في اعطاء إفريقيا مع والعمل ، هذا الوباء لتفادي تداعيات إفريقيا استجابة لدعم وسعها في ما كل بذل الصين
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 أقوى  أفريقي صيني مجتمع وبناء التجارية األعمال فتح وا عادة ، العامة الصحة مجال في للتعاون  أكبر أولوية
 مشترك مستقبل وذي

 من األكبر الحصة الالتينية أمريكا الى جانب المساعدات الخارجية للصين في القارة االفريقية تلقت دول
 دفعة في (2011 – 2009 االعوام) بين الطبيعية المساعدات االنمائية الخاصة في تطوير الموارد مشاريع
متعددة االطراف كما هو الحال في  اً طر ألعدم امتالكها  عالمية اخرى  مناطق في مشاركتها بخالف كبيرة

 أربع في هناك الصينية المشاركة تتركز اذ منظمة شنغهاي او منظماتها العاملة في افريقيا او دول االسيان ،
 (1)واإلكوادور. واألرجنتين والبرازيل فنزويال بالموارد هي غنية دول
( اكبر الدول التي حصلت على اعلى معونات مقدمة من قبل الصين للمدة من) 43ويوضح الجدول ) 

( 89( مليار دوالر تبعتها ايران وبواقع )106( اذ احتلت فنزويال  المرتبة االولى وبواقع )2011- 2001
 ( مليار دوالر. 13مليار فيما كانت تايلند هي الدولة االقل الحاصلة على معونات انمائية وبواقع)

 (2011-2001للمدة ) للصين االنمائية المعونات من المستفيدين ( أكبر43ول )جد
 الدوالر قيمة المعونات المقدمة مليار الدولة
 106 فنزويال
 89 ايران
 72 نيجريا
 66 باكستان
 40 برازيل

 38 إندونيسيا
 24 ارجنتين
 22 غانا

 14 ماليزيا
 13 تايلند

Source :Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric Warner, China’s Foreign Aid and Government-
Sponsored Investment Activities Scale, Content, Destinations, and Implications ,This report is 
part of the RAND Corporation research report series,2013,p50 

 

                                                           
(1) Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric ,op sit ,p.49. 
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 الخاصة في التعاون  لليونسكو االئتمانية الصناديق إطالق( 2012شهد عام )المساعدات الثالثية : -4
 في األساس التعليم في االستثمار لزيادة الصين من بتمويل وأفريقيا الصين بين األطراف متعدد التعليمي

 بعد اعالنها خالل الجديدة  مبادراتها في الثالثي للتعاون  أكبر دعًما الصين ُتظهر ، ذلك جانب إفريقيا  إلى
  المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لدعم مساعدات صندوق  إنشاء ( انها بصدد2015عام ) المتحدة األمم قمة
 تحديد تم المختلفة التمويل ترتيبات على بناءً و  أمريكي دوالر مليار (2قدره) أولي بتمويل ، النامية البلدان في

 (1).اإلنمائي والبرنامج الصين بين الثالثي التعاون  في رئيسيين نموذجين

 المتحدة األمم وبرنامج الصين تحدد هذا النموذج بموجب: مشترك بشكل الممولة المشاريع :األول النموذج
 األمم وبرنامج وكمبوديا الصين بين الكسافا مشروع على النموذج هذا وينطبق مشترك تمويل إطار اإلنمائي
 الصين اإلنمائي وقدمت المتحدة األمم وبرنامج ومالوي  الصين بين الكوارث إدارة ومشروع اإلنمائي المتحدة
 مراحل في جميع رئيساً  دوًرا الصينيون  الخبراء ويلعب المشاريع لهذه التمويل اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

 المتحدة األمم وبرنامج وكمبوديا الصين عن مشروع الكسافا بين ة( صور 44المشروع ويقدم الجدول )
 اإلنمائي.

 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج وكمبوديا الصين بين الكسافا مشروع (44الجدول )

 الحالة القطاع الدولة
في  واكتملت المشروع بشكل نهائي 2012-2011) اكتملت المرحلة االولى المستدامة الزراعة كمبوديا

 ( 2015-2013المدة )
 (2017-2016) بدأ  الكوارث مخاطر إدارة مالوي 

Source: Christine Han, Trilateral Cooperation with China Sharing China’s Development 
Experience through Innovative Partnerships, United Nations Development Program, 2016, p8 

 التعاون  مشروعات تحصل ، النموذج هذا ظل في ثالث: طرف من الممولة المشاريع: الثاني النموذج
 الصين بين الكوارث إدارة مشاريع تمويل يتم ، المثال سبيل على ثالثة مانحة جهة من تمويل على الثالثية

 قبل من بالكامل اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ونيبال والصين اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج وبنغالديش
                                                           

(1) Christine Han,Trilateral Cooperation with China Sharing China’s Development Experience 
through Innovative Partnerships , UNDP China,2016,p8. 
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 في المتجددة الطاقة لمشروعي الكامل التمويل توفير يتم حين في ، المتحدة المملكة في  الدولية التنمية وزارة
 أشكال من وغيرها الفنية الخبرة الصين تقدم ، الحاالت هذه الدنماركية في الخارجية وزارة وزامبيا من غانا
وكما موضح في جدول   المشروع إلدارة الدعم المالي اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقدم بينما العيني الدعم

(45) 

 الثالثية بين الصين والدولة المستفيدة والجهة المانحة التعاون  مشروعات (45الجدول )

 الحالة التمويل القطاع الدولة
 2014اكتملت عام  المملكة المتحدة الكوارث مخاطر إدارة األولى المرحلة بنغالدش ونيبال

 (2017-2015) تاريخ التي بدأت به المملكة المتحدة الكوارث مخاطر إدارة المرحلة  الثانية ونيبال بنغالديش

 زامبيا&  غانا
 الطاقة تكنولوجيا نقل

 (2018-2014) به بدأت التي تاريخ النرويج المتجددة

Source:Christine Han, Trilateral Cooperation with China Sharing China’s Development 
Experience through Innovative Partnerships, United Nations Development Program, 2016, p7 

الخارجية وعلى وجه التحديد  الصين لسياسة األساسية السمة هي االقتصادية يتضح مما تقدم ان الدبلوماسية
 اوهذا ما بد ، على اسلوب الدبلوماسية الناعمة والذي يركز بشكل كبير حققته الذي االقتصادي بعد النمو

واضحا في زيادة اهمية الصين في االقتصاد العالمي واثرها في حجم التجارة الخارجية وزيادة حركة 
 االستثمارات بشكل كبير.

 بوصفها الصينية واحد طريق واحد حزام مبادرةواستكماال لجهود الصين في الدبلوماسية االقتصادية اطلقت 
 استراتيجية فضال عن كونها والبحرية  البرية الحرير طرق  برع الترابط لتعزيز اإلقليمية الساعية هاسمات إحدى
 (1)الخارجي . بالعالم الصين لربط كبرى 

 مثل ، األطراف المتعددة المالية المؤسسات ربط هذه المبادرة في في ومن الجدير بالذكر عملت الصين 
االقتصادية والسياسية التي حدثت بداية العقد االخير  التحوالت بعد التحتية البنية في لالستثمار اآلسيوي  البنك

 والذي ، الغرب يقوده الذي النقدي النظام على للصين ويعدها بعض المهتمين رد فعل من القرن المنصرم 

                                                           
(1) Niha Pandey, One Belt One Road Initiative: A Study through Economic Diplomacy 
Perspective, KMC Journal, Vol 2 No 2 (2018),p145. 
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 للورقة ن يمهم محركين وفق لذا انطلقت مبادرة الحزم ، والمالية التجارية للعالقات العالمي البروتوكول وضع
 :هما البيضاء

 . الصيني المال رأس لفوائض جديدة استخدامات إيجاد -أ 
 متناقصظظة عوائظظد  يخلظظق ، الكبيظظرة المشظظاريع سظظيما وال المحلظظي االسظظتثمار كظظان (:RMB) الرنمينبظظي تظظدويل -ب
 عمليظات خظالل سلسظلة مظن ، الخظارج فظي كبيظر صظيني اهتمظام جظذب إلظى ذلظك أدى وقظد  الظزمن ، من عقد لمدة

 فضال عن ذلك تقدم مبادرة الحزم للصظين المال رأس على متزايدة عوائد مما يولد ، األخيرة  الدولية االستحواذ
 يجعظظظل الماليظظظة ممظظظا والمعظظظامالت الدوليظظظة التجظظظارة فظظظي تسظظظتخدم تسظظظوية عملظظظةبوصظظظفه  اليظظظوان السظظظتخدام فرصظظظة

 األمريكظي االمظر الظذي يعنظي القياديظة مثظل الظدوالر العمظالت مزايظا علظى الحصظول مظن خطظوة يقتظرب )الرنمينبي(
 رأس بتحويظظل للصظظين ممظظا يسظظمح الحظظزام منطقظظة فظظي الواقعظظة الظظدول فظظي أوسظظع قبظظول علظظى ( الرنمينبظظي) حصظظول

 (1).العالمي النفوذ من مزيد إلى المال الفائض
 االقتصادي للتعاون  والعشرين الثانية القمة وبهدف تعزيز الجهود في اطار مبادرة الحزم اقترحت الصين في

خارطة طريق لالستثمارات الصينية في اعمار البنى  2014 عام بكين في( APEC) الهادئ والمحيط آلسيا
 الناتج) الصيني المال رأس فائض استمرار ذلك في التحتية في الدول الواقعة على طول خط الحرير ساعدها

بعد الحرب  مارشال ه خطةالمال االمر الذي يشاب رأس وحسابات الجارية الحسابات من كل في الفائض عن
 طريق منطقة في البلدان لمساعدة أمريكي دوالر مليار (40) بمبلغ وتعهدت الصين المساهمة العالمية الثانية

 إنشاء في الصين في ضوء ذلك شرعت واحد حزام مخطط إطار في التحتية البنى لتطوير المقترحة الحرير
 من المنطقة في الرأسمالية البناء مشاريع تمويل في والمساعدة  التحتية البنى في لالستثمار اآلسيوي  البنك
 أعضاء دولة 57 تسجيل (2015) وفي هذا االطار شهد عام أمريكي ، دوالر مليار(  50 توفير) خالل

 البنى في لالستثمار اآلسيوي  البنك تشغيل أن على جانبها من الصين أكدت كما اآلسيوي  للبنك مؤسسين
في  وثيق عمل البنك اعاله يرتبط بشكل بأن كذلك وتعهدت األطراف متعدد العمل بإطار يلتزم سوف التحتية

 أن المتوقع لها من الجديدة المالية المؤسسة هذه األخرى، ان إطالق العالمية المالية المؤسسات التعاون مع
 انقالًبا سجلت الصين أن واضًحا من خالل ذلك يبدو ، النامية الدول في التحتية البنية تمويل فجوات تمأل

                                                           
(1) Richard ghiasy and jiayi zhou, the  Silk Road Economic Belt Considering security 
implications and EU–China cooperation  Peace Research Institute Stockholm 
International,2017,p8. 
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 المبادرات جميع التحتية الى جانب البنى في لالستثمار اآلسيوي  البنك خالل انشاء من كبيًرا دبلوماسًيا
ناتجها المحلي االجمالي الى  نمو في الطويل المدى على ستسهموالتي  ، الصينية االقتصادية الدبلوماسية

  (1)التجارة الدولية.جانب تعزيز الصين من مركزها في 

الى جانب المجال االستثماري عززت الصين في ضمن مبادرة الحزام واحد الجانب المالي من خالل تفعيل 
حركات رؤوس االموال ومنح العديد من القروض للبنوك التابعة لها والتي انشأتها الصين لدعم هذه المبادرة 

مالية وتصدير الفوائض المالية في حسابها الى العالم والتي تعد بمثابة تحول في استراتيجيات الصين ال
تنظيم عمليات و الخارجي من خالل االستثمار المباشر في البنى التحتية وقطاع الطاقة او منح القروض 

.للحكومة أو الشركات الخاصة االقتراض عبر الشركات المملوكة
(2) 

االقتصادية في استخدام احد ادواتها والمتمثلة في استنادا الى ما سبق نجد توظيف الصين للدبلوماسية 
)المساعدات االقتصادية ( او ما يسمى الدبلوماسية الناعمة عن طريق تعزيز االستثمار االجنبي للصين في 
الخارج الموجه الى البنى التحتية الى جانب ابرامها العديد من االتفاقيات التجارية سواء كانت ثنائية او متعددة 

 ، اذ نجحت الصين في زياده حجم صادراتها وارتفاع نسبة مساهمتها في التجارة العالمية. االطراف

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)John Wong,China’s “One Belt, One Road” Initiative: Economic Diplomacy with Chinese 
Characteristics,,Internal Document for Silk Road Forum 2015 ,2015 ,p7. 

االت الطاقة من منظور مبادرة الحزام والطريق فيليب غالكين ودونمي تشن وجونيوانغ كه االستثمارات الصينية في مج (2)

 . 24ص  2019مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية المملكة العربية السعودية  
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 النجاح وسبل والمرتكزات االسس االقتصادية الدبلوماسية في اليابانية التجربة:  الثالث الفصل
 

م ر  اثررر مرن صررن   درد  ت ءيرءا م ر  لرا   طرأت جملة من التغيررات للرا اءاا اتصتدراء الاايرا   لتمهيدا
يعرء ال ررا العالمارة الرا ارة   رجرق التيرء  تر  اتصتدراء الاايرا   الرا  (  برز ء ر الاايان يشكل اثبرر1868)

رالررا اثبررر اصتدرراء للررا الم ررت    تررل لاء لاررا مجم لررة مررن المتغيرررات اتصتدرراءاة الترر  لررززت مررن مكا ترر  
 شرراءت  ،ترر   صت ررا ال ا ررر ال تاررات المت ررءم اكمر كاررة  جما ر ررة الدررين الشررعباة  يعررء كررل مررن العررالم 

الاايرررران تغيرررررا مل  اررررا تررررر  اءاا  اا ررررتاا ال ارجاررررة مررررن  ررررراد ت اا اررررا كء ات الءبل ما رررراة اتصتدررررراءاة 
م ا  رررات الجررر تت صاامارررا تررر  العءيرررء مرررن ءاة( لرررن طر ررر  العي يرررات اتصتدرررا–)الم رررالءات اتصتدررراءاة 

تررءتيات   ز رراءماتمررر الرر ع  ررالء الاايرران ترر  ت ررايل  ركررة تجارتاررا ال ارجاررة ات ررر  ،ء د الررمررق التجار ررة 
 ا رررت ءاماا للءبل ما ررراة ال المرررة  تيجرررة  رمرررار درررء الاايررران تررر   برررءأت  ،ات رررترمارات اتج بارررة المياشررررم 

  ه  اتللا لالماا تترا ح ما برينمعءتت  م    ت ياياا عاتصتداء ااهاكل للا مت بااصاالت   التعءاات
ا  رما  الاايرران لم امررة   أ ررا  ،( يرالرم  مررن ارت راع ا ررعار الر   1980-1970)( للمرءم مررن % 6-4% (

،  لثررن لرر   ( ترر  تعز ررز  شرراطاا التجررارع مررق ء د العررال  ال ررارج 1995لررا  ) (WTO) التجررارم  العالماررة
ا تمر ال م  اتصتداءع الاايا   للا ما ه  للا   تيجة الت  تت المالاة الت  ت ءا يعء كل ازمر  مالارة ا  

( للرررررا ص ررررر ات ا تيررررراد الءبل ما ررررراة 2008(  اتزمرررررة العالمارررررة لرررررا  )1997لرررررا  ) ةارررررررت اتزمرررررة اك ررررري ا
المياشررر الررا جا ررا ا   ررات  جرر   اتجررا   اتصتدرراءاة مرررل التجررارم ال ارجاررة   ركررات ات ررترمار اتج برر 

   الم الءات ات مائاة الت  تيءماا الاايان.
ت  ا ا ر  يعي اات اليرن الم در  الا الت ر رر  اتصتداء الاايا    عا للا م ت    ركة رؤ س اتم اد 

المال  لاك ن ب لك من ا ائل الرء د اك ري اة التر  لملرت للرا ت ر رر ا امتارا المالارة  اث رباا ميرزم ت ات راة 
يشركل كبيرر للرا  تعتمرء ال را العالماة الرا ارة  ادي ت الاايان م    اااة ت  ج ا ات ترمارات اتج باة ،

بلر  تررائت ال  رراا الجررارع   رر  ليل ال رراتع لررن أ شرطة الشررركات الاايا اررة ترر  ال ررار  ، ترائت   رراا الررء 
 . (2016)لا   ملاار ء تر (180)
صرءرم يعرت اك ر ال ال ط ارة   تيجرة لرء  ركة ات ترمارات اتج باة لل رار  ، ز اءم  تغل ه ا ال ائت ت  لا

اتجرا  هرر   ال رر ائت سلررا أ رر ال  ممررا اء  الررا تغيررر المررء رات   ال ر ائت المالاررة، مررن  مز ررء  للرا ا ررتاعاا 
 . ارجاة ي را لن ترص ا ترمار أت ل   معءتت ربح أللا

 تيجررة تغيرررات ترر  ال جاررة الجغراتاررة  (ات ررترمار ال ررارج  ) ركررة رؤ س اتمرر اد الاايا اررة  لتشرراء يعررء  لررك 
 لررك كرران الاررءو مررن ت ررا لررن  ررر للاررر و  التغيرررات اتصتدرراءاة  المالاررة  الترر  ت ررءا بررين ال ررين  ات

  . اامجاتت  تعءء ات اتج باة للاايان ت  ع ات ترمار التغيير ت  يعت ال جاات الجغراتاة 
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عااى ا مجتمعتااي مجنى ااى ل ناال  اا    ااى   القتصثثاد  ا ثثلااالت الثث اال ابا  ثث ا االدبل ماسثث  ا-المبحثث ااال  
ت ننااال مج الناااىت ممباا   هااا  مج ااى  مجااا    ) 1854)مالقطااىم تاااة عقجااد مقعناااىاند عاااة مج ااىج   عاااا   اا   عاااى  

مجعل عتت مج  ى  مإلقطىعل نل مجنى ىة ع ا نعح مجت م ئ مجنى ى ند أتى  مجعمى ة مألت يكند مث  مجت ىهاة  مجتع اة 
 مى ياااد باااية مجنى اااىة  و يطى ناااى  ن  راااى  ه ج اااام    رااانى    نع ااات مألرااا م عت ىهاااامت  معيىقناااىت ع عهاااى  بي هتاااى

مألرا م  مجنى ى ناد ج ت عماىت مجغ وناد  ها ت   ياعح مجنى ى ند أتى  مجت عمىت مجغ ي د   تاي عقمياا مأل ةاطد مجعمى ياد
مأل راعق مطند أتاى  را طد  را طد مج راك يدمجضا يت كتاى مجط قد مج أرتىجند   متع كت ث  مت كبي ة  ط قد مجعمى 

   عيماااااد جعااااااه   مال ضاااااىم مالقعناااااىاند  مالمعتىعناااااد  مجتةاااااىك مجعماااااى   مضاااااط وت أ ااااا م  مجا جاااااد   تااااات 
 مجرااانىاة جرتب مطااا   نااال عهاااا مجتيمااالمج ااىك   عااا اة ط مج  اااى  ىمراااقتاااى اناااي مجاااا مالقعنااىاند  مالمعتىعناااد ت

بإ ةاى   مالعتى واأ   تؤررىت مجا جد مجت كقيد ت  ل   م  ال    ع  عنيند مج  ى  مإلقطىعل  (1868-1912)
أراااط   نى اااى ل ت ىنااا    عغيااا  مج  اااى  مالقعناااىا  بإقىتاااد نااا ىعد  ايثاااد  عطااا ي  مجنااا ىعىت مجثقي اااد تثااا  

 ع ااي  نا ىعد مج رايد  اعا  مجناىا مت  عةامني مجعماى ة مج،ى مناد     ىعد مج ايا  مجن ب   و اى  مجرايةن
  (1). ع رية  رىئ  مإل عىج مجق معل

ع اات  اا  مإلتب مطاا     ااا قباا   مج  ااى  ج ةاا  ط مالقعنااىاند مجعاال ن ضااهى مجغاا ب ع ااا   ك تااد  ةااك ت
  ىجعااىجل  %5ع ااا مجاا م امت مجنى ى نااد عااة  ج  راا   مجمت كناادأة ال يقيااا مج ااا مألقنااا  مج ك تااد مجنى ى نااد تثاا 

ع  ضاات مجناا ىعىت مجنى ى نااد مج ىةاائد سجااا ت ىنرااد مجنااىا مت مجغ ي ااد مألكثاا  ماا اة  مألقاا  راا  م  تتااى أا  سجااا 
  (2).مجن ىعل نل مجنى ىة ن   د  ت  مجقطىم

 أنا  ت  ستب مطا     ت را   مناام    ا ( 1868مإلام   نل مجنى ىة عى )  مج  ى   عةك ت ت    ق م ية
  ثىجا  ع ييا     قرا  عةا ي ل  قرا : ثالثد أقرى  ض  مج   مجا جد تم س بيا مج الا نل مج  نى مجر طد  ت م د
 غيا  مة مجغ وناد  مجرنىراند ت ىكاىة مجا    ن كاس مج   بية مجر طىت مجين  تباأ    يى   ع قق  و جك قضىئل 
 (3)ئ ى  عا م مرط مجق ة مج ة ية.غى    ج جك مجتباأ مج ت ل مجعطبيق

                                                           
  (  عصر الحكم المستنير، حيث أقيمت أول حكومة مركزية١٨٦٨-١٩١٢ويعني عصر الميجي)  قوية، وعادت السلطة

االستراتيجية االستعمارية آلسيا  األطماعساعدت  بعد ان أول دولة حديثة في التاريخ الياباني وهي  اإلدارية إلى اإلمبراطور
 في اليابان .  في تلك الفترة على أيقاظ الوعي القومي والنهضة االقتصادية والسياسية

(1) - Akamatsu, P , Meiji 1868 Revolution & Counter Revolution in Japan , London, 1992 , P 83  
محمد عبد العزيز عجمية ، عطية ناصف ، التنمية االقتصادية : دراسات نظرية و تطبيقية ، اإلسكندرية، الناشر قسم   (2)

 . ٣٤٨.، ص  ٢٠٠٠، اإلسكندرية جامعة  -االقتصاد
  .18، ص 2006القاهرة، العربى، الفكر دار الحديثة، اليابانية حامد، النهضة عباس رؤوف  (3)
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مج ك تاد بنى اى  عاات ننال بباا  مج تا   ع اتى ناا ت( 1881عى  ) واأ عط   مج  ى  مجرنىرل نل مجنى ىة 
 مجنى ااىة ناال مج نىبنااد مج نااىة  واااأت ( مالتاا  مجاا   ن ااا عغياا م م ه يااى ناال مام ة  كاا  مجاا الا1890) ىجارااع   عااى 
 عااااة مجع ااااىق  ع ااااا ىجت منقااااد مجب يطااااى يية  قااااى  ) 1894)   ناااال عاااااى  (1890 ) ي جياااا  تااااة مأل    ى ع،ى ااااىت
 أع م  ،ال  مجنى ى ي ة  مرع ىا  كىة ضت هى ت ىطق عمى يد عى  د ج نى ىة    هك م  الاه   ا ا ،ى ج متعنىقمعه 

مج ا وية كتاى م عنا  م نال  ا وية تععاىجيعية  ق ات أ جاا هاىعية مجمت كناد  مجع  يياد ع ا رنط عه  مجكىت د ق ي د
( ا، اات  1905- 1904( ضااا مجنااية  ةااية مجراانط ة ع ااا ك  يااى  ناال عااى   )1895- 1894ناال مجتاااة  )

مجنى ىة ت ة أ،     وى تي   رياى    ققت م عنى م ر ي ى  أ ه عى أة مجنى اىة قاا  نا ت مه اهاى جع قياق أت هاى 
ل تاة سناال ىت اراع  يد م ا  ت هاى مج اراكا   تاي مجغ ب ع ا أرىس ق عهى مالقعنىاند مجماياة  تاى قىتات  ا

 (1)ةا   آرنى.  نلق ة 
 ( مجعاااال Edoسيااااا   ) مراااا   عغياااا  مجنى ااااىة   عااااى ي  ناااال مايااااا عهااااا  تااااي بامنااااد مجقاااا ة مج ةاااا ية باااااأ

 عنااااا  بامناااااد بااااا جك مجةااااا قند جااااان  ة مج ىناااااتد (  ع  ااااااTokyoسجاااااا ط كيااااا  ) مجااااا الا  عىناااااتد أنااااا  ت
 مقعانااااااىا � تااااا   مجكبيااااا ة مجرنىراااااند مجعغييااااا مت بع اااااك  مقعااااا ة (  1912)  عاااااى   عاااااا نراااااعت  مجااااا   قاااااا  أة

أرااااا  ب مجعاااااا،  مج كااااا تل جتراااااىعاة مجقطاااااىم مج،اااااى  ،الناااااى جالقعناااااىا مج ااااا  مجااااا     اااااا مع ىعهاااااى  رااااا يي
مج ك تااااااااد ع ااااااااا ضاااااااا   ة رااااااااي  مجقاااااااا ة  مع  عاااااااال مجااااااااا   مجغ ونااااااااد كىج النااااااااىت مجتع اااااااااة  م  م عاااااااا م  مععتااااااااات

 تااااااة ع ااااااا مجاااااا غ  مجقاااااا ة مج رااااااك يد   مقامات ت اااااااالت مج تاااااا  مالقعنااااااىا  ن  نااااااى   مجااااااا مى اااااابمالقعنااااااىاند 
 ج نى اااااااىة جكاااااااة كاااااااىة (  1899 – 1858 ج تااااااااة )  مجغااااااا ب تاااااااي مجتعكىنئاااااااد مالقعناااااااىاند غيااااااا  مجت ىهاااااااامت
مأل،اااااا   م  كااااااىة ت ااااااا   آرااااااي ند مألناااااا    ىجااااااا   تقى  ااااااد مالقعنااااااىاند مجةااااااؤ ة  ناااااال كبياااااا   معاااااال مرااااااعقال 

   مإلقطىعنااااااااد مجت كنااااااااد عالقااااااااىت   ااااااااا مجغااااااااى   ي هااااااااى  مج ااااااااىج  ناااااااال مجنى ااااااااى ل مألراااااااا ممج تاااااااا  مالقعنااااااااىا  
(  1912 - 1868 ) تيماااااااال  اااااااا   كاااااااا  مالتب مطاااااااا   ناااااااال مجنى ى نااااااااد مالرااااااااع معيمند مج أرااااااااتىجند  م عكااااااااقت

 ستااااااامامت   مجب يانااااااد )مج،اااااااتىت مجب نااااااد مجع عنااااااد تثاااااا  ناااااال ناااااال مالرااااااعثتى  مجقطااااااىم مج ااااااى   ىالععتااااااىا ع ااااااا
 مجعمى يااااااااد مألعتااااااااى  جترااااااااىعاة مجغااااااااىق(   مجكه وااااااااى    مج ايانااااااااد مجرااااااااكك   مجمراااااااا      م ئمجتاااااااا   مجتنااااااااى 
  ةاااااا  ط مجعاااااال عااااااا،  ناااااال مجناااااا ىعد مآلالت الرااااااعي ما مجعراااااا يق ت ااااااىيي    ضااااااي عمى يااااااد ةاااااا كىت  م  ةااااااى 

                                                           
  128،ص 1989أدوين رايشاور واخرون ، اليابانيون، من اصدارات سلسلة عالم المعرفة، الكويت ، (1)
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  ع راااااااااية ج عكيااااااااا  مألمى اااااااااب تاااااااااة مآلالف  ع  يااااااااا  مج،ىناااااااااد مجتةاااااااااى يي ألنااااااااا ىب تنرااااااااا ة مئعتى ناااااااااد
 (1). مجعك  ج منى
مجق معااااال  ،اااااى ج مجقطاااااىم مالراااااعثتى   نااااا  بع  يااااا  مج ك تاااااد بااااااأت عةااااا  مجعىراااااي أ م،ااااا  مجقااااا ة   نااااال
 اعتااااات   كتاااااى ج قطاااااىم مج،اااااى  ع ىنراااااند  يرااااا ى  مجنااااا ىعند مجتت  كاااااد ج ا جاااااد  مج قاااااى مت ت  ااااا   عااااا  بناااااي
  مجضاااااااا مئب   مألمااااااا   مجت ،يضااااااااد مج تىجاااااااد رنىرااااااااد ،اااااااال  تااااااااة مج،اااااااى  مجقطاااااااىم مجناااااااا ىعل مج ك تاااااااد
  ع،يااااان    مجقاااااى   ل جالراااااعثتى   عااااا ني  مجت اااااى    مجت عياااااي  مجاااااا،  مجعمى ياااااد مجةااااا كىت ع اااااا مجت ،يضاااااد
  مإلعى ااااااااااىت   عقااااااااااان  مجقاااااااااا      مجضاااااااااا يبند  مج،ناااااااااا تىت  مإلقطىعنااااااااااىت بااااااااااية مالقعنااااااااااىاند مج اااااااااا ممق
   مجق معاااااااال عااااااااة ط يااااااااق مجقطااااااااىم مجناااااااا ىعل  مجترااااااااىعامت جالرااااااااعثتى  أتاااااااا م  ع ااااااااا مجنى ااااااااىة   ناااااااا ت
  (2).مأل مضل ض ي د مج ك تند  مجتعيعند تة إلي مامتم ةك  كبي  ع ا   مالععتىا

ج نى اااااااىة  مآلراااااااي ند مألرااااااا م  ع كااااااات مأل جاااااااا مج ىجتناااااااد مج ااااااا ب نااااااال مأل   وناااااااد  تاااااااي م ةاااااااغى  مجاااااااا  
    اااااااا م عهاااااااى   مجا اتاااااااا  مجنااااااا ىعل عا ااااااااا تا اتا رااااااااد باناااااااا  ة كبيااااااا م  راىعااااااااات عمى عهاااااااى م ع ىةاااااااى نى ع ةااااااات
مأل   وناااااد   مجت ىنرااااد عااااا اة تااااي عكنياااال مال جاااااا مثباااات مجقطااااىم مجنااااا ىعل مجنى ااااى ل نااااا   دمج ىجتنااااد  مج اااا ب
 عةااااااهاهى جااااا   نااااا  ة ،ااااااال  مج ةاااااا ي ىت يع ىقاااااا  مجنااااا ىعل مج تاااااا  هااااا م أ،ااااا  مجنااااا ىعد  قااااااا تماااااى  نااااال

 تااااة ع كعاااال  تااااى مجثى نااااد مج ىجتنااااد مج اااا ب نعاااا ة مج اااااي   ىرااااعث ى  عى ي،هااااى تااااة أ،اااا    نعاااا ة أ  ناااال مجنى ااااىة
 مالقعناااىا  نااال مقتاااد مجكراااىا   اااا ا،ااا   مالقعناااىا مج اااىجتل   مالقعناااىا مجنى اااى ل ع اااا ت ىةااا ة آثاااى 

 (3)  مال كتىش.  ىج ك ا مجا جند  أنايابات مجعمى ة
  ااااااا  اااااا ب   م ااااااعال  قاااااا مت مجع ااااااىج  ج نى ااااااىة جتاااااااة راااااا ي راااااا  مت ا، اااااات مجنى ااااااىة عهااااااام مايااااااام ع ااااااا

واااااااأت مجقناااااىاة مج  نااااااى ج قاااااا مت (   1952) عااااااا أب يااااا   ( جنرااااااعت  مال اااااعال  1945)مجت ااااانط مجهااااااىا  عاااااى  
عرااااااا يح مجمااااااانش    مجقااااااا   ع اااااااا مجقاااااااىاة مج راااااااك ييةت هاااااااى مجعاااااااامبي  مج اياااااااا تاااااااة مجتع ىجياااااااد نااااااال مع،اااااااى  

جغاااااااى   قم ة مجام، ناااااااد  مجرااااااانط ة ل ت،اااااااق ة مج  وااااااامج مالراااااااعنال  ع اااااااا  ع اااااااا كىناااااااد أ مااااااال  مال عناااااااىطل    م 
  سعااااااىاة ع قي هااااااى سجااااااا تةااااااى يي مجكبياااااا ة مالقعنااااااىاند مج ةااااااىط مالقعنااااااىا   ع طاااااان  عاااااااا تااااااة مجةاااااا كىت 

                                                           
(1) E. Wayne Nafziger, Economic Development FOURTH EDITION,  Cambridge university,  
Cambridge, UK 2005,p.82 
(2) E. Wayne Nafziger, op sit ,p.82. 

 .128،ص مصدر سابق واخرون ،  رايشاور أدوين  (3)
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 مالراااااعنال  مجقااااا م ية مجعااااال عهااااااف سجاااااا عتقياااااق ت كقياااااد مجرااااا طد مالقعناااااىاند تاااااة ،اااااال  مناااااام   ناااااغي ة 
عااااا ا ترااااع   مإل عااااىج مجقاااا تل  ناااا  ة عااااى    ماااا م  تااااى عقااااا  كىنااااد مجتتع كااااىت مجنى ى نااااد ناااال مج،ااااى ج  ع ااااا

ناااااا ىعد م  اااااا ت س عىمناااااد مجتنااااااى ي  عيماااااد مجاااااا ق  مج اااااىا ناااااال نااااال بامناااااد نعاااااا ة مال اااااعال  نياااااال تماااااى  مج
مجاااااا مى اااااب  جااااااك  قطاااااي مجغناااااى   ع طيااااا  ماااااق  كبيااااا  تااااااة مالعناااااىالت نااااال نعااااا ة مج ااااا ب   مجتااااا ما مج،اااااى  

مجتع اااااة عيثي هااااى ع ااااا مجرنىرااااد  مالقعنااااىا  مجتمعتااااي مجنى ااااى ل  تااااى نناااال تااااة م ماااال  تى راااات نيهااااى مج النااااىت
  (1).مج نىة مجثقىنند  مالمعتىعند

كثياااااات  ناااااال مج ناااااا  مج اااااااي  ناااااال مالقعنااااااىا مج ااااااىجتل مجنى ااااااىةعقميااااااا ا   ج  مرااااااع ىام جتااااااى راااااابق    اااااا م
عاااااااااة ط ياااااااااق مقمجاااااااااد مج اياااااااااا تاااااااااة مجع  يياااااااااىت مه اهاااااااااى نااااااااال  مراااااااااع،ام  ما مت مجاب  تىراااااااااند مالقعناااااااااىاند 

مجكت كنااااااااد م  ع ةاااااااانط   كااااااااد  ؤ س مت مجهااااااااى ناااااااال مج ااااااااىج  مج،ااااااااى مل تااااااااة ،ااااااااال  مالرااااااااعثتى مت مالم بنااااااااد 
 مهااااا ام مجنى اااااىة   كتاااااى عبااااا    مالراااااعق م  مجراااااال  ة  مجتراااااىعامت مال تىئناااااد  مجتراااااىهتد نااااال ضاااااتىةمجت ىةااااا  

  مة مجاااااا     مالقاهاااااى   مالراااااعق م  مجراااااال  ع قياااااق بهااااااف  مج اااااىج  ا   تاااااي عالقىعهاااااى جع ثياااااق  اب  تىراااااند
مج اياااااااا تاااااااة مالتكى ناااااااىت  سجاااااااامجااااااا   عتى رااااااال مجيااااااا   مجنى اااااااىة نااااااال عالقىعهاااااااى مالقعناااااااىاند مجا جناااااااد نراااااااع ا 

 تى نيعل:  مجتق تىت  نتكة ت  ند مه  تق تىت  تؤة مت مالقعنىا مجنى ى ل 
:   اااااا مالطاااااالم ع اااااا مهااااا  مجت م ااااا  مجعااااال تااااا ت ع اااااا مالقعناااااىا القتصثثثثثاد  الل ابثثثثثا المق مثثثثثا اا ل ا

يماااااااد نااااااال مالقعناااااااىا مج اااااااىجتل  ع عتك ااااااات مجنى اااااااىة نااااااال ج اااااااب ا   ن اااااااى     م  مجنى اااااااى ل  تاااااااى  نااااااا  مجنااااااال 
متعالكهاااااى ج  اياااااا تاااااة مجتق تاااااىت مالقعناااااىاند  مجطبن ناااااد  مجعااااال مه عهاااااى جهااااا م مجاااااا    نتكاااااة مة  ع اااااى   مهااااا  

 عط   مالقعنىا مجنى ى ل كتى نيعل : نل أرهتت مجعل ع ك مجتق تىت 
مجاااااا   ( 377975) عهى مجك نااااااد عب اااااا  ترااااااى   ةاااااا   آراااااانى ناااااال مجنى ااااااىة   عقااااااي : الم قثثثثثثراال  اا ثثثثثثل-1
  (2).2ك 

تااااااة مهااااااد     ةاااااا   ةاااااا ل مجمقياااااا ة مجك  ياااااادتااااااة مهااااااد  بااااااية  مجت اااااانط  مجهااااااىا     اااااا  مجنى ااااااىة عتعااااااا 
م  مجناااااي ي ة أ   تةااااا    ع يهاااااى أط اااااق لةااااا   مج اااااىجتمجنااااال أقناااااا  م،ااااا      ااااا م ج قااااا م مجنى اااااىة

                                                           
(1) Kishimato Koichi, Politics in Modern Japan; Development & Organization, Tokyo, Japan Echo. 
Inc, 1988, pp.7-29. 
(2) Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN, 
Statistics Bureau, JAPAN,2020,p.10. 
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ةااااك  هااااال  نتعااااا تااااة  عع،اااا  مقياااا ة نااااغي ة  مت أ مااااى  ت،ع يااااد (6800)ععكاااا ة تااااة   مجةااااتس   تنااااا 
عقاااااي باااااية ،اااااط     اااااىجع مق  تاااااي مجراااااى   مجقاااااى   تاااااي   ااااا  مجنى اااااىة ب مجغ وااااال مجةاااااتى  مجةااااا قل سجاااااا مجم ااااا  

 ت ىن اااااااااد( 91) ع يهاااااااااى  ععااااااااا قم ا ماااااااااد ةااااااااا ق ى ( 154 – 123 ) ا ماااااااااد ةاااااااااتىال  (  45 -20 )عااااااااا  
مجعق يااااا   مهاااا  ع ااااك   ع مثهااااى  عىامعهااااى مج،ىنااااد ب همعهااااى نيهااااى ت طقااااد كاااا  ع ياااا ا ت ااااىطق ثتااااىة ع ااااا تقرااااتد

  (1)(.ه  ة   ه كىيا كي ة   ةنك ك   هل )مق  مج
( مجتراااااااى د مجك ناااااااد ألهااااااا  مجماااااااق  مجنى ى ناااااااد مجعااااااال تااااااا   ك هاااااااى م  ب غااااااات  46 يعضاااااااح تاااااااة مجماااااااا   ) 

 هاااااال مكباااااا  مجمااااااق   2كاااااا مجاااااا  ( 231.236مجترااااااى د مجك نااااااد جمقياااااا ة )ه  ةاااااا (  ترااااااى د  ىجغااااااد  اااااا مجل )

 2مج  ك ( 83.424مجنى ى ند تة  ي  مجترى د ع عهى هىكيا    ترى د   مجل ) 
ا(االمساح االكل  الل زااال ابا   االائ س  46ال د  ا)

ا2كماالفالمساح ااالم طق 
Honshu231.236ا 

Hokkaido83.424ا 
Kyushu  ا42.231ا
Shikoku ا18.803ا
Okinawa ا2.281ا

source :Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, STATISTICAL HANDBOOK 
OF JAPAN, Statistics Bureau, JAPAN,2019,p.10 

 ج راااكىة مجعاااا يمل مج تااا  بااااأ نااال مجنى اااىة  ايثاااد ق تناااد ا جاااد ب اااى   ا مناااي  هااا   تاااي ح ثثثماالسثثثكا ا ا2
  اااىمق (  جيع،طاااا1955عاااى  ) ت يااا ة  راااتد ) 90.077جي عياااي بااا جك  مااا   مجراااكىة تاااة )(  1955عاااى )

  ىجع اااما تقى  ااد ( مجاا   رااتد 962607) قااا  (   ت ااا  م ،يااى  2015عااى  )  رااتد ت ياا ة  ( 127.095)
(  2018 عى ) عة %( 0.28 ب    ) ى  ةها  ر د م ،يىض نقا( 2019 متى عى )   ( 2010) مج   ر قد عى 

قاا هى  عىجتناى   ااا مجراكىة  و را د مج ىةا ة   راتد ت ع ال با جك مجت ع اد ت يا ة   (126.17)  و   عاا مجراكىة

                                                           
االقتصاد،  واليابان، دراسة مقدمة لوزارة اإلمارات بين النفطية غير الخارجية والتجارة الياباني ذياب، االقتصاد يوسف (1)

 3، ص 2014لمتحدة ، االمارات العربية ا
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ى (340.8)     ركى ند ىجتل   ت ا  كثىندمج ممتىجل مجركىة  %( تة 1.6)  كتى  ت وي كي  تع  جك  ة،ن 
 ( 47تبية نل مجما   )

 (2019-1955)اللمدةاالسكا لاال م ا معد اح م(ا47)ا د  
ا( سم املي  ا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يالسكانالنمو  معدل  السكانحجم  السنة
)%( 

 

لكل  الكثافة السكانية
 متر مربع كيلو

(1.000) 

1955 90.077 1.38 242 

1960 94.302 0.92 253 

1965 99.209 1.02 267 

1970 104.665 1.08 281 

1975 111.940 1.35 300 

1980 117.060 0.90 314 

1985 121.049 0.67 325 

1990 123.611 0.42 332 

1995 125.570 0.31 337 

2000 126.926 0.21 340 

2005 127.768 0.13 343 

2010 128.057 0.05 343 

2015 127.095 -0.15 341 

2016 126.933 -0.13 340 

2017 126.706 -0.18 340 

2018 126.443 -0.21 339 

2019 126.167 -0.22 338 

source :Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. STATISTICAL HANDBOOK 
OF JAPAN. Statistics Bureau. JAPAN.2018.p.10 

 ب غات تراى عهى مجك ند ج ا جاد  م  ترى د تة مألكب  مجمق   مج ق   مجغى ىتعتث   المق ما االطب ع  ا -ث3
 تة هكعى  ت ي ة  (4.47) ع يهى مجا جد مجك ند  ترى د تة % ( 67 ن ىا )  ه  تى هكعى  ( ت ي ة  25.40)

%  80 نقاا ب تااى مجق معنااد  مأل مضال  مج قاا   مجغى ااىت عغطاال    ىجعاىجل ( % 12) و راا د  مجق معنااد مأل مضال
مجعل عا  مرعناال هى   مأل مضل تة هكعى  ( ت ي ة 1.94)  جك كىة ه ىك ترى د مجنى ىة مجك ند مجا مى ب تة

 أة سال مجمغ مننااد ج نى ااىة مج ق ااد ضاايق   غا   مجك نااد % تاة ممتااىجل ترااى عهى15  اا مجل مجاايااىبااااىة نااال  يااق م
 مجاياىباى اال كا  مجة ااب بهاى يعتعاي مجعل مج ىجند  مجتاهاى مت مجق معند  ربنى   ن ة مألتطى  مجط ي  نيهى مج ت  نن 
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 مإل عاىج نال طي ة عة  مجعىري مجق ة  مجق معل تتى  قق نل ت عن   ىإل عىج  غ ند ا جد مجنى ىة تة م   ه م
 رنىراانى مجنى ااىة ج عطاا   مجاا   ةااهاعل مجعت ياا  هااال تنااا  مجق معاال مإل عااىج عىئااامت مجق معاال  كى اات ناا مئ 

 نال عماقم منا  ت مجنى اىة ع اى ل مج ةا ية مجقا ة   تااي بامناد  عاةاا  مجعىراي مجق ة  أ م،  ن ىعنى تي  ع تيعهى
  (1). كبيا ة با مد مجق معل مإل عىج نى  مج   مجا اتا  مجركى ل  عيمد % عق ي ى20 ب ر د مجغ مئند ت م اهى

 (ت ي ة هكعى )الكل  الل ابا اا(ااقساماالمساح 48ال د  ا)
المساح اا الس  

 الكل  
اال ابا 
  الحق  

 

 زااع  اااض
 

االم اه
 الداخل  

الااضلا الطاقا
 المستصلح 

 اخاىا

1980 37.7975 25.68 5.59 1.31 0.99 1.39 2.83 

1990 37.7975 25.52 5.33 1.31 1.14 1.6 2.89 

2000 37.7975 25.38 4.91 1.35 1.27 1.79 3.09 

2010 37.7975 25.35 4.67 1.33 1.36 1.9 3.18 

2016 37.7975 25.4 4.47 1.33 1.39 1.94 3.26 

 8.6 5.1 3.7 3.5 11.8 67.2 100.0 )%(االمئ   اال سب 
source :Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, STATISTICAL HANDBOOK OF 
JAPAN, Statistics Bureau, JAPAN,2019,p.4 

  ااا مة مرع  ضاا ى مهاا  تق تااىت مالقعنااىا مجنى ااى ل لليابااا    االقتصاااد   المؤشااتا  اداء وتقيااي  تحلياا -ثانيااا
 :نيعلنتكة مة    ف مث  ه   مجتق تىت نل مالقعنىا مجنى ى ل  كتى 

 مج ىجتناد مج ا ب نال هقيتعهاى   اا مالقعناىا  مج تا  نال مجنى اىة عم واد ع اا  م اال اتجاالمحللاال ماللا -1
 مجتع ااة مج الناىت مراعثتى مت   منق  يض  مجت مقة ع ك ع ققت  جقا مج ايثد  مالقعنىاند مجت مقمت تة مجثى ند

 مألع ااى  ن  ااا مة كى اات   مجنى ى نااد مج ك تااد مى ااب تااة مالقعنااىا  مجعااا،   عيمااد مأل     ىجتقااى  مألت يكنااد 
 عيماااد م عياااىم  مالقعناااىا   ىال هناااى   عهااااا مج  وناااد مجعكاااىجي  م عياااىم (  عيماااد١٩٤٩) ت عي اااد عاااى  مجعمى ياااد
ج بات    جها م تراىعاة ا ة  مالقعناىاند ط يق نل ع قيق سنال ىعهى ج نى ىة ج  نكة مجعض،   مج طىجد ت االت
 مج راك يد مجناامتىت مجا مى اب  جاك ةاك ت مجنى ى ل مالقعنىا ع قيق  ت  نل ت   يى ا  م   مألت يكند مج ك تد

 مألت يكناد مج ك تاد م  ان ات ( 1950 عاى ) مجنى اى ل س  اىش مالقعناىا نال كبيا م   ا  م   مجك  ياد مجمقيا ة ة ل نل

                                                           
 .33رايشاور واخرون ، المصدر السابق ،ص  أدوين (1)
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 تمتاا  تااة ٪27 ق م ااد مجتااان عىت ع ااك عرااك يد  و غاات تةااع يىت جقااى  مجنى ى نااد طىئ ااد ج  ك تااد تىجنااد ت ااىج 
(  أرراات مجنى ااىة رنىرااد ع،ناان  عااام   مج ت ااد مألم بنااد 1953 ناال عااى  )   ج نى ااىة مجعمى يااد مجنااىا مت

 مجعماى ة  قم ة مراع،اتت  جقاا مألم بناد  ىج ضاىئي مجنى ىة أر م  سغ م  مالرعي ما جت ي ج ع ك  نل ب نيهى   ىتى  
ام ة مالراعثتى مت ج عنااي   اىجع  يد مالقعناىا إل  اىش مألم بناد مج ت اد عام   ت،ننىت  مجن ىعد مجا جند   م 

 مالقعنااىا  مج تاا  نعاا ة مجعناااي   ع ااا ع ااا مجقااا ة  قيااىاة مجت  نااد مجناا ىعىت  اعاا  مإل عىمنااد مجقااا ة  ت مق ااد
مجنى ى ناد  مالقعناىاند تاة مجت ماقة مجثى ل مج قا     مجط يق ( هل تة تهات1961-1955) نل مجتاة مجر يي

  (1)(. 1965)عى  ا ال  ( ت نى 91عة) يقيا  تى مجت  ل مالمتىجل مج ىعد  قا   ي هى تمت 
  ت ااا   تاا   مجقاا ة مجتىضاالتعرااى عد ناال عقااا رااعي نىت  ب عااىئ  مجنى ااى ل مالقعنااىا  ن اا ا مجراابب ناال  تاا 

 مجتناى ي نال مج،ىناد مالراعثتى مت نال مجع راي( 1) مج اياا تاة مج  متا  مهتهاى  مجاا ( % 10 را     ا مجل)
 تااااة  راااا د كبياااا ة تااااة قاااا   مج تاااا  ع اااا  ( 2)مجة،نااااند  مجتااااا، مت تااااة ت عيااااي  ت ااااا  مجتاااااع    مجت ااااامت
مجراكى ل  مج تا  ت اا  م عياىم مالياا  مج ىت اد  عيمادمجثى  ند ي منق  جاك  نا ة  مجن ىعىت سجا مأل جند مجن ىعىت

راا  ي نىت مجقاا ة   ع رااي هى مالتاا  مجاا    ااعد ع اال ناال مألم بنااد مجعق نااىت عب اال  راابب مإل عااىج قيااىاة( 3) آ اا مك
مجااا مى ااب  جااك     أ    ااى مجتع ااة مج النااىت سجااا مجناا ىعند مجت عمااىت تاة مجنى ى نااد مجنااىا مت قيااىاة مجت نا   
 (  مع  اات مجنى ااىة ناال1971( مب عااى  )15مجاا هب ناال )  قىعاااة م عهااى  مج تاا  مجتع اااة مج النااىت  تااي معااالة
تقىب  مجاا ال  مالت يكال م  م عي ات قنتاد نا ف مجاية  تقىبا   مجية م عيىم ر   ن ف ( عة 1971 انرتب )

اى 22 جتااة)  ه  مجر   مج   مراعت  ية ( 360مجا ال  تة )  مألت يكال ا ال مجا تقىبا  ( ياة308) سجاا  ( عىت 
مثاا ت مالقتااد مج يطنااد مال جااا عااى   مج ااىئ  مجااا مى ااب  جااك مجناا ف راا     ااى  1973  عب اات   ااا  جااك عااى 

 عىجتنااادأ   مقتاااد  يطناااد  مجعضااا،  نااال مج اااىج   رااابب ( ع اااا مالقعناااىا مجنى اااى ل نتاااي م عياااىم ت ااااالت1973)
 نل  ت  ر بل (  ه  م   1974)عى    ر بن ى  ت  م مجنى ىة رم ت (1973)  عغيي مت نل مر ى  مجن ف عى 

 جعغيياا  م  مجنى ااىة مهاا ا باا جت 1979 عااى  مجثى نااد مجاا يط أقتااد أعقااىب مج اا ب مج ىجتنااد مجثى نااد   ناال   ااا تااى نعاا ة
مجناا ىعل تااة مجناا ىعىت مجت عتاااة ع ااا مجطىقااد مجااا مجناا ىعىت مجعاال عتعااىق ناال م ،يااى  مرااعهالكهى  مجهنكاا 
 مج، اا  ع راايقاا ة مج ةاا ية مج ثتى ي نااىت ب مااى،   متااى ناال عقااا مجعضاا،   اااع مجعغ ااب تك هااى تااة تتااى   ج طىقااد

                                                           
للدول، االصدار التاسع  االستراتيجي اصدارات نحو مجتمع المعرفة ،التخطيط سلسلة,مركز الدراسات االستراتيجية  (1)

 .36، ص 2010عبدالعزيز،  الملك والعشرون ، جامعة
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 مإلام يد مإلنال ىت تة م  مق ب نيهى  مجية قنتد م عيىم  عيمد مجتعقاتد مجن ىعند  مجا   بية مجنى ىة مجعمى   
 مجنى ى نادمج ط ناد �مج اياا راكك ةا كد ،ن،ناد   ا  م ةاطد مجقطاىم مج اى  تثا  تاي مجعل قىتت بهى   مجتىجند
    ىراااعق م   رااابل مجنى اااى ل مالقعناااىا عتعاااي   ثتى ي ناااىت مجقااا ة مجتىضااال  هىناااد مج ىتاااد  نااال مجهاااىع   ةااا كد

جهى نل ه   مج ق د   منقهى   أ وى،�ترع    أع ا جعرم  ب جك ة كىت مجقطىم مج،ى  مج طىجد  ت ا   م ،يى 
مجاا مى اب     مأل مضال مألراه  أرا ى  نال تاي م عياىم تراعت   مجقطاىم مجنا ىعل نال مالراعثتى مت نال قيىاة 
مجعغي مت مجتعرى عد نل عط ي  مجب ا مجع عند   مجتعقمت د تي  مج ييند مجب ا مجع عند مجعل ةهاعهى مجت ىطق عط ي 

 نااال  عرااابب    مج قاااى مت مألراااه  نااا ب أرااا م  مجيىئضاااد  مجتاااا، مت مألتااا م   مجعطااا ي  مج ضااا    تتاااى اناااي
 مالقعنىاند . تى نرتا  ىجيقىعد جعةك    ا  جك مج أرتىجند مألن   قن  نل طبن ند غي  قيىامت

 تااة مماا  مجراا يي مج تاا  تااة عقاا ا ثالثااد (   ااا مرااع يى هى 1982) مالقعنااىاند عااى  مجنى ااىة ت مااقة م عهاات
 مجرا يي مج ت   مالرعيىاة تة  مج،ى مند مجام، ند مج م  ت عكق  ب جك ع ا مقعنىانىت    ىج كب مج ىجتل مج  ى 
   اا  عاا مالراعي مامت تاة ج  اا  مجقيا ا مجكاى عالت  مععتىاهى ع اا مجتعقاتد مجعك  ج منى  عكيي  مالرعثتى  نل

 مجماااىت  مرااعبام ) 1995عااى ) قبااا   ( مجمااىت)  مجعمااى ة مجمت كناااد ج ع  ييااىت مج ىتااد مالعيىقناااد سجااا مال ضااتى 
 (1).مجعمى ة  ت  تد
مالقعااااانىا   اااهى ا،ااااا  جي  مأل  م  مجتىجنااد  مج قااى مت راا   يقىعااد ناال مجم هنااى  ناال نعااعح عقااا مجعراا ي نىت م

،ااال  مج ان  مجثاى ل تاة    ت   ااد كاارىا عتيااق نل ( 1993 ) عاااا  هىياااد عاااى  ) 1991)عاااى ت   مجنىباااى ل 
ب ي ياااااد عع  اق نال هنىك هاى مجتىجناد   أرااااا ىبمجاا عقمهاااى مجت   ااا ة عا  مراعق م   مضاح راام  مج تاا   مج قااا   جك

 .ضىئيمج قا ىج  عا  مرعق م  مج ت   م عقى  مالقتىت مج ىجتند مجا مجنى ىة جنرتا عقا عر ي نىت مجق ة مجتىضل 
( مج ق ف ع ا مب ق عط  مت مج ىعد مجت  ل مالمتاىجل  نال مجنى اىة 49 نتكة تة ،ال  ع ضنح مجما   )

م عيااىم   س  نال اا  ( 1997عااى  ) د(  جغىنااد مالقتااد مألرااي ن 1973مج يطنااد عااى  )مجعاال معقباات مالقتااد ج تاااة 
عاااى   (  2392) تاااة( 1997-1973) مجت نااا  ة باااية عاااىتل ج اااىعد مجت  ااال مإلمتاااىجل ،اااال  مجتااااةقنتاااد م

(    ن ا ا رابب ها م مال عياىم 1997عاى  )ا ال  ت نى  ) 5276رعت  ه م مال عيىم  جنن  سجا )( جن1973)
مج تاا  مالقعنااىا   يهاااف ت هااى مرااعامتدترااع   مالقعنااىا مجك اال ع ااا ىم مجا جااد جرنىرااىت مقعنااىاند سجااا أع اا

رنىراااد  قاناااد ناااى تد ج اااع ك   ت ااااالت    اااا مع ىعهاااى ، اااق بيئاااد عم ااا  هااا م مج تااا  أكثااا  قىب ناااد جالراااعت م   
                                                           

(1) E. Wayne Nafziger, op sit ,84. 
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ح  تتاااى عقاااا  مة   يعضااا سجاااا مى اااب مجقياااىاة مجت عي اااد  ىأل ياااى   مجعضااا،  مجعااال  قيااات ت ىن اااد ع اااا ت االعااال
م  ةاااها  نيهاااى غيااا  تراااعق   مج اااىعد مجت  ااال مإلمتاااىجل  كاااىة(  1997-1973) مجت نااا  ة بااايةتااااة مجسمتاااىجل 

مألقتااد   ااا مال كتااىش مجاا   ع اا   جاال مالقعنااىا مجنى ااى ل  ي مااي مجراابب ناال  جااك مجااا  م عيىعااى  م ،يىضااى  
ع مئاا مالراه   ب  ناد ط كيا  مجعال ع مم ات  الرانتى   ع نال ةك  كبيا   تمث    مجعل( 1997مآلري ند عى  )

  ةك  كبي . نيهى 
 (1997-1973)اللمدةاال ابا لاال ماللاالمحللاال اتجاتط ا(اا49)ا د  

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 
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4.86 34877 4276 1988 3.08 21765 2436 1975 
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156 
 

النجاح وسبل والمرتكزات االسس االقتصادية الدبلوماسية في اليابانية التجربة:  الثالث الفصل  

( 5217مال ،يااى  سجااا )مج ااىعد مجت  اال مالمتااىجل ناال  أبااا نقااا دمجعاال معقباات مالقتااد مألرااي نأتااى  ىج راا د ج تاااة 
قيىاة طينياد نال  ى تة منقه تى   ن ق  مجربب نل  جك سجا م عيىم ت االت مجعض،   ( 1998عى  )ا ال  ت نى  

مال هنى  مج قا   مجتىجل مآلري   عاى  كتى ربب   مض ى مجتن نند مألقتد مث  كىة  جك مى ب مجات ا  مج طىجد 
ت ااا  مج تاا   مثاا م راا بنى ع ااا       راانى مالع ىاناادأت يكااى مجالعي نااد عاياااة ناال  ا ال  طىجاات آثااى    مجاا    ( 1997)

  .(1) مجنى ى ل
مكباا  راا   تااة مج ى نااد مالقعنااىاند ناال مج ااىج    ااا مج النااىت  مجياا   ثىجاا مالقعنااىا مجنى ااى ل  ن ااانمتااى مجياا   

عتك اات مجنى ااىة تااة عطبيااق ت ااىيي  م    (  2010قباا  عااى  ) كااىة ثى نااى  مجنااية   ااا مة مجتع اااة مالت يكنااد
م عااىج مجراانى مت  ل الراانتى ناال تمااى مجناا ىع  ةااك  كبياا  ناال مجقطااىممجنى ااى ي ة    يهااىمال عااىج مج مرااي  مجعاال 

 ع اا مجتراع   مجاا جل   مجعال ععرا   تيقعهاى مجع ىنراند مالجكع   نىت  كثي  تة مجت عمىت مال،ا   عىجناد مجما اة 
ع اا  كاىة جقمتاىجا جك   ةىط مالقعنىا مج اىجتل   ا  مجبا متد مالجكع   ناد  مجت   تاىت   مجع    نل ت مك ل ب جك

مقعناااىا مجنى اااىة ع كي اااد  تتاااى م ااا  تاااةمجنى اااىة مة عراااعميب مجاااا ع اااك مجعغييااا مت نااال مالعمىهاااىت مالقعناااىاند  
مجرا يي مجعاانق با جك مأل،ا   ي،ااتهى  ناىاند مال ةاطد مالقعتعتىقمد بية مجنا ىعد  مجعماى ة  مجعت يا   مجق معاد 

مالقعنااىا  مالتاا  مجاا   م اا  تااةا مااد عىجنااد تااة مجعقااا    ب مجعك   منااى  مجعاال عتعااىق ج ت   تااىت  ةاا كىت  قاا 
مج،ااتىت كىج قا   عماى ة مجمت اد  مجعمقئاد   عقاان نا ىعد مجرا ي  د نلمج ئنرتة مب ق رتىعل مجترىهتد مجنى ى ل 

عطاا   مجعااة مألهتنااد مج راابند ج عمااى ة كىجق معاد  ناايا مألرااتىك    ع ااا مج  اا  مجااا   مالعتاى  مجتناا نند نضااال
  ااا مج ااا ب مج ىجتنااد مجثى نااد ال نتكااة عمىهاا  مجبيئاااد مجا جنااد  ن  ااا راابي  مجتثااى  نقاااا ناال مجنى ااىة مجعك  جاا مل 

مجتاا ما مقاهاا ت تمت ااىت ناا ىعد مجناا ب ع ااا مجت ااىطق مجرااى  ند تااة مماا  عاا ني  تنااىا  ثىبعااد  غقياا ة تااة 
عغيياا م ناال م  تااد   مجعاال ععط اابمجعغيياا مت ناال مجتاا م ا مال جنااد  تااي مجع كيااق  ةااك  ترااعت  ع ااامجماا اة  عىجنااد

 (2)بية مج ية  مال، . مجعك  ج منى مجنى ى ند مج ط ند
( ت نااى  5217( ت  نااد عطاا   مج ااىعد مجت  اال مالمتااىجل م  م عيااي تااة )50 نتك  ااى تااة تال  ااد مجمااا   )

(  راام  مج ااىعد مجت  اال مالمتااىجل م ،يىضااى ناال عااى  2019( عااى  )6210( جنناا  مجااا )1998ا ال  عااى  )

                                                           
تطوير األسواق المالية وأصالح مؤسساتها: قضايا وخيارات السياسةة العامةة  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   (1)

 .1، ص 2005لمنطقة األسكوا  ، األمم المتحدة ، نيويورك ، 
 الدراسات العلوم السياسية ،مركزنادية فاضل عباس، البنية االجتماعية في اليابان والدروس المستفادة عراقيا  ،مجلة   (2)

 . 273ص ، 2018بغداد،  جامعة والدولية، االستراتيجية
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( 2011م،ا  عاى  ) م ،يىضاى   ل( ع  ا-1.09(  عيمد مالقتد مجتىجند مج ىجتند   ت اا   تا  را بل قاا   )2009)
  عيمد مجقجقم  مج   ض ب مجنى ىة نل ه م مج ى   ربب جهى ،رىئ  كبي ة .

ا(ا2019-1998)مل اااد لاااألمايكلاباألسعاااالثابت )ال ابا لاال اتجاالمحللااإل ماللا (50ال د  ا)

Sources :The World Bank Group, Statistics of the  International Bank for Reconstruction and 
Development, Washington, USA, available at the link 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN&view=chart 
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https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN&view=chart
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م اااااا مجتؤةااااا مت مجتهتاااااد مجعااااال نتكاااااة مة عقااااانس بهاااااى م  ا جاااااد تع راااااط  نااااايب مجيااااا ا  ن اااااا تؤةااااا 
  ااااااا م جااااااا جك م جااااااات مجنى اااااااىة  مهتناااااااد ،ىناااااااد جهااااااا م مجتؤةااااااا  م   ال ااااااا   جت مط يهاااااااىتراااااااع   مجت نةاااااااد 
م  م عياااااي  (2019-1973) ،ااااا  مجيااااا ا تاااااة مج اااااىعد مجت  ااااال مالمتاااااىجل ،اااااال  مجتااااااة ام عياااااىم تع راااااط 

،اااااال   (  مراااااعت  نااااال مال عياااااىم 1973عاااااى  ) ا ال  ( 22138) نااااايب ا،ااااا  مجيااااا ا تاااااة مج اااااىعد تاااااة 
م ،يااااااااى  ع ااااااااا  جااااااااك   رااااااااىعا ( 1997ا ال  عااااااااى  ) ( 41861( جنناااااااا ح )1997-1973مجتاااااااااة )

 ت اااااالت ت ق جااااد  مألراااا ى    راااابب م عيااااى  مجااااية د قنتاااا ناااال ع رااااة  تااااى رااااب ل تااااةت اااااالت مجعضاااا،  
م م م   ((1)) مجتىجند  مج قاند مجعل  ىن ت ع ا ترع   ت ق   تة مجري جد مجرنىرعية ت م 

 جااااا  نراااااعت  مج تااااا  نااااال تع راااااط  نااااايب مجيااااا ا ع اااااا  ياااااس مج اااااى    اااااا م ،ياااااى  مج اااااىعد مجت  ااااال 
مجنى اااااى ل  مجعااااال مثااااا ت  ةاااااك   مالقعناااااىا بهاااااى تااااا  مجعااااال مالقعناااااىا  مال كتاااااىش مالمتاااااىجل  رااااابب أقتاااااد

مال ،ياااااااى  جنراااااااعت  نااااااال ( 1993عاااااااى  )ا ال  (  41861)رااااااا بل ع اااااااا ت اااااااا   تااااااا    اااااااا مة ب ااااااا  
 مجت اااااااا  كاااااااىة هااااااا م م ،ياااااااى   سة ال ااااااا     (  1999عاااااااى  )ا ال  ( 41097ةااااااايئى  نةااااااايئى  جننااااااا ح )

ت اااااالت مج طىجاااااد   م عيااااىم   مإلعىجااااد   م عيااااىم  رااااا د  مج اااااىعد مجت  اااال مالمتااااىجلتااااي م ،يااااى  تعقمت ااااى 
م،اااا   ىجع رااااة م    جاااا  ي قااااا هاااا م مج ااااى  ع ااااا تااااى هاااا  ع ناااالأ وااااىب مألراااا    أع ااااى   تتااااى ضااااىع  تااااة 
عاااااااااااى  ا ال  ( 42724جننااااااااااا ح )   عيماااااااااااد جالقتاااااااااااد مجتىجناااااااااااد مج ىجتناااااااااااد م ،يااااااااااا  ةاااااااااااك  عاااااااااااا يمل 

(2009 .)  
ةااااااها  م اااااا  ت اااااال مرااااااع ىام جتااااااى راااااابق  مااااااا مة مالقعنااااااىا مجنى ااااااى ل  تااااااة ،ااااااال  مج تاااااا  مجراااااا يي مجاااااا   

مقعنااااىام تااااؤث م نااااال مالقعنااااىا مج اااااىجتل  جاااا  ننااااا  مالقعنااااىا مجنى ااااى ل مجاااااا هاااا   مجت مكاااااق مجتعقاتااااد  باااااا ة 
مة عكااااا ة ه اااااىك مج اياااااا تاااااة مج  متااااا  مجعااااال  نااااا ت جااااال متكى ناااااىت مجعطااااا   عبااااا  ت م  اااااد مجت،ع ياااااد  نضاااااال 

مجك ناااااد مجعااااال مثااااا ت ع نااااال عاااااة  جاااااك  ممااااال مالقعناااااىا مجنى اااااى ل منضاااااى مج اياااااا تاااااة مجتعغيااااا مت مالقعناااااىاند 
  نتكة مة   ك  مه  تعغي مت مالقعنىا مجك ل مجنى ى ل  كتى نيعل:

م  يعضااااااح ج ااااااى تااااااة ،ااااااال  تال  ااااااد  ععتيااااااق مجنى ااااااىة  ت ااااااا  ما،ااااااى  عااااااى    : ح ثثثثثثماالدخثثثثثثااا-2
( %32.29( م عياااااىم ممتاااااىجل مالا،اااااى  تاااااة مج اااااىعد مجت  ااااال   ع م  ااااات هااااا   مج رااااا د  باااااية )51مجماااااا   )

                                                           
 .3ص ،  1996،  االمارات العربية المتحدةصندوق النقد العربي ،  التقرير االقتصادي العربي الموحد ،   (1)
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(  جعاااااااااا ،ي    اااااااااااهى م   ناااااااااا ت هاااااااااا   مج راااااااااا د مجااااااااااا 1996مجت  اااااااااال مالمتااااااااااىجل عااااااااااى  )تااااااااااة مج ااااااااااىعد 
  .%( تة مج ىعد مجت  ل مالمتىجل23.56)

ا(2019-1996المحللاال ماللاللمدةا)اال اتجام ااالدخااا(ا سب 51 د  )ا

Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the link  : https://data.albankaldawli.org/ 

 

 تااااة ،ااااال  متعالكهااااىمال عنىطنااااىت  ناااال مج ااااىج  ا   مع ااااا مجنى ااااىة م ااااا ع ااااا الد ل ثثثث  االحت اط ثثثثا -3
  و رااااا د   ياااااة نى اااااى ل ع ي يااااا ة  ( 1363(  ااااا مجل )1980) عاااااى   هىناااااد ناااااىنيهى ثااااا  ة  ط ناااااد كبيااااا ة ب ااااا 

 ( 3531) سجاااااا جننااااا  م عياااااي هااااا م مجت اااااا   ثااااا   مإلمتاااااىجل   مجت  ااااال  ىعمهاااااى ( ضااااا يى  ىجتقى  اااااد تاااااي5.6)
 أراااااا ى  م عيااااااىم  راااااابب 1990 عااااااى   هىنااااااد مإلمتااااااىجل مجت  اااااال مج ااااااىعد أضاااااا ىف ) 8)أ     يااااااة ع ي ياااااا ة 
 أراااا ى  ناااال  ااااىا م ،يااااى  ع  هااااى   مألرااااه  أراااا ى  ع مم اااات 1990 عااااى  بامنااااد  ناااال  مألرااااه   مأل مضاااال
   ىجعااااااىجل( مجيقىعااااااد مقعنااااااىا م هنااااااى ) كبياااااا  مقعنااااااىا   كاااااا ا بامنااااااد  تثى ااااااد هاااااا م مالتاااااا   كااااااىة مأل مضاااااال 
ع ااااا  رااااىسأ  ةااااك  ع عتااااا كى اااات  مجعاااال مجنى ااااىة تااااة مال هنااااى   ناااال  مالقعنااااىاند مجتىجنااااد مأل  تااااد مقع واااات

اال اتجاالدخااام ااإ مالل
 (%)المحللاال ماللا

الدخااااق م 
د لااتالي  ا  

اال اتجاالدخااام ااإ مالل الس  
 (%)المحللاال ماللا

 ق م االدخاا
 تالي  اد لا

 الس  

27.36 1.38 2008 32.29 1.56 1996 
24.08 1.26 2009 32.09 1.42 1997 
25.12 1.43 2010 31.32 1.62 1998 
24.17 1.49 2011 29.61 1.53 1999 
23.56 1.46 2012 29.96 1.46 2000 
24.03 1.24 2013 28.56 1.23 2001 
24.66 1.20 2014 27.30 1.12 2002 
27.07 1.19 2015 27.50 1.22 2003 
27.37 1.35 2016 28.09 1.35 2004 
28.12 1.37 2017 28.27 1.34 2005 
27.84 1.38 2018 28.55 1.30 2006 
27.36 1.23 2019 29.12 1.31 2007 
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 م ،يضااااات   مجيقىعاااااد مقعناااااىا م هناااااى   راااااتيت هااااا   مج اااااىه ة نااااال مالنااااا   مجتت  كاااااد )مأل  (   مرااااا ى 
 مج ط ند. ع ا مث هى مجث  ة

مجااااااا  عهااااااىتهتااااااد سام    تااااااة مجماااااااي   ىجاااااا ك  مة مجنى ااااااىة م جاااااات مهتنااااااد جال عنىطنااااااىت مجا جنااااااد  م ك اااااات 
مجعاااااال أناااااا  ت ترااااااؤ جد عااااااة ت مق ااااااد مال عنااااااىط مج قااااااا مألم باااااال  مام ة  (1952) ت اااااا  عااااااى   قم ة مجتىجنااااااد 

عراااااااااع،ا  مج ك تاااااااااد مال عنىطناااااااااىت م  مج راااااااااىب مج،اااااااااى  بهاااااااااى    مام ة  ت مق اااااااااد مالراااااااااعثتى  مج،اااااااااى مل   
نااااد   كااااا جك جرااااااما مجاااااي ة مج،ى مناااااد م  ع اااااا  اااااا    مجا جنااااد جتقىب اااااد عق  اااااىت أراااا ى  نااااا ف مج ت اااااد مجت 

ت ااااا  عاااااى  ال عنىطناااااىت مجا جناااااد ج نى اااااىة ( مة  تااااا  م54تاااااة مجماااااا    قااااا  ) يعضاااااح ج اااااى أ  أقتاااااىت أ،ااااا   
( 2019ت نااااااااى  ا ال  عااااااااى  ) ( 1322.44ممتااااااااىجل مال عنىطنااااااااىت )جيب اااااااا   ىعااااااااا يمنت عنااااااااىعا( 1981)

  جغىنااااااد( 2012 ع ايااااااام  مجتاااااااة تااااااة عااااااى  )   ااااااا  جااااااك راااااانط مج ،يااااااى  المجكااااااة هاااااا م مج تاااااا  م،اااااا   ناااااال 
معمااااااى  مجراااااا طىت مجتىجنااااااد مجنى ى نااااااد جبنااااااي مجااااااية ناااااال   مال ،يااااااى (  كااااااىة تااااااة مهاااااا  مراااااا ىب هاااااا م 2015)

( 15.7)قنتعاااااال تب اااااا  مج قانااااااد ب نااااااا مجراااااا طىت  م  قىتااااااتأراااااا م  مج ت ااااااد ج قاااااا  م عيىعاااااال متااااااى  مجااااااا ال    
كااااااى  ة مجثااااااى ل تااااااة ع ااااااك مجراااااا د ناااااال سطااااااى   28كااااااى  ة مال     عااااااا   27ع ي ياااااا ة يااااااة ناااااال مجتاااااااة تااااااة 

جنتعاااااا عااااا  قنتاااااد مجت ىنراااااد مجعمى ياااااد جهاااااى متاااااى  مجعماااااى ة مج،ى مناااااد  عاااااا، هى  ج،يااااا  رااااا   مجاااااية مجت عياااااي  ا
 (1)مث ة مجا ع ك مال عنىطنىت.   ا  جك

(   قنتاااااااد ب غااااااات 2017 جااااااا  نراااااااعت   مااااااا  مج تااااااا  نااااااال مال ،ياااااااى    اااااااا مة م عياااااااي عاااااااا يمنى عاااااااى  ) 
مال عنىطناااااااااىت   اااااااااا  جاااااااااك جننااااااااا  مجاااااااااا)  ( ت ناااااااااى  ا ال  جنراااااااااعت  مال عياااااااااىم نااااااااال سمتاااااااااىجل1264.14)

 ( 2019( ت نى  ا ال  عى  )1322.44
 
 
 
 

                                                           
إدارة االحتياطيات الدولية في هاشم جبار الحسيني ورياض رحيم العامري، عرض النقد وسعر الصرف وأثرهما في  (1)

 .116،ص 2020( ، 54( ، العدد )13( ، المجلة العراقية للعلوم االدارية ، )المجلد 2015-2003اليابان للمدة )
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ا(2019-1981)األمايكلاللمدةااللد لااال ااي اباألسعاااالذهباا يهاابمااالحت اط ا ا(اإ مالل52 د  ا)
د لا(االحت اط ا ا)مل اااإ مالل االحت اط ا ا)مل اااإ مالل الس   

 د لا(
 الس  

401.96 2001 37.84 1981 
469.62 2002 34.40 1982 
673.55 2003 33.84 1983 
844.67 2004 33.90 1984 
846.90 2005 34.64 1985 
895.32 2006 51.73 1986 
973.30 2007 92.70 1987 
1030.76 2008 106.66 1988 
1051.65 2009 93.67 1989 
1104.56 2010 87.83 1990 
1295.84 2011 80.63 1991 
1268.10 2012 79.70 1992 
1266.85 2013 107.99 1993 
1260.68 2014 135.15 1994 

1234 2015 192.62 1995 
1216.52 2016 225.95 1996 
1264.14 2017 226.78 1997 
1270.48 2018 222.44 1998 
1322.44 2019 239.95 1999 

 226.68 2000 
Sources :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the linkhttps://data.albankaldawli.org/ 

مجعط  مت مج ىن د نل ت اا  مجعضا،  س  نال ا  ( 53)مجما    : يعضح ج ى تة بنى ىت معد االتضخم-4
( قبا  مة نةاها 1990%( ج  اى  ) 2.6( سجاا )1989 -1985%( ج تااة ) 0.91مجت ا  أ عيي تاة )أة ه م 

( جنراااعت    اااا  جاااك نااال  تااا  ت عاااا  ع اااا مجااا غ  تاااة مالقتاااىت -1.3( جيب ااا   ااا مجل )2000م ،يىضاااى عاااى  )
       ( سجاااااا 2000%( عاااااى  )1.3- مال،اااااعالالت مجعااااال أناااااىبت مالقعناااااىا مجنى اااااى ل م  م ،يااااا  مجعضااااا،  تاااااة )

https://data.albankaldawli.org/
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 عيمااد مج كاا ا مالقعنااىا    ااااة  مجترااعه ك أراا ى  تؤةاا  (  ن ااق   جااك مجااا ع ممااي2011%( عااى  )1.6-)
سةاى ة ع اا عقتال ب نايل مجضغ ط مال كتىةند  واأ مجب ك مجت كق  مجنى ى ل ب ضاي أهاامف عراعهاف مجعضا،   

 .ع ا مجرنط ة ع ا مال كتىش   ةك   ىر 
 ))%ن في اليابا ( معدل  التضخم53جدول )

%()  السنة معدل التضخم 

0.91 1985-1989 

2.6 1990 

-1.3 2000 

-1.6 2011 

-0.7 2012 

-0.3 2013 

1.7 2014 

2.1 2015 

0.2 2016 

-0.2 2017 

-0.1 2018 

0.5 2019 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the linkhttps://data.albankaldawli.org/ 

رااا  ى ع اااا مج اااىعد مجت  ااال ع اااا مج طىجاااد تاااة مجتؤةااا مت مالقعناااىاند مجعااال عاااؤث  مؤشثثثااالبطالثثث ا ا-5
مجااا مثااى  ميمىبنااد م  عااؤا  م ،يىضااى   أ مجعاال ع ناا  ناال ت اااجهى م عيىعااى   م  ع تاا  مجعغياا مت   مالمتااىجل

عااى  %( 2.1) تت ااا  مج طىجااد ب غاا راا د  سة سجااا(     56مجبنى ااىت مجاا م اة ناال مجمااا   ) راا بند   عةااي 
  .د(  ربب مالقتد مألري ن1999عى  )%( 74.) (  م عي ت ه   مج ر د جعن  مجا 1990)

  مجكراىا مألقتاىت ةها ت ا  مج طىجد عا  مرعق م   مضح  راببنقا  )2007-2000مجتاة ) ،ال  أتى
ت ااااالت   مراااعت ت   مالقعناااىا  مج ةاااىط ع اااا أثااا ت مجعااال مجنى اااى ل مالقعناااىا بهاااى تااا  مجعااال مالقعناااىا 

( م  راام  هاا م مج ااى  ت ااا  مج طىجااد مالع ااا 2002عااى  ) %(5.4) قااا هى   راا د ت ققاال  ىال عيااىم مج طىجااد
( نل مج النىت مجتع اة مالت يكند  2001( مي    عى  )11 عيمد مالر ىب مال يد مج ك  نضال عة  م ام  )

تى بية  ع م ، مال عيىم نل ت ا  مج طىجد با   مض ى   سة(  ما 1990-2019) مإلمتىجندمجتاة  أ،  ى  م  م
  اا م  ج  اا  ف مجتضااط ود مجعال عىةااهى مالقعنااىا مجنى ااى ل  مإلمتىجناد%( ،ااال  مجتاااة 5.4) سجاا%( 2.1)

 .مج ىن د نل مالقعنىا مج ىج   ىألقتىت عيث   

https://data.albankaldawli.org/
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 (2019-1990حجم البطالة للمدة ) (54) جدول

البطال امعد   الس   معد االبطال  الس   
4 2006 2.1 1990 

3.9 2007 2 1991 
4 2008 2.2 1992 
5 2009 2.5 1993 

5.1 2010 2.9 1994 
4.5 2011 3.2 1995 
4.3 2012 3.4 1996 
4 2013 3.4 1997 

3.6 2014 4 1998 
3.4 2015 .74 1999 
3.1 2016 7.4 2000 
2.8 2017 5 2001 
2.4 2018 5.4 2002 
2.4 2019 5.3 2003 
3 2020 4.7 2004 
  4.4 2005 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 

Development, Washington, USA, available at the linkhttps://data.albankaldawli.org/ 
مجنى ى ناد   مجعم واد أثت عال  تاى مج هضاد عنا  ناا  ققعال مجنى اىة مجا   مالقعناىا  مج تا   ماا مة  عقاا  تاى ض   ع ا
ع عا  ت معاب تعقاتاد نال مالقعناىا مج اىجتل  اىج غ  تاة  ق ناد ا جد سجا تهتش كنىة تة مجيهى    جعهى مأل  ى  جيعت مجعل

ت   هى نل نع مت  ك ا مقعنىاند  ربب مجع  الت مالقعنىاند هل  مى هى نال مراع،ام  مجاب  تىراند مج ىعتاد   اا مج ا ب 
 ثااال  سجااا مالقعنااىا  مج تاا  عقراان  ع ااا ج نى ااىة مالقعنااىا  مجعطاا   با مرااد مجت  ياا ة  مج ااى ث ة   يعيااقمج ىجتنااد مجثى نااد 

 (1): تىنيعلت م   هل 
( 1868- 1885)عااىتل  بااية عقااي (  هاال مجيعاا ة مجعاال مال عقااى  نعاا ة) عرااتا مجعاال مجيعاا ة  عةاات : مأل جااا مجت   ااد-أ 
 ( 1886- 1905) مج اي  مالقعنىا ب ى   وامند
 (.1925-1905)  عقي بية عىتل مج اي  مالقعنىا  مجب ى  نع ة   عةت : مجثى ند مجت   د-ب 
 مج اا ب مج ىجتنااد   ااا عتعااا هاا   مجيعاا ة تااة  مج اااي  مالقعنااىا  مجب ااى   معااىاة مال ع ااىش  عةاات : مجثىجثااد مجت   ااد-مااا
 مج ىض . مج قت نل كب    مقعنىاند ق ة سجا مجنى ىة ع    سجا مجثى ند

 

                                                           
 . 18، ص حامد،  مصدر سابق عباس رؤوف  (1)

https://data.albankaldawli.org/


 

164 
 

 الفصل الثالث : التجربة اليابانية في الدبلوماسية االقتصادية االسس والمرتكزات وسبل النجاح

 :واثرها فيي نميا اتقتدياال العيالمي لليابانحجم العالقات التجارية الدولية  -المبحث الثاني
فتت  تحل تتل  رلتت   نظتتلا جتتةول ا ةول اجعتتاج   معظتت   اوجو تتاا ستتل  فتت  ملتبتت  متمةمتت   احتلتتا اجترتتالخ اجيالر تت 

 اجترتتتالخ تحل تتتل إجتتت  اجتتتة واا ازةاةا اجعتتتاجم  فتتت  مرتتتال اجترتتتالخ  اصترتتتا  ومتتتط تاتتتولاا اجنمتتتو اصاتيتتتاة   
واجعمتتع  لتت  تحل تتل اجترتتالخ اجعاجم تت  و اجةوج تت   األستتوا انيتتا اص تمتتا   لتت  فتتت  و  اجتتةول بتت   ف متتا اجيالر تت 
  (1) .ملحل  اجلكوة اصاتياة  معاجر  

ف  تاو ل   اكلها اصنتار   مما رعلها احةى اجةول اجت  تحمق  خاج ابا  رهوةا كب ل  استناةا اج  ذجل بذجا
متمةمتت  فتت  حرتت  اجترتتالخ اجعاجم تت    بستتبا  فائضتتا ترال تتا متتط اجعة تتة متت  اجتتةول اجكبتتلى   بعتتة احت جهتتا مكانتت 

متتط اجتتةول  اجةوج تت  اجترتتالخ نظتتا  توظ فهتتا ألةواا اجةبلوماستت   اصاتيتتاة   ومستتا متها فتت  وضتتط اوا تتة واستت 
   ال ق توظ ف  ال  ونيف م  بأكثل تمةم    اذ تمتلل اج ابا  مسالا او   ف  تحم ق اجمكاسا  مةلاجم

 اجعامتت    وتعتتة اصتفاا تت  اجةوج تت  ترالتهتتا   ااتهتتا اجيالر تت  متت  يتت ل ابتتلا  اصتفاا تتاا اجترال تت  بهتتة  تعز تتز
 وبعتة متلول   اجتت  انظمتا اج هتا اج ابتا   ( ا   اصتفاا اا1955) )اجراا(  ا  واجترالخ  اجرملك   جلتعل فاا

( كانا اج ابا  م  اول 1995(  ا  ) WTO اما م  اجتال خ ا    وتأس   منظم  اجترالخ اجعاجم   ) (40)
 اجترتالخ نظتا  اوا تة إنشتا  ف  اجمشالك  فت  ف  تأس سها   اصمل اجذ  ا اا ا ةولا مهما  اسهمااجةول اجت  
 (2)اجةوج  .

ممابع  ذا اجةول اجذ  تلعبه اج ابا  ف  حر  اجترتالخ اجيالر ت  وا م تهتا فت  حلكت  اجيتاةلاا واصستت لاةاا 
  مك  ا  نب   تاول حر  اجترالخ اج ابان  واثل ا ف  اصاتياة اجعاجم  وكما  ات :

ثل تتا فتت  حرتت  جمعلفتت  ةول اجترتتالخ اجيالر تت  اج ابان تت  وا:  اوال: تطوووح م ووت ارت وودحل ارلوراوون ر اد وود 
تاولا ترالخ اجسلط اج ابان    بشكع كب ل اوال اجترالخ اجعاجم   صبة م  تتبط اجمسال اجتال ي  جهذا اجتاول اذ 

وشتهةا يتاةلاا واستت لاةاا اج ابتا  تت تلاا واستع  اتوال  اجفتلاا اجت  ملا بها اجتنم ت  اصاتيتاة   اج ابان ت  
نافستت   او تت  تفواتتا بهتتا حتتت   لتت  بعتتم اجتتةول اجمتمةمتت  وتت تتلا اجفتتتلاا اجتتت  متتلا بهتتا ممتتا ا اا تتا م تتزخ ت

ياةلاا اج ابا  حسا اصوضاع اجت  شهةتها اجساح  اجعاجم   م  احةاث ترسةا ف  اجحلا اجعاجم   اصوج  

                                                           
 . 5، ص  1996 االمارات العربية المتحدة،العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد  (1)

(2) Shigeki SHIBATA AND Toshikazu  YAMAKAWA ,The Changing Role of Japan in the 
International Trade Regime: from a Rule-Follower to a Rule-Maker, Paper prepared for the ISA 
International Conference 2017, Hong Kong, June, 2017,P.3. 
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( وم  ث  حلا اجعاجم   اجثان   وما شهة  اااع اجترالخ اجيالر ت  اج ابان ت  بعتة 1929واصزم  اجماج   اجعاجم   )
( واصزمتت  اجتتت  ايتتابا اج ابتتا  او متتا 1973اجحتتلا اجعاجم تت  اجثان تت  متت  تت تتلاا كب تتلخ  منهتتا اصزمتت  اجنفا تت  )
( 1997   متتا اصزمتت  األستت و    )ا   اجم تتتا ستتم  بتتت)اجفما   اصاتيتتاة  ( فتت   متتة اجتستتع ن اا جحمتهتتا ازمتتت

ثتت ث ااستتا  وحستتا اجملاحتتع اجتتت    لتت ( و مكتت  تمستت   تاتتول اجترتتالخ فتت  اج ابتتا  2008واصزمتت  اجعاجم تت   )
ملا بها وحسا اجتت تلاا اجتذ  شتهة ا اجعتاج  واجتحتوصا اجماج ت  بعتة كتع حتةث  تاجم  )حتلا  اجم ت    ازمت  

ا  اجت  منظمتاا اجترال ت  اجعاجم ت  ( وفت  ضتو  ذجتل  مكت  توضت   ااتياة     مة اتفاا اا ترال     اصنضتم
 ما  أت :بتاول اجترالخ اجيالر   جل ابا  

تعة  ذ  اجمةخ اجتال ي    م    : 1970قطدع ارت دحل اراد دني قبل ارمحب ارعدرمان االورى ورغدان عدت -1
فتتت  واتنتتتا اجحاضتتتل نت رتتت  احتتتلاز  ا تتت  اجعوامتتتع اجتتتت  ستتتا ةا اجترتتتالخ اج ابان تتت  جلويتتتول اجتتت  متتتا  تتت   ل تتته

ا  اجيتاةلاا  إصاجياةلاا اج ابان   مواعا مهما ف  اجترالخ اجعاجم   وباجلغ  م  انيفاضها ف  فتلاا متعااب  
( و ت  1874اج ابان   حافظا  ل  نمو ا منذ  اكثل م  ال  ونيف بعة اتستاع نشتااها اجترتال  منتذ  تا  )

يتت حاا اجس استت   واصاتيتتاة   ومتتا  ستتم  فتت  ) هتتة م رتت ( اجتتذ  متتل اجمتتةخ اجتتت  وضتتعا  ف هتتا اج ابتتا  اص
( 55 بتةوا  تذا واضتحا مت  يت ل اجرتةول )ذكل  سابما وشتهة ااتاع اجترتالخ اجيالر ت  اج ابتان  تاتولاا كب تلخ و 

ستلط اج ابان ت  متط اصيتذ بنظتل اص تبتال ا ت  اجتحتتوصا جل اصستت لاةاا وضت  حرت  اجتت  تلاا فت  إرمتاج   ذ اجت
جت  شهةتها معةصا اجتباةل اجترال  نت ر  األحةاث اجةائلخ ف  اجساح  اجعاجم ت  ومتا تمل ته  تذ  اصحتةاث مت  ا

تراذبتتتتاا واتفااتتتتاا ااتيتتتتاة   وك ف تتتت  استتتتتيةا  استتتتاج ا اجةبلوماستتتت   اجعامتتتت  بشتتتتكع  تتتتا  واتتتتل  اجةبلوماستتتت   
تبتاةل اجترتال  وفت  اجييتوص اصاتياة   بشكع ياص ف  اجحيول  ل  مكاسا ترال   وز تاةخ معتةصا اج

اذا ما  لفنا ا  اج ابا   وارها تحوصا كب لخ فت  اجمتةخ اجتت  ستبما اجحتلا اجعاجم ت  اجثان ت  ومتا بعتة ا نت رت  
   و ذا ما  وضتحه بشتكع فعتاليسالتها ف  اجحلا  بعة هانتهارها جةبلوماس   ميتلف  تماما    ما كانا  ل 

-1874فتت  اجمتتةخ ) %(  66متت )  اجمنستتورااحتتن انيفتتام استتت لاةاا اذ ن  استتت لاةاتهااجتت  تتل فتت    كتتع 
اجمتتةخ اجتتت  ستتبما اجحتتلا اجعاجم تت  اصوجتت  ومتتا بعتتة ا وجتيتتع تلتتل اجنستتب  فتت  %(  11) ( جتيتتع اجتت  1883
ازةاةا نستتتب   اجمنستتتوراا وبممابتتتع انيفتتتام نستتتب  استتتت لاةاا  بعتتتة اجحتتتلا اجعاجم تتت  اجثان تتت    %( 2 اجتتت  )
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 %(  70 )إجتت ( جتيتع اجك ماو تاا واجمعتاة  واتصا ااتيتاة   ايتلى مثتع )ااتاع ااا تاا اصستت لاةاا مت  
 (1)اجثان  .واستملا بعة ذجل حت  سنواا ما بعة اجحلا اجعاجم    (1916-1907 اجمةخ)ف  

    (1970-1874( تطوح هاكل االستيحالات اراد دنان ر ملل )55 لول )
          )%( 

السلع  المدة
 الغذائية

منتجات  المنسوجات
 اخرى

 )الخدمات(

السلع 
 الكيمياوية

سلع  االت المعادن
 متفرقة

اجمالي 
مشاركة 

 السلع

1874-83 6.1 65.7 0.1 5.4 6.0 4.9 11.8 100 
1877-86 7.2 63.0 0.1 5.2 7.4 7.5 9.6 100 
1882-91 7.8 53.2 0.1 6.0 9.8 12.9 10.2 100 
1887-96 7.9 44.4 0.0 7.9 11.9 18.1 9.8 100 

1892-1901 10.2 29.2 0.0 11.9 13.3 28.1 7.3 100 
1897-1906 10.7 20.2 0.1 15.8 14.7 32.7 5.8 100 

1902-11 9.6 15.8 0.1 20.3 17.0 31.5 5.7 100 
1907-16 10 11.0 0.1 23.6 20.2 30.1 5 100 
1912-21 11.8 6.8 0.4 25.7 25.1 27.4 2.8 100 
1917-26 13 9.3 2.3 24.4 23.8 24.8 2.4 100 
1922-31 15.4 10.1 3.6 24.4 21.3 22.0 3.2 100 
1927-36 18.8 7.5 2.8 27.1 24.7 15.7 3.4 100 
1930-39 17.4 5.7 1.3 25.1 34.2 13.5 2.8 100 
1951-55 12.3 5.6 6.0 17.6 8.9 45.4 4.2 100 
1956-60 6.5 2.4 3.2 21.3 20.6 41.7 4.3 100 
1961-65 9.7 1.9 3.4 20.4 16.7 42.5 5.4 100 
1966-70 7.5 3.8 3.3 19.7 19.8 36.5 9.4 100 

Source :Ippei yamazawa ,economic  Development and international trade Japanese model,A 
the Resource Systems Institute, East-West Center,1990,p.5 

تتا مثتتع  اجيتتاةلاا جتت   كتت  اجتت  تتل فتت    كتتع ومتت  رانتتا اجيتتاةلاا  ابتتع اجحتتلا اجعاجم تت  األوجتت  ملحوظ 
بمتتا    كتتع اجيتتاةلاا مستتتملا جتا تت   إجتت  (56) اذ  شتت ل اجرتتةولاجتت  تتلاا اجتتت  حتتةثا فتت    اكتتع اصستتت لاة 

 مثتع انيفتام  كع ياةلاا اجستلط اجيتنا    بشتكع اف تف نستب  ا  بعة ا تت لج    ( 1931-1922 ) اجمةخ
تبعهتا انيفتام نستب  يتاةلاا   ( 1896-1877) اجمتةخ اجمحيتولخ بت  اجمتواة اجك م ائ ت  فت   نسب  ياةلاا
متت  ارمتتاج   اجمنستتوراا نستتب  مستتا م  فتت  اصكبتتلتت  تتل اج ف متتا  عتتة (  1901-1892اجمتتةخ )اجمعتتاة  فتت  

                                                           
(1) ippei yamazawa ,E C O N O M IC  DEVELOPMENT AND  INTERNATIONAL  TRADET H E 
JAPANESE M O D E L, A the Resource Systems Institute, East-West Center,1990,p.4. 
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(  1939-1874) اجمتةخيت ل %(  12.1%( جتبلت  حتواج  ) 38.3)مت  ها ضتاانيفاجياةلاا اج ابان   بعتة 
اجحل تتل اجيتتا   نستتب  يتتاةلاااجمنستتوراا إجتت  انيفتتام  نستتب  يتتاةلااانيفتتام اجستتبا اجتتلئ   فتت   لرتتط و 

تلارعتتتا و  ( 1923 ) تتا  اجتتذ  ضتتلا اج ابتتا  زجتتزالاجاجتتت  ق مبتتا (  1929)  تتا اصزمتت  اجماج تت  فضتت   تت  
 يفتتم ا متت  اجتتت  اجس استتاا اجماج تت  و ستتمحا و (  1930- 1929 )بممتتةال اجثلتتث متتا بتت   اجتتتياةلاا اج ابان تتت 

جلتتةول اجتلة تت  اجهاةفتت  إجتت   اجرملك تت  اجتعل فتتااجكتت  تيتتا ة  وائتتق   بتتاحتوا  األزمتت  رزئ تتا   ) 1931) تتا  
 (1). انحو آس اجيالر    اج ابا ترالخ حما   قسوااها  ةفط 

(1970-1974) اليابانية الصناعية السلع صادرات ( هيكل56ار لول)  

 المدة
غذائيةسلع   منتجات المنسوجات 

الخدمات)
) 

 مواد
 كيميائية

صناعة 
 الخزف

 سلع االت المعادن
 متفرقة

اجمالي 
مشاركة 

 السلع

1874-83 5.9 59.8 0.3 22.0 1.4 7.2 0.0 3.4 100 

1877-86 5.3 56.0 0.3 22.8 1.6 9.5 0.0 4.5 100 

1882-91 4.0 56.4 0.3 20.3 2.0 11.9 0.0 5.1 100 

1887-96 3.2 59.2 0.5 17.1 2.0 10.9 0.2 6.9 100 

1892-1901 3.6 61.3 1.2 15.3 1.9 7.9 0.3 8.5 100 

1897-1906 6.2 59.2 2.3 13.6 2.3 6.4 0.8 9.2 100 

1902-11 7.2 57.4 3.5 12.3 2.4 6.3 1.6 9.3 100 

1907-16 6.8 56.2 3.0 11.9 2.3 6.4 2.8 10.6 100 

1912-21 7.1 55.1 2.3 11.3 2.4 6.6 5.3 9.9 100 

1917-26 7.1 60.1 1.8 9.9 2.6 5.7 4.5 8.3 100 

1922-31 7.4 62.9 1;3 9.6 3.0 5.2 3.4 7.2 100 

1927-36 7.1 57.4 1.2 10.2 3.3 7.2 6.3 7.3 100 

1930-39 7.1 52.1 1.7 10.8 3.4 7.7 9.5 7.7 100 

1951-55 6.0 41.4 2.0 4.9 5.7 20.6 13.2 6.2 100 

1956-60 6.2 36.1 2.2 6.5 4.5 12.7 23.4 8.4 100 

1961-65 3.6 21.8 1.5 10.1 3.8 18.2 32.6 8.4 100 

1966-70 2.4 14.1 0.8 12.7 2.5 18.1 42.6 6.8 100 

Source :ippei yamazawa , Economic development and international trade Japan’s model the 

Resource Systems Institute, East-West Center,1990,p.7. 

 

  

 

                                                           
 19ص  ،2010 ،دمشق ،وزارة الثقافة ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، االقتصاد الياباني ،  لايفلين دوري (1)
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 ن( ورغداووون االامووون ارمدراووون ا سووويوا1973قطووودع ارت ووودحل اراد ووودني منوووط االامووون ارن طاووون ارعدرماووون )-2
 بعتة  (1974) ااتيتاة    تا  معضتل  اجعتاجم  موارهت  اصاتيتاةرهتوةا واستع   نتةما  بذجا اج ابا ( 1997)

 فتت  اجستتل ط  اصلتفتتاع اجةوج تت  كتتا  ستتببها اجمتتةفو اا فتت  يا تتل ومتتا نتتته  نتته متت  ايتتت ل   اجتضتتي  تفتتاا 
  تتا  اجتتنف  قزمتت  ق متتاا اضتتعا  ستتعل  اصستتا  فتت   بعتتة ازة تتاة استتعال اجتتنف  اجيتتا  بمتتةل الةعتت  اجتتنف  قستتعال

ممتتتا غ تتتل اترتتتا  اجترتتتالخ  اصاتيتتتاة    اجنمتتتو اجعتتتاجم  وتلارتتتط ج اتيتتتاة يا تتتلخ يتتتةم  ورتتتهممتتتا  (1973)
 اجتضتتيم  جلكتتوةا بستتبا اصستتت لاة ا تتوة يتت ل فتتلم متت  اجحمائ تت  نحتتو اجيالر تت  فتت  اجعتتا  اجمتتذكولخ ا تت   

 ال تتق فتت  تمتتف اجتتت  واجيالر تت  اجةايل تت  ممتتا زاة متت  اجمعواتتاا اجةوج تت  اجمتتةفو اا يتتعوباا وز تتاةخ اجعتتاجم 
 إ راب تتت  ا  رهتتتوة ومتتتط تتتتأز  اجوضتتتط اصاتيتتتاة  اجعتتتاجم  بتتتذجا اج ابتتتا  األاتتتلا  متعتتتةةخ اجترال تتت  اجمفاوضتتتاا
اجيالر ت   اجترتالخ وتعز ز تا نظتلا أل م ت  اجحلخ اجترالخ مباةئ  ل  اجحفاظ قرع م  األيلى  اجةول مط باجتعاو  

جيتتنا اتها فضتت   تت   مهمتت  متتوالة  لتت  جلحيتتول   اجوان تت  س استتتها منظتتول متت  اجزاو تت  اجتتت  تعتتة ا حرتتل
 اجمنترت  اجتةول متط اجتعتاو   تعز تز موايتلتها فت  اج ابتا  مت  ارتع ذجتل  زمتا   تذائ ت اج حيوجها  ل  اجسلط

 اص تمتتا  متتط اجعتتاجم  ج اتيتتاة متناغمتت  تنم تت  األاتتلا  جتحم تتق واجمتعتتةةخ اجثنائ تت    ااتهتتا يتت ل متت  جلتتنف 
متت  يتت ل بتتذجها رهتتوةا كب تتلا جتنم تت  يتتاةلاتها اجستتلع   ممتتا اجعتتاجم   اصاتيتتاة متتط اجتتوان  ااتيتتاة ا بتنستت ق
 (1) .است لاةاته  ل   تنافس   ا اته افضل   ف  تلر    حر  ياةلاته  زااماصاتياة اج ابان   تمتط بمرعع 

(  1975ةوصل  تتا  )مل تتال ( 3.912) حتتواج  يتتاف  اجترتتالخ اجيالر تت  بلتت  ( ا  57و  حتتن متت  اجرتتةول ) 
( 1993  ف ما سرع اجم تزا  اجترتال   تا  )( 1990 ا  )مل ال ةوصل  (24.335)حواج   ج لتفط  بعة ا إج 

( مل تتال ةوصل كمتتا زاةا نستتب  95.4اكبتتل فتتائم ترتتال   نتتةما بلتت  يتتاف  معتتةل اجتبتتاةل اجترتتال  حتتواج  )
( ا لتت  نستتب  جمستتا م  اجيتتاةلاا فتت  1984مستتا م  اجيتتاةلاا فتت  اجنتتاته اجمحلتت  اصرمتتاج  ج ستترع  تتا  )

شتهة تفواتا منتذ  تا  فمتة %( امتا رانتا اصستت لاةاا 14.39اجناته اجمحل  اصرمتاج  وةنستب  تلاوحتا حتواج  )
( اذ 1978( نت ر  اصزم  اجنفا   اجثان    ا  )1979( ج نيفم بعة ا  جتا    ا  )1975( وجتا   )1973)

( 1980( و)1979( مل تتال ةوصل فتت  اص تتوا  )10.762) ( و10.178)   اتتةل  ا  ستترع اجم تتزا  اجترتتال   رتتز 

                                                           
(1) Public Information Bureau Ministry of Foreign Affairs, DIPLOMATIC BLUEBOOK FOR 1971, 
Foreign Relations , Japan,1974. 
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ستتعل اجيتتل   انيفتتام اجتت اصستتت لاةاا رانتتا    لتت حرتت  اجيتتاةلاا اج ابان تت    لتت  اجتتتواج  و عتتزى تفتتو  
 جل   ممابع اجةوصل .اصسم  

 م ( نس ن مسدهمن االستيحالات وارصدلحات في ارندتج ارمم ي اال مدري ر ملل 57ار لول )
 1973-1997 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

صافي التجارة 
 الخارجية

نسبتها من الناتج 
المحلي 
%االجمالي  

 

 السلع استيرادات
 باألسعار) والخدمات

 دوالر مليار الجارية
 األمريكي(

نسبتها من الناتج 
 المحلي االجمالي

% 

 السلع صادرات 
 باألسعار) والخدمات

 دوالر مليار الجارية

 (األمريكي

 السنة

-0.231 9.6 41.807 9.62 41.576 1973 

-3.967 13.9 66.503 13.03 62.536 1974 

-0.316 12.3 64.302 12.27 63.986 1975 

3.912 12.3 72.270 13 76.182 1976 

10.674 11.1 79.894 12.55 90.568 1977 

16.146 9 91.906 10.66 108.052 1978 

-10.178 12.1 127.175 11.09 116.997 1979 

-10.762 14.1 155.866 13.13 145.104 1980 

7.475 13.5 164.658 14.12 172.133 1981 

6.219 13.4 151.713 13.92 157.932 1982 

19.079 11.8 146.249 13.30 165.328 1983 

32.246 11.9 157.511 14.39 189.757 1984 

44.629 10.7 149.721 13.89 194.350 1985 

76.372 7.2 150.490 10.91 226.862 1986 

70.119 7.2 181.576 9.94 251.695 1987 

60.316 7.6 233.782 9.57 294.098 1988 

41.283 8.8 267.623 10.11 308.906 1989 

24.335 9.4 295.831 10.22 320.166 1990 

53.701 8.3 297.072 9.79 350.773 1991 

80.3 7.6 298.544 9.69 378.844 1992 

95.4 6.9 308.940 9.08 404.340 1993 

93.372 7.1 348.440 9 441.812 1994 

68.883 7.7 420.000 8.97 488.883 1995 

20.96 9 437.230 9.48 458.190 1996 

46.662 9.5 419.041 10.55 465.703 1997 

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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    ستملج (:2008( ورغدان االامن ارمدران ارعدرمان )1997)  نقطدع ارت دحل اراد دني منط االامن ا سيوا -3
اذ   اجتتت  جحمتتا اصزمتت  اجماج تت  األستت و اجمتتةخ  اتتوال اجترتتالخ اجيالر تت  جل ابتتا  حرتت  فتت   تزا تتة معتتةل اجنمتتو اجستتنو  

لتفتاع صبت   ا متاشهةا نسب  اجنمو ف  اجياةلاا اج ابان   وياف  اجترالخ اجيالر     تة  استتملال واضت  وتلاوحتا 
 إجتتتت نيفتتتتم ا (1998 تتتتا )مل تتتتال ةوصل ( 73.268)فائضتتتتا ترال تتتتا حتتتتواج  اج ابتتتتا   حممتتتتافبعتتتتة ا  نيفتتتتام صوا
وشتهة يتاف  اجترتالخ  ( 2001نت ر  احةاث اجحاة   شتل مت  ا لتول  تا  )( 2002 ا  )مل ال ةوصل  (55.588)

(  لت  64.061( و )71.778( بعة ا  سرع فائضتا بلت  حتواج  )2006( و)2005اجيالر   انيفاضا ايل  ا  )
 (58اج   ممابع اجةوصل وكما موض  ف  اجرةول )ا م   التفاعا بسباجتواج  

 اراد دني اال مدري ارمم ي ارندتج ونس ن مسدهمتهد في وارصدلحات تطوح االستيحالات( 58) ار لول
 2007-1998 م  ر ملل

صدفي ارت دحل 
 ارخدح ان

نسبتهد م  ارندتج 
 %ارمم ي اال مدري

 

 ارس ع استيحالات
  د سعدح) وارخلمدت

 لوالح م ادح ار دحين
 ا محيكي(

نسبتهد م  ارندتج 
  ارمم ي اال مدري

% 

 ارس ع صدلحات 
  د سعدح) وارخلمدت

 لوالح م ادح ار دحين
 (ا محيكي

 ارسنن

73.268 8.7          351.132  10.52    424.400  1998 
70.921 8.4          383.086  9.95    454.007  1999 
69.858 9.2          449.415  10.62    519.273  2000 
28.406 9.6          411.807  10.23    440.213  2001 
55.588 9.7          397.824  11.02    453.412  2002 
75.375 10          442.068  11.64    517.443  2003 
97.348 11          527.274  12.97    624.622  2004 
71.778 12.5          594.571  14.01    666.349  2005 
64.061 14.5          655.041  15.87    719.102  2006 
85.462 15.6          704.407  17.49    789.869  2007 

The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and Development 
,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 
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( انيفاضتا 2009شتهة  تا  ) (  :2008قطدع ارت دحل ارخدح ان اراد دني  عل االامون ارعدرماون عودت ) -4
( وما شهة  اجعاج  2008واضحا ف  حر  اجياةلاا واصست لاةاا اج ابان   نت ر  ج زم  اجماج   اجعاجم    ا  )

( نمتوا ستلب ا فت  حرت  2009م  تحوصا ماج   نت ر  جم ا  اجحكوماا ف  اتباع س اساا ماج   اذ سرع  ا  )
ا ضتتتتا شتتتهةا انيفاضتتتتا واضتتتحا وةلتتت  حرتتتت  اصستتتت لاةاا حتتتتواج   اجيتتتاةلاا امتتتا اصستتتتت لاةاا فهتتت  اصيتتتلى 

  رتز ( اول2011)  ا  اج ابا  ( مل ال ةوصل وسرلا877.807) ( مل ال ةوصل بعة ا  كانا 626.195)
( مل تتتال ةوصل وكتتتا  اجستتتبا - 33.436بعتتتة ا  بلتتت  يتتتاف  اجترتتتالخ )  امتتتا   وث ثتتت الةعتتت  منتتتذ جهتتتا ترتتتال  

 )فوكوشت ما محات  ضتلا اج  رانتا تعتلم اج ابتا  اجت  زجتزال اج   اما  اجةوصل تلارطاجلئ   ف   ذا اجعرز 
 اجواتتتوة متتت  اج ابان تتت  حرتتت  اصستتتت لاةاا التفتتتاع ممتتتا ستتتبا فتتت  (2011)   تتتا  متتتال  اجنوو تتت ( فتتت  ةا  تشتتت 
  اجترتال  وج   تواف اجعرز  نة اجعا  اجمذكول اذ سرع اجم زا اجنوو   اجااا  جمحااا  اغ    بعة اجكلةون 

( وسرع اجعتا  اصي تل اكبتل  رتز فت  اجم تزا  اجترتال  جلمتةخ مت   2014-2011اج ابان   رزا سنو ا جلمةخ )
 (59) وكما  و موض  ف  اجرةول ةوصل ( مل ال 119.57) ( وةلتا ا م  اجعرز2018( وجتا   )1970)

 اراد دني اال مدري ارمم ي ارندتج في مسدهمتهد ونس ن وارصدلحات االستيحالات تطوح( 59) ار لول
 2018-2008 م  ر ملل

نسبتها من الناتج  التوازن التجاري
المحلي 

%االجمالي  
 

 السلع استيرادات
 باألسعار) والخدمات

 دوالر مليار الجارية
 األمريكي(

نسبتها من الناتج 
 المحلي االجمالي
% 

 السلع صادرات 
 باألسعار) والخدمات

 دوالر مليار الجارية

 (األمريكي

 السنة

22.623 17 855.184 17.42 877.807 2008 

28.821 12 626.195 12.52 655.016 2009 

83.25 13.6 773.859 15.04 857.109 2010 

-33.436 15.5 952.436 14.92 919.000 2011 

-95.941 16.1 998.182 14.54 902.241 2012 

-119.444 18.2 939.996 15.92 820.552 2013 

-119.57 20 970.347 17.54 850.777 2014 

-18.395 18 791.424 17.61 773.029 2015 

48.782 15.3 751.937 16.27 800.719 2016 

45.275 16.8 818.683 17.75 863.958 2017 

11.56 18.3 906.313 18.53 917.873 2018 

The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and Development 
,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 
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: اتتفاقيات التجارية واثرها في تعزيز الشراكة اتقتدااية لليابان في ظل التحاتت المالية العالمية  ثانيا

  ل  مباةئ حل   ا  اائم ا  يالر  ا   نظا  ترال اصزة ال اصاتياة  نت ر  انتهارها تمكنا اج ابا  م  تحم ق   :
و ة  اجتم  ز  وف  اجييوص اثنا  اجتحول ف  اجنظا  اصاتياة  اجتةوج  بعتة اجحتلا اجعاجم ت  اجثان ت  اجترالخ 

  متتت  ارتتتع ذجتتتل  تتتززا متتت  حل تتت  اجترتتتالخ ولق  اجمتتتال فتتت  محاوجتتت  منهتتتا  جلحفتتتاظ   لتتت  اجتتتتواز  اجيتتتالر  
ذجتل ق لنتا اج ابتا  ا تمتاة جمسا م   بشكع إ راب  فت  توستط استتملال اجترتالخ اجعاجم ت  بنتا    لت  و صاتياة ا 

واتللا اتيتتاذ تتةاب ل  ة تة  منهتتا تعز تز تحل تل اصستتت لاةاا   ( 1971)تتةاب ل ااتيتاة   يالر ت  شتتامل   تا  
وفمتتا جتتذجل تتت  تيفتت م  تتةة اجبنتتوة اجمم تتةخ  اجكملك تت    ويفتتم اجتعل فتتاا اجرملك تت    وةلاستت  إزاجتت  اجحتتوارز

تابعتتا   واستتتكماص جرهوة تتا فتت  مرتتال اجترتتالخ اجةوج تت  (  1972) ا تتةا ا تبتتال ا متت   تتا ( 33)ج ستتت لاة إجتت  
حفتتاظ  لتت  نظتتا  اجترتتالخ جل  )روجتت  ك ن تتة ( مثتتعةوج تت  اج اجمفاوضتتاا اصنضتتما  اجتت اج ابتتا  فتت  واتتا مبكتتل 

تتتا إ راب  تتتا ترتتتا   متتتة مثتتتع  كتتتذا رتتتوصا  كمتتتا اجحتتتلخ    ة متتتا  اصرتمتتتاع اجعتتتا  اجستتتابط و اتيتتتذا اج ابتتتا  مواف 
ا متط اجوص تاا  ب انتا  قيتةلا اجحكومت   (1972 )وف   ا  ) 1971)واجعشل   جتمنظم   )اجراا(  ا  مشتتلك 

اجمتحتتتةخ  ف تتتة بتتتأ  اجبلتتتة   ستتت فتتحا  مفاوضتتتاا متنو تتت  وشتتتامل  فتتت  إاتتتال اتفاا تتت  اجرتتتاا متتتط تأك تتتة ا ة تتت  
ا متعتتتةةخ األاتتتلا   تتتا  اجمفوضتتت   األولوة تتت  واجعة تتتة متتت  اجتتتةول األ ضتتتا  فتتت  اجرتتتاا جفكتتتلخ بتتتة  مفاوضتتتا

اجمنااشتتاا اجتتت  ترل هتتا منظمتت  اجتعتتاو  واجتنم تت  فتت  متتط بشتتكع  إ رتتاب  وافتتا   فضتت   تت  ذجتتل  (1973)
اجم ةا  اصاتياة  بشأ  مستمبع اجنظا  اصاتياة  اجةوج    وف  ضو  اجمعوااا اجت  تواره اجترالخ اجةوج ت   

تتا  مرمو   واسع  م  اجمراصا مثتع اجتعل فتاا اجرملك ت   ااجبا  اج ابا  بتنف ذ تةاب ل ااتياة   يالر  
(1)اجب ئ  . اواجحوارز غ ل اجرملك     مشكل  اجمنتراا اجزلا    واجشلكاا متعةةخ اجرنس اا واجمشك 

 

بشتتأ  إبتتلا  اتفاا تت  شتتامل  ومتوازنتت  اتتةما اج ابتتا  مبتتاةلاا بهتتة  ز تتاةخ تستتل ط  مل تت  اجتتتلو ه جلةبلوماستت   
مرتتاصا     قحتتة اجمرتتاصا ذاا األوجو تت  جةبلوماستت   اج ابتتا    واجتتت  تتمحتتول حتتول ث ثتتبويتتفها   اصاتيتتاة 

تتمثتتع فتت  وضتتط اوا تتة جتعز تتز األنظمتت  اصاتيتتاة   اجعاجم تت  اجحتتلخ متت  يتت ل اجتتتلو ه ج تفاا تتاا اصاتيتتاة   

                                                           
  والتجارة الجمركية التعريفات بشأن العام لالتفاق األطراف متعددة التجارية للمفاوضات السادسة الدورة كينيدي هي جولة 

(GATT )جنيف في 1967 و 1964 عامي بين عقدت التي . 
(1) Public Information Bureau Ministry of Foreign Affairs, DIPLOMATIC BLUEBOOK FOR 1971, 
Foreign Relations , Japan,1971, 
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اج ابان ت  مت  يت ل تعز تز اجشتلاكاا بت   اجميتلف  اج  رانا ة   توس ط األ مال اجترال   اجيالر   جلشتلكاا 
 (1)اجماا    اجعا  واجياص وتعز ز ةبلوماس   اجموالة مط اصستثمال اجةايل  ترا  اج ابا .

اجع اتتاا  إجتت و مكننتتا معلفتت  ةول اجةبلوماستت   اصاتيتتاة   متت  يتت ل تمستت   اجع اتتاا اصاتيتتاة   جل ابتتا  
  أت  اجثنائ   واجع ااا متعةةخ اصالا  وكما

 ااتيتاة   اج ابتان    واصاتيتاةاجيت ن عتة اصاتيتاة  :ارعالقدت ارت دحين ارثندئان بي  ارصوي  واراد ود -1
معاجرت  جاستتملال اجع اتاا اجثنائ ت  اجال تق األمثتع حرت  اجتبتاةل اجترتال  اجعتاجم  تبعتا جتذجل  عتة فت   مؤثل   

اجعاجم تت  ممتتا  ستته  فتت  نمتتو اجتبتتاةل  واجتنم تت  اجستت    مل تتاا فتت   تتؤثل مهمتتا   و تتام    ب نهمتتا جمضتتا ا اجتال ي تت ا
ملاحتتتع   فتتت   تتتذا اجاتتتال نرتتتة إ  اجع اتتتاا  بتتت   اجتتتةوجت   تاتتتولا  بتتتل مرمو تتتاجترتتتال  جلستتتلط واجيتتتةماا 

يتتتفح  رة تتتةخ فتتت   جتبتتتةقبتاب تتتط اجع اتتتاا اجةبلوماستتت    اصستتتتلات ر  وارتتتتازا  مبتتتاا  تتتةخ جتنف تتتذ اجمتتتلالاا 
   إاام  اجع ااا اجةبلوماس   ب نهما ف  اجثان  م  تشل    اجةوجت   اق لن اذ (اج ابان   -   اجي ن)اجع ااا 
وف متتتا بعتتتة  ( 1978) تتتا   بتتت   اجتتتةوجت  توا تتتط معا تتتةخ اجستتتل  واجيتتتةاا   تتتت   تتتذا اجتتتتال خ  (1972)األول 

 (.1998)اج ابان  اجمشتلل  ا   اج    اجي ن 
اجتذ   ثمان نتاا اجمتل  اجماضت  متة  صبتة جنتا مت  اجنظتل فت  بت   اجبلتة  مؤشتلاا اجتعتاو  جلواو   لت  و   
 اج ابان تت (  آنتتذال جتستتتمل بعتتة ذجتتل– )اجيتت ن   اجثنائ تت  اجع اتتاا تاتتول اجتت  إشتتالخ فتت  اجتتذ ب  باجعيتتل ستتم 

شتتهةا اجع اتت  فمتتة فتت  تستتع ن اا اجمتتل  اجمنيتتل  امتتا فتت  اجعمتتة اصول متت  اجمتتل  اجعشتتل   اجع اتتاا اجثنائ تت  
ايتتةال اجب تتا  اجمشتتتلل اجتتذ  ستتم  باجوث متت  اجس استت   اجةبلوماستت   اج ابان تت  اجيتت ن   مز تتةا متت  اجتمتتالا بعتتة 

اجمعا تتةاا واج  نتتاا اجمشتتتلك  األثتتل اجكب تتل جتكتتو   اجبتتذلخ اجلئ ستت  اجتتت   وكتتا  جهتتذ ( 2008)اجلابعتت   تتا  
 لتت  قستتا  اجتبتتاةل اجمشتتتلل جلميتتاج  اجس استت   واصاتيتتاة    اجع اتتاا اجثنائ تت  واجمبن تت  بتتةقا بهتتا استتتملال  

 (2).ب   اجةوجت    واجترال  
 

                                                           
(1) Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Blue  book 2019,Japan,2015,p.270  

مردان العالقات الصينية اليابانية بين المتغيرات السياسية  والثوابت االقتصادية مجلة الدراسات الدولية ، جامعة بغداد  باهر (2)

 .201، ص  2013، العدد السابع والخمسون 
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( معلف  تاول اجياةلاا واصست لاةاا ب   اج ابا  واجيت   ابتع 60و مك  م  اصا ع  ل  مؤشلاا اجرةول )
ا اجتبتاةل اجترتال  جهتا اذ ازةاة انضما  اصي لخ اجت  منظمت  اجترتالخ اجعاجم ت  ومالافمهتا مت  تحتوصا كب تلخ فت  معتةص

 تا   ةوصل ( مل تال88.7( ج يتع اجت  )1990( مل تال ةوصل  تا  )18.2ارماج  معةل اجتباةل اجترال  ب نها م  )
( ونظلا جةول حلك  اجسلط واجيةماا ب   اجةوجت   واثل ما ف  حر  معتةل اجتبتاةل اجترتال  اجعتاجم  جت  تكت  2002)

اصثتتال اصاتيتتاة   اجعاجم تت  بع تتةخ اصثتتل  تت  حرتت  اجتبتتاةل اجترتتال  اجيتت ن  اج ابتتان  اصمتتل اجتتذ  وجتتة  تتة  استتتملال 
بعة اصزم  األس و   وما تبعهتا مت  اثتال ستلب    صس ما( 2002 -1990واض  اوال اجمةخ اجمحيولخ ب    ام  )

ةوصل كتتتذجل بلتتتتا  ( مل تتتال57.3اجتتت  ) ةوصل ( مل تتتال63.5 لتتت  انيفتتتام ارمتتتاج  معتتتةل اجتبتتتاةل اجترتتتال  متتت  )
 ( .1990 ا  )  ( %3.5اج ابان  ) اجترالخ جلترالخ مط اجي   م  ارماج  اجمئو   اجنسب 

 (2002-1990اراد د  وارصي  ر ملل)( معلل ارت دلل ارت دحي بي  60 لول )
اراد دنان ارصدلحات م ت  ارسنن

 م ادح)ارى ارصي 
 (لوالح

 

 اراد دنان االستيحالات م ت
 ارصي  م 

 )م ادح لوالح(

ا مدري ارت دلل 
 ارت دحي 

م    ارمئوان ارنس ن
 ارت دحل اراد دنان

م  ارت دحل ارمئوان ارنس ن 
 ارصينان

1990  6.1 12.1 18.2 3.5 15.6 
1991 8.6 4.2 12.8 4.1 16.9 
1992 12 17 29 5.1 17.3 
1993 17.4 20.7 38.1 6.3 19.5 
1994 18.7 27.7 46.4 6.9 19.6 
1995 21.9 35.9 57.8 7.4 20.6 
1996 21.8 40.4 62.2 8.2 21.4 
1997 21.7 41.8 63.5 8.4 19.5 
1998 20.2 37.1 57.3 8.6 17.7 
1999 23.5 43.1 66.6 9.1 18.5 
2000 30.4 55.2 85.6 10 18 
2002 30.9 57.8 88.7 11.8 19 

  رامعت  بتتةاة   اجعتةة اجةوج ت  اجةلاستاا مرلت  اصاتيتاة   واجثوابتا  اجس است   اجمتت تلاا بت   اج ابان ت  اجيت ن   اجع اتاا ملةا  با ل ارمصلح
 201 ص  2013 واجيمسو   اجسابط
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اجةبلوماس   ب   اجةوجت   افلزا    تاول اجع ااا اصاتياة   ب نهما وتعة ز تاةخ  واجرة ل باجذكل ا  اجمسا  
 ورتوة   اتتاا اجت  اصاتيتاة   واجب انتاا اصلاتا  حرت  حلكت  لؤو   اصمتوال واجترتالخ   شتا ةا  لت  ذجتل اذ تشت ل

 شتل ل قكبتل ثاجتث تعتة األي تلخق   كمتا جل ابا  ترال   شل ل قكبل اجي   قيبحا بعة ا  ضيم  ترال   وتباةصا
 مت  اجيت   واج ابتا   ةفعتا كت    اجتت  اجلئ ست  اجعوامتع ومت  اجمتحتةخ واجوص تاا األولوةت  اصتحتاة بعتة جلي   ترال  

 كتذجل  (WTO) اجعاجم ت  اجترتالخ منظمت  إجت     انضما  اجيت   اجترالخ ب نهما وتحل ل اج  ز اةخ اجنشاط اجترال  
 لتت  اجستتلط واجيتتةماا وباجتتتاج  ز تتاةخ  اجالتتا  لتت   اجالتتا ومتتا تبعتته متت  تحف تتز اجيتت ن  اصاتيتتاة  ز تتاةخ اجنمتتو

ولافتتق  اج ابتتا  إجتت  اجيتت ن   اجيتتاةلاا بشتتكع يتتاص اابلهتتا تشتتر ط صستتت لاةاا اج ابان تت او  اصستتت لاةاا بشتتكع  تتا  
 بتت   اجب ن تت  اجترتتالخ وتعز تتز فتت  اجيتت   اجمباشتتلخ اج ابان تت  اصستتتثمالاا ازة تتاة حلكتت  اجترتتالخ بتت   اجتتةوجت   ضتتيام 

  (1)كب ل. بشكع اصاتياة  

فتتت  استتتلوا األمل ك تتت  تنتهرهتتتا اجوص تتتاا اجمتحتتتةخ  اجملتتتق اجمتزا تتتة بشتتتأ  اجس استتت  اجترال تتت  اجتتتت اجتتت  رانتتتا ا  
  واجتذ   متل  اجواحتة واجعشتل اجاجةبلوماس   اجترال   اجت  تتبعها مط اجي   ف  اجسنواا اصي لخ م  اجعمة اجثان  م  

 تام   لئ ست ا  فت  تحست   اجع اتاا بت   إذ  عتة   ص  ؤثل  لت  اجيت   فحستا بتع  لت  اجعة تة مت  اجتةول اصيتلى 
ج شتهة ف  قول ام  ثنائ   منذ سبط ستنواا  ( 2018) اذ شهةا   ااا اجبلة   اجرال   تمالةا  ا   بك   واوك و
 متتلا   لت  متا  استتحواذ ا بعتةقكبتل شتل ل ترتال  جل ابتا   بويتفهاتفتو  اجيت    لت  اجوص تاا اجمتحتةخ  تذا اجعتا  

 (2).جلوص اا اجمتحةخ % (  19)مل ال ةوصل  ممالن  بنسب  ( 144)بم م  و م  سو  ياةلاتها %(  20 )م 
( مل تال -18.054اجم تزا  اجترتال  اج ابتان  متط اج ابتا  اذ التفتط مت  )( تنام  اجعرز ف  61و نض  م  اجرةول )

( 2010( مل تال ةوصل وشتهة  تا  ) -54.933( وةوااتط )2015( ج بل  ا لت  مستتوى جته  تا  )2003) ةوصل  ا 
 ( مل ال ةوصل .-3.752ااع نسب   رز وةوااط )

 
 
 
 

                                                           
(1) Xing Yuqing , Japan’s Unique Economic Relations with China : Economic integration under 
political uncertainty , east Asian policy, p51. 
(2) Shihoko Goto,Redefining, op sit , p .248. 
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(2020-2001 مع ارصي  ر ملل ) اراد دني ارت دحي  ( ارمياا 61) ار لول  
التجارل الميزان الدين )مليار  من اتستيرااات 

 اوتر(

الدين إلى الداارات  

( اوتر مليار ) 

 السنة

-18.054 75.471 57.417 2003 

-20.451 94.340 73.  939  2004 

-28.404 108.478 80.074 2005 

-25.756 118.526 92.7696 2006 

-18.651 127.922 109.271 2007 

-18.329 143.230 124.901 2008 

-12.847 122.574 109.727 2009 

-3.752 153.203 149.451 2010 

-21.847 183.882 162.035 2011 

-44.315 188.500 144.185 2012 

-51.577 180.978 129.401 2013 

-54.933 181.294 126.361 2014 

-51.177 160.501 109.324 2015 

-42.903 156.849 113.946 2016 

-31.827 164.587 132.760 2017 

-29.769 173.815 144.046 2018 

-34.517 169.237 134.720 2019 

-22.439 163.761 141.322 2020 

Source: International Trade Center ,Trade Map, Trade Statistics for International Business 
Development, International Trade Center Of the United Nations and the World Trade 
Organization, Geneva, various years, available on the Internethttps://www.trademap.org 

بشأ  تتأث ل اجحتلا  اج ابا  القاستناةا جما سبق نرة ا  التفاع معةل اجتباةل اجترال  ب   اجةوجت   زاة م  
تعتتلم اجيتت   جتتث ث رتتوصا متت  بعتتة  اجترال تت  بتت   اجيتت   واجوص تتاا اجمتحتتةخ  لتت  آفتتا  اجنمتتو اجيايتت  بهتتا

مل تال ةوصل ب نمتا (  250)قكثتل مت  ا م   تذ  اجتعل فتاا  اةلتو اجلسو  اجرملك   م  ابع اجوص اا اجمتحةخ   
 ازا  ذجتتتتل اتيتتتتذا اج ابتتتتا اجوص تتتتاا اجمتحتتتتةخ   لتتتت ةوصل  مل تتتتال( 110)لةا بكتتتت   بتعل فتتتتاا رملك تتتت  بم متتتت  

اتتو ل   ااتهتتا اجترال تت  اجثنائ تت  ومتعتتةةخ اصاتتلا  وابتتلز متتا لكتتزا رة تتةخ فتت  تنم تت  وتاستتتلات ر   ااتيتتاة   
 (1) ل ه اج ابا  ف  استلات ر تها ما  ات  :

                                                           
(1)  Shihoko Goto,Redefining, op sit , p. 248 
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اجترال ت  اجشتلاك     ياتمت  يت ل ل ا تهتا جاصستملال ف  متابع  اجيفماا اجترال   متعةةخ األاتلا   - ق
اتفاا تتت  اجشتتتلاك  مثتتتع يتتتفماا ترال تتت  متتتط ةول قيتتتلى     متتتةفتتت   ا ضتتتاكمتتتا نرحتتتا   بتتتل اجمحتتت   اجهتتتاة 

  .(2019)  ا اصتحاة األولوة  واجت  ةيلا ح ز اجتنف ذ  ها وة  اصاتياة   ب ن
اجتعتتتاو  فتتت  مرتتتال اصستتتتثمال  فتتتت  بتتاا وحاوجتتتامأزاهتتتا اجةبلوماستتت  متتط اجيتتت    اج ابتتتا ترتتاوزا  - ا 

ما  متلا     ال ق تنم  اجبن   اجتحت   ف  رنوا شل  آس ا اصستثمال ف  تاو ل  اجترال   صس ما  واجشلاك 
ا جلبن   اجتحت     ( 50)م   مل تال (  2.6 )اعتا اجيت   واج ابتا  يتفماا ترال ت  بم مت كمتا و  مشلو  ا مشتلك 

اتفتتتق اجرانبتتتا   لتتت  اجتعتتتاو  فتتت  األستتتوا  اجماج تتت    و لتتت   اجتتت  رانتتتا ذجتتتلةوصل بعتتتة ارتمتتتاع امتتت  بكتتت     
إنشتا   ( واصتفتا   لت  2013 )ل ترة تة وتوست ط اتفاا ت  مما ضت  اجعمت ا اجتت  انتهتا  تا األيص م  يت 

 قال رة ةخ جلبحث ف  فلص اجتعاو  اجتكنوجور  وكذجل حما   اجملك   اجفكل  .
 المييييالي النظييييا  هيكييييل تحديييييد فييييي واورهييييا اليابانييييية– اتمريكييييية اتقتدييييااية العالقييييات مسييييت بل -2

جلوص تتتتاا اجمتحتتتتتةخ اصمل ك تتتت    اذ ا  ااتتتتتل  اصستتتتتلات ر   تعتتتتة  اج ابتتتتتا  احتتتتة اجحفتتتتتا   :العيييييالمي والتجييييارل
اجتعتتتتتتتاو  بتتتتتتت   اجتتتتتتتةوجت   تحمتتتتتتتع ابعتتتتتتتاةا ميتلفتتتتتتتا و لتباتتتتتتتا  باجعة تتتتتتتة متتتتتتت  اصتفاا تتتتتتتاا اجترال تتتتتتت  واجمنتتتتتتتتة اا 

( اجتتتتتتتت  رانتتتتتتتتا اجعة تتتتتتتتة متتتتتتتت  ااتتتتتتتتل G7( )G20( )OCED)متتتتتتتت  يتتتتتتتت ل وابتتتتتتتتلز  تتتتتتتتذ  اصلتبااتتتتتتتتاا  تتتتتتتت  
وتمتتتتتتتتتتاز اجع اتتتتتتتتتاا اج ابان تتتتتتتتت  اجتعتتتتتتتتتاو  اجمشتتتتتتتتتتلل  لتتتتتتتتت  اجيتتتتتتتتتع ة اجةبلوماستتتتتتتتت  واجس استتتتتتتتت  واصاتيتتتتتتتتتاة  

اصمل ك تتتتتت   لتتتتتت  اجيتتتتتتع ة اصاتيتتتتتتاة  اجترتتتتتتال  باص تمتتتتتتاة اجمتبتتتتتتاةل ب نهمتتتتتتا  ممتتتتتتا ةفتتتتتتط اجتتتتتتةوجت   جتفع تتتتتتع 
ا اجةبلوماستتتتت   اصاتيتتتتتاة   بشتتتتتكع استتتتت  اجتعتتتتتاو  اصاتيتتتتتاة  اجمشتتتتتتلل فتتتتت   تتتتتذا اجمرتتتتتال واستتتتتتيةا  اةوا

نت رتتتت    تتتتتال خ او تتتتع متتتت  اجع اتتتتاا اصاتيتتتتاة    لرتتتتط اجتتتت  اواستتتت  اجمتتتتل  اجماضتتتت   إجتتتت متمتتتتة  باصستتتتتناة 
جتتتتتذجل ابلمتتتتتا اجعة تتتتتة متتتتت  اصتفاا تتتتتاا اجترال تتتتت  واجتتتتتت  منحتتتتتا م تتتتتزخ تنافستتتتت   جكتتتتت  اجتتتتتةوجت   فتتتتت  استتتتتوااهما 

عتتتتتاجم  فتتتتت  نها تتتتت  اجعمتتتتتة اجثتتتتتان  متتتتت  اجمتتتتتل  اجحتتتتتاة  اجمحل تتتتت    ومتتتتتط اجتاتتتتتولاا اجتتتتتت  شتتتتتهة ا اصاتيتتتتتاة اج
   ازةاةا انشتتتتتتتا  اجةبلوماستتتتتتت   اصاتيتتتتتتتاة   وجعتتتتتتتع ابتتتتتتتلز تلتتتتتتتل اصنشتتتتتتتا   ارتمتتتتتتتاع اجممتتتتتتت  بتتتتتتت   واجعشتتتتتتتل 
 تعم تتتتتتق وتتتتتتت  اصتفتتتتتتا  ف تتتتتته  لتتتتتت     (2017)  تتتتتتا  فتتتتتت  اوك تتتتتتو  متتتتتتة اجتتتتتتذ  اجمتحتتتتتتةخ واجوص تتتتتتاا اج ابتتتتتتا 
فتتتت  ضتتتتو  ذجتتتتل تتتتت  اصتفتتتتا     األمل ك تتتت  اج ابان تتتت  يتتتتاة  اصات اجع اتتتتاا تعز تتتتز قرتتتتع متتتت  واجتعتتتتاو   اجحتتتتوال
 تتتتت  )وضتتتتتط  مشتتتتتتلك  استتتتتتلات ر   لكتتتتتائز ثتتتتت ث  بنتتتتت   لتتتتت   ااتيتتتتتاة  حتتتتتوال إرتتتتتلا   لتتتتت  اجروجتتتتت  فتتتتت 

   واجه كل تتتتت  اصاتيتتتتتاة   اجس استتتتتاا فتتتتت  لستتتتت   اجتعتتتتتاو     واصستتتتتتثمال اجترتتتتتالخ جمضتتتتتا ا مشتتتتتتلك  استتتتتتلات ر  
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 ثنتتتتتتائ   متتتتتتع تبنتتتتتت   لتتتتتت  استتتتتتا  األوجتتتتتت  اجلك تتتتتتزخ ق   لتتتتتت  اجالفتتتتتتا اجماتتتتتتا  ( واتفتتتتتتق  وتعز تتتتتتز اجتعتتتتتتاو  
لستتتت   فتتتت  اجتعتتتتاو   لك تتتتزخ ق   لتتتت  كمتتتتا تتتتت  اصتفتتتتا  واستتتتتثمال   ترال تتتت  معتتتتا  ل ب نهمتتتتا جلتويتتتتع اجتتتت  وضتتتتط

( وتعز تتتتتتز رهتتتتتتة اجتعتتتتتتاو  G7اجستتتتتتبط ) اجتتتتتتةول يتتتتتت ل مرمو تتتتتت  تتتتتتتت  متتتتتت  واجه كل تتتتتت  اصاتيتتتتتتاة   اجس استتتتتتاا
 اجتحتتتتتتتوصا متتتتتتت  ارتتتتتتتع موارهتتتتتتت  واجه كل تتتتتتت  واجنمة تتتتتتت  اجماج تتتتتتت  اجس استتتتتتتااوضتتتتتتتط  اجث ثتتتتتتت  ف متتتتتتتا  تعلتتتتتتتق فتتتتتتت 

 اجكلتتتتتتت  اصاتيتتتتتتتاة اضتتتتتتتا ا فتتتتتتت  اجتتتتتتت  رانتتتتتتتا تعز تتتتتتتز اجتعتتتتتتتاو   اجعاجم تتتتتتت  واجماج تتتتتتت  اصاتيتتتتتتتاة   واجتحتتتتتتتة اا
 مرتتتتتاصا فتتتتت  واستتتتتع  ايتيتتتتتا  منااشتتتتتاا  متتتتتةا اجماتتتتتا   اجتعتتتتتاو   إاتتتتتال اجال م تتتتت    امتتتتتا فتتتتت  واجماج تتتتت 
( قكتتتتتتوةل متتتتت  نفتتتتت   18 اجمتباةجتتتتت  وفتتتتت ) اصاتيتتتتتاة   اجمنتتتتتافط تعز تتتتتز قرتتتتتع متتتتت  واجاااتتتتت  اجتحت تتتتت  اجبن تتتتت 

 كتتتتتتت  اجتتتتتتتةوجت    تتتتتتت  وق لةتتتتتتتا اجعايتتتتتتتم    فتتتتتتت  اصاتيتتتتتتتاة  اجحتتتتتتتوال متتتتتتت  اجثان تتتتتتت  اجروجتتتتتتت  اجعتتتتتتتا   متتتتتتتةا
 اجلكتتتتائز ف متتتتا  يتتتتص ملموستتتت  نتتتتتائه  لتتتت  اجحيتتتتول قرتتتتع متتتت  قرل تتتتا اجتتتتت  اجنشتتتتا  جلمنااشتتتتاا تمتتتتة ل ما
 متتتت  اجحتتتتوال موايتتتتل  ق م تتتت   لتتتت  اجبلتتتتةا  قكتتتتة كمتتتتا األوجتتتت   اجروجتتتت  فتتتت  هتتتتا ل  اصتفتتتتا  تتتتت  اجتتتتت  اجتتتتث ث
  (1).اجمتحةخ واجوص اا اج ابا  ب   اصاتياة   اجع ااا تعم ق قرع

ومتتتتت  اجرتتتتتة ل باجتتتتتذكل لغتتتتت  اجتمتتتتتة  اجمحتتتتتلز بتتتتت   اجرتتتتتانب   فتتتتت  ااتتتتتل اجتعتتتتتاو  اجمشتتتتتتلل تلااتتتتتا اج ابتتتتتا  
بملتتتتتتتق اجتاتتتتتتتولاا فتتتتتتت  توظ تتتتتتتف اجةبلوماستتتتتتت   اجترال تتتتتتت  اصمل ك تتتتتتت  نظتتتتتتتلا صنعكتتتتتتتا  تلتتتتتتتل اجتاتتتتتتتولاا  لتتتتتتت  
ترالتهتتتتتتتا اجيالر تتتتتتت   وجعتتتتتتتع ابتتتتتتتلز اجتاتتتتتتتولاا فتتتتتتت  اجةبلوماستتتتتتت   اجترال تتتتتتت  اصمل ك تتتتتتت  استتتتتتتلوةها فتتتتتتت  فتتتتتتتلم 

اجشتتتتتتلكا   اجتعل فتتتتتتاا اجكملك تتتتتت   لتتتتتت  اجيتتتتتت   وص  تواتتتتتتف اصمتتتتتتل  نتتتتتتة  تتتتتتذا اجحتتتتتتة بتتتتتتع انهتتتتتتا اوضتتتتتتحا ا 
 ا ضتتتتا فتتتت  حاجتتتت جلتعل فتتتتاا اجرملك تتتت    تتتتةفاق   كونتتتتوا  مكتتتت   اجترتتتتال    متتتتط اجوص تتتتاا اجمتحتتتتةخ اصمل ك تتتت  

 اجتوستتتتتتطاتتتتتتانو   متتتتتت (  232)اجمستتتتتت  ملتكتتتتتتز  بتتتتتتذجل  لتتتتتت  استتتتتتتيةا  اجعرتتتتتتز اجترتتتتتتال   محاوجتهتتتتتتا جتيفتتتتتت م
اجتتتتتتت   اصستتتتتتت لاةاااجتتتتتتذ   ستتتتتتم  جلتتتتتتلئ   األمل كتتتتتت  بفتتتتتتلم ا تتتتتتوة  لتتتتتت  بعتتتتتتم ( 1962اجترتتتتتتال  جعتتتتتتا  )

 جتتتت    نتتتتال تم  تتتتز   اصمتتتتل اجتتتتذ  زاة متتتت  ميتتتتاو  اج ابتتتتا  بتتتتأ ُ نظتتتتل إج هتتتتا  لتتتت  قنهتتتتا تهتتتتةة األمتتتت  اجمتتتتوم  
 اجترتتتتال  ستتتتوا  متتتتطفتتتت  استتتتتيةا  اجةبلوماستتتت   اجترال تتتت  متتتت  ابتتتتع اجوص تتتتاا اجمتحتتتتةخ اصمل ك تتتت  فتتتت  تعاملهتتتتا 

                                                           
(1) Japanese Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs Reports 2018, Tokyo, 2018, 
p.  .564  
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 بستتتتتتتتتلعت  اجيتتتتتتتتتلا األمتتتتتتتتتل وفتتتتتتتتت  اجييتتتتتتتتتوص  نتتتتتتتتتةما بتعلتتتتتتتتتق واجيتتتتتتتتت   األولوةتتتتتتتتت  او اصتحتتتتتتتتتاة اج ابتتتتتتتتتا 
 (1)واألجمن و .

 اجمتتاةخ  لتت  بنتتا    واألجمن تتو  اجيتتلا منترتتاا  لتت  اضتتاف   اجتت  تعل فتتاا وباجفعتتع يضتتعا اج ابتتا  ا ضتتا
 اجيتتتلا استتتت لاةاا فتتت  ستتتلب    جتتت    نتتتال اثتتتل   ألنتتته تتتا متتت   تتتذ  اجتعل فتتتاا  اجمتتتذكولخ والبتتتا اج ابتتتا  ا فا

 األمل ك ت  واجوظائف اجينا اا ف  اجمنتراا  ذ  وقسهما   األمل ك  اجموم  األم   ل  اج ابان  واألجمن و 
 (2).األي ل الال ا ف  اجتةاب ل م  اج ابا  تعف ج  األمل ك   اجمتحةخ اجوص اا حكوم  باجلغ  م  ذجل فإ   

 قكبتل يتام  اج ابتا  اجمتحتةخ اذ احتلتا جلوص تاا مهت  ااتيتاة  شتل ل استناةا جما تمة   تض  ا  اج ابا   
واحتلتتا ( اجمتحتتةخ واجمملكتت  واجيتت   واجمكستت ل كتتع متت  )كنتتةا بعتتة اصمل ك تت  واجيتتةماا اجستتلط جتيتتة ل ستتو  

  2018  تتتتا ( واجمكستتتت ل وكنتتتةا اجيتتتت   بعتتتة) اجمتحتتتتةخ جلوص تتتاا اج ابتتتا  اجملتبتتتت  اجلابعتتت  فتتتت  تيتتتة ل اجستتتتلط 
( ةوصل مل تال 121) بم مت  بلتتا حتواج  األمل ك ت  اجيتاةلاا إرماج   م ٪ 5 اج ابان   حواج  وشكلا اجسلط 

  ( ةوصل مل ال 179)وبم م   اجمتحةخ اجوص اا است لاةاا إرماج  ( م ٪ 6) و
 اجعمتتتتة   يتتتت ل واج ابتتتتا  اجمتحتتتتةخ اجوص تتتتاا بتتتت   اجترتتتتالخ قنمتتتتاط  لتتتت  اجكبتتتتلى  اصاتيتتتتاة   األحتتتتةاث قثتتتلا
 انيفضتتتتا ( اذ2008) جعتتتتا  اجماج تتتت  األزمتتتت   تتتت  اجنتتتتار  اجعتتتتاجم  اصاتيتتتتاة  بستتتتبا اصنكمتتتتا  اجماضتتتت   
(   اص ا  اجتبتتتاةل اجترتتتال  شتتتهة تحستتتنا  2009) ( و تتتا  2008)  تتتام  األمل ك تتت  واصستتتت لاةاا اجيتتتاةلاا
 اجتحف تتز فتت  ضتتو  س استتاا   ( 2012  تتا ) منتتذ اج ابتتان  اجتت   ا متت  فتت  تيفتت م بعتتة ا تتا  اج ابتتا   ملحوظتتا
 (3)باج  . اجمماس  اجترالخ وكم   وتعز ز ا م  نشاط اجترال   جز اةخ اج ابا  ف  اجنمة 

( اذ  تضتتت  64و مكتتت  م حظتتت  تاتتتول اجتبتتتاةل اجترتتتال  فتتت  اجستتتلط واجيتتتةماا متتت  يتتت ل اجرتتتةول لاتتت )
( اجفتتتتتائم اصكبتتتتتل 2005اجترتتتتتال  اج ابتتتتتان  متتتتتط امل كتتتتتا فتتتتت  مرتتتتتال ترتتتتتالخ اجستتتتتلط وستتتتترع  تتتتتا  ) اجفتتتتتائم
شتتهة اجم تتزا  اجترتتال   رتتزا وستترع اجعتتا   خ فمتتةمنظتتول اجمل تتو  ةوصل امتتا رانتتا اجستتلط غ تتل ( 85.6بحتتواج )

 ( مل ال ةوصل 19.4( نسب  اجعرز اصكبل واجباجت  )2012)
 

                                                           
(1) Shihoko Goto,Redefining U.S.-Japan Trade Relations Under Trump ,Joint U.S.-Korea Academic 
Studies,2019,p.246. 
(2) Japanese Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs Reports 2018, Tokyo, 2019, 
p.. 564. 
(3)

  Japan-U.S. Relations: Issues for Congress,2019. 
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ارت دحي ر س ع وارخلمدت اراد د  مع اروالادت ارمتملل االمحيكان ( معلل ارت دلل 62ار لول )
(1998-2018) 

 ( مليار اوتر)                                                                                       
 

 

 السنة

حجم 

الداارات 

السلعية 

 )لليابان(

اتستيرااات 

السلعية 

 )لليابان(

الميزان 

التجارل 

 السلعي

الداارات 

الخدمية 

 )اليابان(

اتستيرااات 

الخدمية 

 )لليابان(

الميزان 

التجارل 

 الخدمي

1998 122 57.9 64.1 14.8 30.7 15.9 

1999 131.4 57.5 73.9 17.4 31.9 14.5 

2000 146.5 64.9 81.6 18.8 33.7 14.9 

2001 126.5 57.5 69.0 18 30.5 12.5 

2002 121.4 51.4 70.0 18.9 30.4 11.5 

2003 118 52.1 66.0 20 30.1 10.2 

2004 129.6 54.4 75.2 21.3 36 14.8 

2005 140.4 54.8 85.6 20.6 39.5 -19 

2006 150.9 59.3 91.6 23.9 39.2 -15.3 

2007 148.3 62.8 85.5 24.4 37.9 -13.6 

2008 142.4 67.1 75.3 24.6 39.8 -15.1 

2009 97.8 52.9 44.9 21.4 38 -16.7 

2010 122.9 61.5 61.5 24.6 43.3 -18.7 

2011 131.8 67.2 64.6 24.7 43.8 -19.1 

2012 149.2 71.4 77.8 27.3 46.7 -19.4 

2013 141.3 66.5 74.8 30.2 45.7 -15.5 

2014 137.3 68 69.3 31.2 46.8 -15.7 

2015 134.4 63.1 71.3 29.3 45.3 -16 

2016 134.1 63.8 70.3 31.2 45 -13.8 

2017 138.2 68.3 69.9 33.3 46 -12.7 

2018 144.4 76 68.5 34.7 45.2 -10.5 

Source :Emma Chanlett-Avery, et al., Japan-U.S. Relations: Issues for Congress, 
Congressional Research Service, D.C, Washington, 2019, p.29 

بذجا اج ابا  اجمز ة م  اجرهوة ف  ابلا  اتفاا اا اجشلاك  مط  متعللل االطحاف: ارعالقدت ارت دحين-3

 اجترتالخ واتفاا تاا( EPAs) اصاتيتاة   اجشتلاك  اتفاا اا اجرهاا متعةةخ اصالا   فعل  سب ع اجمثال تسا ة
 مثتع تتةاب ل يت ل مت    اج ابتان  اصاتيتاة قستا  وتمو ت  اجيتال  ف  اجسو   ز اةخ نشاط  ل ( FTAs) اجحلخ
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 يتت ل ومتت    اجيتتةماا فتت  اجترتتالخ  لتت  اجحتتوارز وكتتذجل اجستتلط  لتت  اجرملك تت  اجتعل فتتاا إجتتتا  قو تيفتت م
 متتط ااتيتتاة   شتتلاك  اتفاا تت  18 اجتنف تتذ ح تتز وةيلتتا اج ابتتا  حكومتت  واعتتا واصستتتثمال جلترتتالخ اجموا تتة وضتتط
 (1)ةوج   21

بعتة انضتما  اج ابتا  :(OECDومنظمن ارتعدو  االقتصدلي وارتنمان)ارعالقدت متعللل االطحاف بي  اراد د  -أ
(  1960 تتتا  ) (OEECاجمستتتا ةاا اجنمائ تتت  اجتابعتتت  جمنظمتت  اجتعتتتاو  اصاتيتتتاة  األولوةتتت  )بلنتتتامه إجتت  

 (OECDة ما اجةول اص ضا  ف    ذا اجبلنامه انضما  اج ابا  إج  منظم  اجتعاو  اصاتياة  واجتنم   )


(   وقيتتتتبحا اجعضتتتتو اجحتتتتاة  1964( جتنضتتتت  بعتتتتة ا اج ابتتتتا  لستتتتم ا جهتتتتذ  اجمنظمتتتت   تتتتا  )1962 تتتتا  ) 
 نضما  جلمنظم  اجمذكولخ   مت  جواجعشل   ف  منظم  اجتعاو  اصاتياة  واجتنم   واغتنما اج ابا  اجفلي   

( OECDةما منظمت  )ي ل تعز ز   اتها مط اجةول اص ضا  فت  اجم تةا  اصاتيتاة    فمتط انضتمامها ات
مستتا م  كب تتلخ فتت  اجتنم تت  اصاتيتتاة   جل ابتتا    متت  رانتتا ايتتل شتتالكا اج ابتتا  بعتتة ذجتتل فتت  معظتت  انشتتا  

 (2)اجةبلوماس   اصاتياة   جلمنظم  م  اتفاا اا وااام  اجمؤتملاا واجمنتة اا وتمة   اجمعوناا اصنمائ   .
( واج ابتتا  اذ OECDمتت  منظمتت  اجتعتتاو  اصاتيتتاة  ) وشتتهة اجمتتل  اجحتتاج  تبتتاةص ترال تتا واستتعا بتت   كتتع

( ج ستتتتمل  تتتذا اجفتتتائم فتتت  اجز تتتاةخ تتتتةل ر ا حتتتت  ستتترع  تتتا  2001حممتتتا اج ابتتتا  فائضتتتا ترال تتتا منتتتذ  تتتا  )
( مل و  124.10( و و اجعا  اجذ  سبق اصزم  اجماج   اجعاجم   اجفائم اصكبل جياج  اج ابا  واجباج )2007)

ئم اجترال   ل   ذا اجنحو بعة اصنيفام نت ر  اصزم  اجماج   اجعاجم   وما تلتا  ل هتا ةوصل وج   بم  اجفا
انيفتتتام حرتتت    ممتتتا اةى اجتتت متتت  تحتتتوصا ماج تتت  نت رتتت  اصرتتتلا اا اجماج تتت  اجتتتت  اامتتتا بهتتتا اجتتتةول اجعاجم تتت  

اجيتتاةلاا حتتواج   ( اذ بلتتتا ا متت  2009اجيتتاةلاا اج ابان تت  اجتت  منظمتت  اجتعتتاو  اصاتيتتاة  واجتنم تت   تتا  )
(  تتو اجعتتا  اصاتتع 2020( مل تتو  ةوصل و عتتة اجعتتا  )49.22( مل تتو  ةوصل وةلتت  ممتتةال اجفتتائم )253.87)

                                                           
(1) Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Blue  book 2019,Japan,2019,p.261. 

  ( تأسست منظمة التعاون االقتصادي األوروبيOEEC( عام )إلدارة خطة مارشال التي تمولها 1948) الواليات المتحدة

 إلعادة إعمار القارة االوربية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية.
  • ( تأسست منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD( عام )دولة ، 20( من خالل مجموعة دول بلغ اعضائها )1961 )

حليالت وتوصيات في مجاالت متعددة مثل ( دولة وتهتم المنظمة في تقديم دراسات وت24( الى  )2014ليصل عددها عام )

)سياسة االقتصاد الكلي ، اإلصالح الهيكلي والتنظيمي ،التجارة واالستثمار ، التعليم ، والحوكمة  ولعبت المنظمة دوًرا حاسًما 
   في وضع المعايير العالمية في هذه المجاالت.  

 
(2)  
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( فت  اجيت   ممتا تتلل اثتلا ستلب ا  لت  اجترتالخ coved- 19تحم ما جلفائم اجترتال  نت رت  تتةا  اا انتشتال )
 (63اجةوج   وكما موض  ف  اجرةول لا  )

 (OECDارت دلل ارت دحي بي  اراد د  ومنظمن ارتعدو  االقتصدلي وارتنمان )( 63ار لول )
(2001-2020) 

قيمة الصادرات )مليون  السنة
 دوالر(

قيمة االستيرادات )مليون 
 دوالر(

التجاري الميزان   

2001 238.13 160.53 77.6 

2002 237.33 151.42 85.91 

2003 255.73 163.10 92.63 

2004 295.493 187.42 108.073 

2005 308.00 199.37 108.63 

2006 333.37 214.13 119.24 

2007 352.11 228.01 124.10 

2008 361.23 263.22 98.01 

2009 253.87 204.65 49.22 

2010 321.62 243.79 77.83 

2011 345.56 294.27 51.29 

2012 336.51 299.38 37.13 

2013 309.02 274.61 34.41 

2014 297.51 269.40 28.11 

2015 277.  30  234.03 43.27 

2016 295.41 232.86 62.55 

2017 316.72 254.82 61.9 

2018 328.21 287.63 40.58 

2019 315.80 282.92 32.88 

2020 273.18 247.11 26.07 

Source : International Trade Center,Trade Map, Trade Statistics for International Business 

Development, International Trade Center Of the United Nations and the World Trade 

Organization, Geneva, various years, available on the Internethttps://www.trademap.org 
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رتتتتذول تعتتتتوة :العالقييييات التجارييييية بييييين اليابييييان واو) النيييياب  يييير  اسيييييا )اتسيييييان( -ب
وتحة تتتتتتةا اتستتتتتت ا  اجتتتتتت  قوائتتتتتتع ستتتتتتبع ن اا اتتتتتتل  اجعشتتتتتتل   مرمو تتتتتت  ةول اصاتيتتتتتتاة   فتتتتتت  اج ابتتتتتتا      اتتتتتت
 جتعتتتتتتاو   األوجتتتتتت  اصناتتتتتت   نماتتتتتت  وكتتتتتتا  بمثابتتتتتت اتستتتتتت ا  ( -)منتتتتتتتةى اج ابتتتتتتا   نتتتتتتة اناتتتتتت   1973  تتتتتتا 

حتتتتتتع اجنزا تتتتتتاا اجترال تتتتتت  بتتتتتت   ةول اتستتتتتت ا  وشتتتتتتلكاا  وكتتتتتتا   ةفتتتتتته اصستتتتتتا  اتستتتتتت ا  ةول متتتتتتط اج ابتتتتتتا 
  (فوكتتتتتوةا) تتتتت  مبتتتتتةق اج ابتتتتتا   تتتتت   ا  ج ستتتتتفل  تتتتتذا اجتعتتتتتاو  ف متتتتتا بعتتتتتة  تتتتت    اجماتتتتتاط اجيتتتتتنا   اج ابان تتتتت 

  (1).1977 ا  
اذ تبتتتتتتتتتتةو تاب متتتتتتتتتتاا اجةبلوماستتتتتتتتتت    آستتتتتتتتتت ا شتتتتتتتتتتل   رنتتتتتتتتتتوا ةول ولاباتتتتتتتتتت  اج ابان تتتتتتتتتت  اجع اتتتتتتتتتتاا اتستتتتتتتتتتعا

اجحكتتتتتوم  اجتتتتتت   اجتتتتتة   فضتتتتت   تتتتت  واصستتتتتتثمال اجيالر تتتتت  اجترتتتتتالخ يتتتتت ل اصاتيتتتتتاة   بشتتتتتكع واضتتتتت  متتتتت 
 اجنمائ تتتت  او استتتتتيةا  اجمستتتتا ةاا اجيايتتتت  اجترال تتتت  تلمتتتتته  تتتتذ  اجتتتتةول متتتت  اج ابتتتتا   تتتت  ال تتتتق األ متتتتال

   لتتتتتت  قستتتتتتا  اتستتتتتت ا  جتتتتتتةول اجمستتتتتتا ةاا تمتتتتتتة   فتتتتتت  اج ابان تتتتتت  اجحكومتتتتتت  وفمتتتتتتا جتتتتتتذجل شتتتتتتالكا اجلستتتتتتم  
اجمنامتتتتت    و لتتتتت  يتتتتتع ة اجترتتتتتالخ اجيالر تتتتت  اتستتتتتما جل ابتتتتتا   اصاتيتتتتتاة  فتتتتت  واصستتتتتتملال اجتنم تتتتت  تحم تتتتتق 

فتتتتت    ااتهتتتتتا اجترال تتتتتت   اجواستتتتتع  متتتتتط ةول رنتتتتتتوا شتتتتتل  استتتتتت ا اذ التفتتتتتط حرتتتتت  اجيتتتتتتاةلاا اج ابان تتتتت  اجتتتتتت  
 ( مل تتتتتتتتتتتال ةوصل  تتتتتتتتتتتا 112.859( اجتتتتتتتتتتت  )2001( مل تتتتتتتتتتتال ةوصل  تتتتتتتتتتتا  )54.286ةول اصستتتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتت  )

(   وجتتتتتتتتت  تنحيتتتتتتتتتل اجع اتتتتتتتتتاا اجترال تتتتتتتتت  جل ابتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتت  رانتتتتتتتتتا اجيتتتتتتتتتاةلاا فمتتتتتتتتت  اذ ازةاة حرتتتتتتتتت  2020)
( مل تتتتتتتال ةوصل ممالنتتتتتتت  112.859اصستتتتتتتت لاةاا اج ابان تتتتتتت  متتتتتتت  ةول اصستتتتتتت ا  ا ضتتتتتتتا بعتتتتتتتة ا  التفتتتتتتتط اجتتتتتتت  )

( و بتتتتةو انيفتتتتام معتتتتةل اجتبتتتتاةل اجترتتتتال  اج ابتتتتان  متتتتط مرمو تتتت  ةول اصستتتت ا  واضتتتتحا 2019فتتتت   تتتتا  )
( بستتتتتتبا تعتتتتتتلم اجمفا تتتتتتع اج ابان تتتتت  اجتتتتتت  زجتتتتتتزال ممتتتتتتا اثتتتتتتل ستتتتتلبا فتتتتتت  حرتتتتتت  معتتتتتتةل اجتبتتتتتتاةل  2011) تتتتتا  

 .(64اجترال  ف   ذا اجعا  وكما موض  ف  اجرةول )
 
 
 

 

                                                           
 - اكدت من خاللها  ، آسيا شرق جنوب دول تجاه اليابانية الخارجية لسياسةاألساسية  مبادئ من مجموعة هي ، فوكودا عقيدة

 . متساوين كشركاء األخرى في مجموعة االسيان  الحكومات مع التعاونية العالقات تطوير أهمية اليابان على
(1)  
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 اتسيان )مليار اوتر( الى مجماعة او)  اليابان صاارات (64) الجدو)

 اتستيرااات الداارات السنة
 الميزان في والفائض العجز

 التجارل

2001 54.286 54.384 -0.098 

2002 55.739 51.688 4.051 

2003 61.265 58.610 2.655 

2004 73.005 67.510 5.495 

2005 75.575 72.586 2.989 

2006 76.277 79.954 -3.677 

2007 87.161 87.112 0.049 

2008 103.455 106.968 -3.513 

2009 80.393 77.896 2.497 

2010 112.859 101.021 11.838 

2011 54.286 54.384 -0.098 

2012 55.739 51.688 4.051 

2013 61.265 58.610 2.655 

2014 73.005 67.510 5.495 

2015 75.575 72.586 2.989 

2016 76.277 79.954 -3.677 

2017 87.161 87.112 0.049 

2018 103.455 106.968 -3.513 

2019 80.393 77.896 2.497 

2020 112.859 101.021 11.838 

Source : International Trade Center,Trade Map, Trade Statistics for International Business 

Development, International Trade Center Of the United Nations and the World Trade 

Organization, Geneva, various years, available on the Internethttps://www.trademap.org 

 

 لرتط مستال اصتفاا تاا ومفاوضتاا اجةبلوماست    اتتحياا اتوربيي : واو) اليابيان بيين الثنائية التجارة -ج
ب   اصتحاة األولوةت  واج ابتا  اجت  منتيتف اجمتل  اجمنيتل   بهتة  تعز تز اجع اتاا اجترال ت  بت   اجاتلف     

شتلكاتها جلتةيول اجت  اجستو  اج ابان ت  ) 1979) جتتاول ف ما بعة  ت  ال تق تشتر ط اجمفوضت   األولوة ت   تا 
ا   اجبلامه اجتلو ر   جهذا اجهة  وج   تواف اصمل  نة  ذا اجحة اذ رلا اجعة ة م  اجمفاوضاا اجثنائ ت  وا

تأستت     تت  1999فتت  إاتتال اجتعتتاو  اجمشتتتلل جتعز تتز اصستتتثمال اجثنتتائ  بن همتتا  اجتتذ  استتفل ف متتا بعتتة  تتا  
األولوةتت  واجشتتلكاا اج ابان تت  وةتتةا ااتتل ستتم  فتت  تبتتاةل ورهتتاا اجنظتتل بتت   اصتحتتاة تجرنتت  جلحتتوال اجمشتتتلل 

  بعتتة ا   2011اجةبلوماست   اصاتيتتاة   اكثتل وضتتوحا فتت  امت  اصتحتتاة األولوةت  واج ابتتا  اجتتت  ارل تا  تتا  
اتفتتق اجالفتتا   لتت  اجعمتتع متت  قرتتع وضتتط إاتتال رة تتة جع ااتهمتتا اجثنائ تت  واجلغبتت  فتت  متابعتت  اتفاا تت  اجترتتالخ 

 ااجممتتت   تتت  وضتتتط ا تتةا  مشتتتتلك  جتنظتتت   اتفاا تتاا اجترتتتالخ اجحتتلخ مستتتتمبل   وتمتتت اجحتتلخ   وتماشتتت ا  متتط نتتتتائه
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اصتحتتاة األولوةتت    تتة امنااشتت  بعتتم متت  اجحتتوارز غ تتل اجرملك تت  فتت  اجستتو  اج ابان تت   قمتتا  اجترتتالخ واجتتت  
ذ  قويتتا اجمفوضتت   اصولة ت  اجمرلتت  اجتنف تت  2012  تا   مبتاا فتت  اجويتول إجتت  اجستتو  اج ابان ت    وفتت 

ببة  اجمفاوضاا بشأ  اتفاا   اجترالخ اجحلخ ب   ةول اصتحاة األولوة  واج ابا    جتعمة بعة ذجل اجروج  األوج  
مكاستتا اجتتت  بإمكتتا  اج ابتتا  اجحيتتول اج( نت رتت  جمتتا تمتتة  اتتةلا  2013متت  اجمفاوضتتاا فتت  بلوكستتع  تتا  )

٪ مت  اجنتاته اجمحلت  اجرمتاج  بعتة 0.23( مل تال  تولو ستنو ا و تو متا  عتاةل 9( حتواج  )2014 ل ها  ا  )
  (1) .( سنواا تمل ب ا10تاب ق اتفاا   اجتعاو  اجمشتلل جمةخ )

(  18بعتتتة )( 2018 )(  تتتا FTAاصتحتتاة األولوةتتت  واج ابتتتا  اتفاا تتت  اجترتتالخ اجحتتتلخ ) استتتناةا جمتتتا تمتتتة  واتتتط
 ختعتة  تذ  اصتفاا ت  واحتةج  ( 2019( جتتةيع ح تز اجتنف تذ  تا  )2013روج  م  اجمحاةثاا اجت  بةقا  ا  ) 

اذا متتا  لفنتتا ا       متت  ا تت  اتفاا تتاا اجترال تت  اجثنائ تت  اجمبلمتت  نها تت  اجعمتتة اجثتتان  متت  اجمتتل  اجواحتتة واجعشتتل 
متت  اجنتتاته اجمحلتت  ( ٪ 30)متت  اجترتتالخ اجعاجم تت  و ( ٪ 40)اصتحتتاة األولوةتت  واج ابتتا   شتتكلو  نستتب  حتتواج  

وبحسا اصتفاا   وةهة  تعز ز اجمكاسا اصاتياة   فت  اجماا تاا اجلئ ست  تمتو  اج ابتا    اجرماج  اجعاجم  
متتت  اجتعل فتتت  اجرملك تتت   نتتتة اجتنف تتتذ اجكامتتتع صتفاا تتت  اجترتتتالخ اجحتتتلخ  باجممابتتتع   لتتتت  اصتحتتتاة ( ٪97)بإجتتتتا  
    (2) .م  اجتعل فاا اجكملك   (٪99)ة  األولو 

( معةل اجتباةل اجترال  ب   اج ابا  واصتحاة اصولة  كا  فائضا جيتاج  اج ابتا   65اجرةول)  و تض  م 
( اجم م  اصكبل فت  اجعرتز 2020( اذ سرع  ا  )2012اصتحاة اصولة  منذ  ا  ) إج بعة ا ايب  اجفائم 

 .(coved-19تةا  اا ازم  )( نت ر  8.664-واجباج  )
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Gabriel Felbermayr and others, On the economics of an EU-Japan Free Trade Agreement, 
print: Ifo Institute, Munich  German National Library March 2017,p.15. 
(2) Cathleen D. Cimino-Isaacs, EU-Japan FTA: Implications for U.S. Trade Policy, Congressional 
Research Service, 2020, p.2. 
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 (2020-2001)( معلل ارت دلل ارت دحي بي  اراد د  واالتمدل االوحبي 65ار لول) 
(     )م ادح لوالح  

 السنة
صاارات اليابان 

 لالتحاا اتوربي

استيرااات اليابان 

 من اتتحاا اتوربي

 الميزان في والفائض العجز

 التجارل

2001 66.674 45.617 21.057 

2002 63.918 44 .922  18.996 

2003 75.677 50.198 25.479 

2004 89.279 58.094 31.185 

2005 87.849 58.900 28.949 

2006 94.242 60.169 34.073 

2007 105.702 65.306 40.396 

2008 110.507 70.503 40.004 

2009 72 .453  59.260 13.193 

2010 87.083 66.550 20.533 

2011 95.945 80.615 15.33 

2012 81.507 83.346 -1.839 

2013 71.796 78.488 -6.692 

2014 71.669 77.232 -5.563 

2015 66.121 71.273 -5.152 

2016 73.947 75.250 -1.303 

2017 77.340 78.082 -0.742 

2018 83.890 87.862 -3.972 

2019 82.342 89.119 -6.777 

2020 70.086 78.750 -8.664 

Source : International Trade Center, Trade Map, Trade Statistics for International Business 

Development, International Trade Center Of the United Nations and the World Trade 

Organization, Geneva, various years, available on the Internethttps://www.trademap.org 
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  : الدبلوماسية االقتصادية في ضوء حركة رؤوس االموال اليابانية – المبحث الثالث
يمثللح فللالر ح للمحر ح مفللم  ح للم ي   حركةةة رؤوس االمةةوال مةةا سةةمل االسةةتثماراا االاشبيةةة المبا ةةر -اوال

صلللوم  وفللل ح   حملللا لللل ر لللمح مرا لللم    ملللح  خامجيلللاوحناقلللاؤ م و  حألملللوحؤ  حألجنبيلللل ح مرا لللم  السلللاثمامح  
للل  حألصللوؤ حجنااجيللل سللاثمام  الالل لا حح  ي للمحصللناةيل  و اموي يللل  و ئن للا يل  و رمحةيللل  و خ ميللل   ممللا 

م سسلا  ئةملاؤ   ئت املام  حساثمامح فقيقيا   وحالساثمام حألجنب  ح مرا م يام مل  خلالؤ ميانلا  ما ل     و 
 ن اطااها ل  ب  ي  ة ى حألقح

(1) 
ر مح مبيم ة ى لا ض فسلاب ح ل خح حةام  حالقاصا  ح ياران  منت ح فمب ح  ا ميل ح ثانيل ح  وح ج يم را تمم 

ةام  م يام  والم (180)ح نااج ة   ن طل ح  مما  ح يارانيل ل  ح خامج   حت ب غ لا ض ح فساب ح جام  نفو 
  (2)م يام  والم. (160)ياكو  م  صال   خح  جنب  يري  ة    2016

  ى ةل م قل م  ر لض حألسلوحو ح وطنيلل ة لى وحساغح هتح ح فا ض ل  فممل حالساثمامح  حالجنبيل   خامج   حت 
حسللاي اب حألفجللام ح  للخمل ملل  ح ملل خمح  و ح فللوح ض ح ما يللل  ئ للى حاجللاأ هللتأ ح فللوح ض ئ للى  سللوحو خامجيللل 
رفثا ة  لمص حساثمام  ل ح و م  ال  محر  ة ى  مما    م ظم هتأ ح فوح ض ح ما يل حاجه  نفلو اسلويل 

مملا  له   فمملل  ح واليلا  ح مافل   حألمميميلل  السليماح  وؤ ح ماق ملل  ح  جر ل  ميرح  ح م لوةا   كثيم م  
م و  حالموحؤ ح يارانيل م  خالؤ حالساثمام ح خامج  اغيمح  ل  ح وجهل ح جغمحليل ل ال ة  انوع حالسلاثمام 
لللل  مجلللاال  ة يللل     حت ح  هنلللا  ح   يللل  مللل  ح اطلللومح  ح اللل  سلللاة   ة لللى ان لللي  فمملللل م و  حالملللوحؤ 

انيل منها ح افميم ح ما   وحن مامها ح ى ح منظملا  ح  ا ميلل وح م سسلا  ح ما يلل ح  و يلل.  ويممل  ح وقلو  ح يار
 ة ى حهم اطومح  وح افوال  ح ما يل ل  فمما  م و  حالموحؤ ح يارانيل مما يأا .

وملل   ح سللر ينيا بلل   ح افميللم ح مللا   ح الل ميج  للل  ح يارللا  للل   وحخللم  التحريررر اللررالم اللح ررم ل الرر للم  -ا
هيمن  ح بنو  حت    ح    ل  ح اوس  مم   خمى و    ح ما يل حألومحو  سوحو  هميل نم ا ميجيًا  ح  وح ائرح ل هتأ 

حالفافلا  بجلرك مبيلم مل  حألصلوؤ ح ما يلل   سلم لل   لمح و ح ل  مصلمليل    والمة ى ح نظام ح ملا   ح يارلان  
للل   حغييللم اوجللاك  م ظللم حألمللوحؤ ح خامجيللل    للمما  للل   للمح قللموض مصللمليل و لله  م   ح مللاؤ ح يارللان  

 اللم اخفيللق ح قيللو  ة للى فممللل م و  حالمللوحؤ وافميللم ح خيللامح  ح ما  قللل بامويللح ح  للمما  ر لل  ح ح ثمانينيللا  
                                                           

  بي  ح فممل   ن م  ح طر ل حالو ى   حالساثمام حألجنب  ح مرا م وح اجام  ح  و يل ح صي   نموتجاهناك ةب  ح غفام ح ساممح       (1) 
 . 14  ص   2002  

(2) Gabriel Felbermayr and others, op set,19. 
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وؤ مناصق ح  ق  حألوؤ م  ح قم  ح فا   وح   مي     ري   ح  وح لا ح انظيميلل ح م يسلل  ملام نملو  سلوحو رف و 
   (1).افميم ح قيو  فاى ح  ق  حألوؤ م  ح قم  ح فا   وح   مي  ا ةم ي اسامم ر  ها  م   ح ماؤ

م و  حالملوحؤ لل  ح افلم   ق   قل م  ح   يل  مل  ح ل وؤ ة لى افميلم حنظماهلا ح ما يلل بهل   ح سلما   فمملا  
ر مح حكبم وا   ح يارا  وحف   م  ح  وؤ ح سراقل ل  افميم حنظماها ح ما يل حت سرق  ح يارا  ر ض  وؤ  مو 
حسلليا للل  ةم يللا  ح افميللم ح مللا   ل للال ةلل  اقلل مها ة للى ح واليللا  ح مافلل   وح مم كللل ح مافلل   ممللا ح ى ح للى 

( ئ لى 66ثمامح  حالجنبيل ح  حخ ل وح خامجلل منهلا وي ليم ح جل وؤ )افقيا مماسب مبيم    يارا  ل  فممل حالسا
 ح سنوح  ح ا  ب    ليها ر ض ح  وؤ ح صناةيل و وؤ  مو حسيا ل  ةم يا  ح افميم ح ما  .  

 

 (   تاريخ عل يات التحرير اللالم فم بعض ال لل الصناعية لشرق اسيا66ج لل )
 تاريخ التحرير اللالم ال للة تاريخ التحرير اللالم ال للة

 1981 اللل كة اللتح ة 1978 كلريا الجنلبية
 1981 ان لنيسيا 1978 لاليزيا

 1982 اللاليات اللتح ة 1978 هلنج كلنج
 1985 تايالن  1978 سنغافلرة
 1984 أللانيا 1979 اليابان
 1984 فرنسا 1979 تايلان
 1989 البرازيل 1980 كن ا

 1989 الهن  1981 الف بين
Source :Williamson J. and Mahar M. ,Areview of financial liberalization souh Asia region 

,Internal disscussion paper , No. 171,World bank , 1998,P.4 
 حألف حث م  مجموةل وحجه  ح يارا   حركة االستثلارات االجنبية اللباشرة لاثرها ع ى االقتصا  اليابانم  2

 وحسلا رم  ح ثمانينيلا  مل  ح قلم  ح ما ل   و وح لح ح سلر ينيا  لل  سياساها ح خامجيل حالمنيل وح سياسيل  م  
  وح لللح لللل  ح لللي  قيملللل حمافلللاع   ى ح خلللامج   حت ئ لللى حجنالللاج من للل   نقلللح ئ لللى ح يارلللا  فاجلللل حألفللل حث هلللتأ

ح ى  جانب    اص يم  ح موجهل ح يارانيل ح اصني    مما  ح  و يل ح انالسيل ح ق م  ة ى ح  غ  ئ ى ح سر ينيا 
  وحخم ل  ح صينيل ح هن  ل  وح صمحع ح نف   رما  ت   ل  رما ح  و يل حألف حث ة ى ح يارانيل ح ف ح م و  ت  

  لمو  جنلوب واغييلم وجهاهلا صلوب ح مرا لم حألجنبل  حالسلاثمام ال لقا  نمل  ة ى اأثيم  ها ما  ح سر ينيا 
                                                           

(1) Takeo Hoshi and Ayako Yasuda ,Capital Market Regulation in Japan after the Global 
Financial Crisis,The New International Financial System Downloaded from 
www.worldscientific.com by WSPC,2008,p160. 
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 وولللم  ح مخيصللل ح  ما للل واكللا يق  قمحهللا نظللًمح حالسللاثمامح  هللتأ  مثللح جتحرللل منطقلللوح الل  مث لل  فينهللا  آسلليا
 جنلوب  ملم محرطلل حاجلاأ  وؤ    لمما  ح يارانيلل  ح مرا لم حألجنبل  حالساثمام ا لقا  ح خام  ار ح  ر  ها ح موح 
 ح م يسللل    مللال  حألمميملل  ح لل والم  للر  (1985) ةللام رللالرح حافاقيللل آسلليا ( ور لل  ح   ةللا  ) آسلليا  للمو 
 ح رفلث ة لى   اصل يم ح موجهلل ح اصلني   ل   لمما  مما نقح  ح ي  حمافاع ح نايجل مان    ح  ا م ل  حألخمى 
 ح مرا لم  حألجنبل   السلاثمام ح لم ي  ح م ليق ه  آسيا  مو   وؤ  اكو   ح خامج ل   مخص ئنااج منصا 
 م يلام 78.4 مل   كثلم ح منطقلل لل  ح يارلان  ح مرا لم حألجنبل  حالسلاثمام مخلرو   ب لغ   1996 ةلام ورف لوؤ
 ئن ونيسلللليا ا لللم ح اللل    حآلسلللليا   وؤ ح صلللي  و لللم   لللل   مميملللل   والم م يلللامح  8 منهلللا    مميمللل   والم

 م يام (41.6) آسيا  مو  ل  ح مرا م حألجنب  حالساثمام مخرو   نصق م   كثم   وح ف بي  واايالن  وما يريا
 (1) مميم .  والم

 حألجنبيلل حالسلاثمامح  جلتب ة لى قل ماها لل  ح  لا م  وؤ بلي  م   ماق مل ممانه ح يارا  نايجل  ما اق م حفا  
 (2):منها  سراب      ت   وي و  ح مرا م 

 .ح  ا م ل  حالقاصا يا   كبم ي   حالقاصا  ح ياران  حف - 
 .ح ممير حالسامحايج  ح موق - 
 .وماسامةل مماف ل نموأ ونسرل حً مبيم  اً حساهالكي اً ح ياران  بوصفه سوق يامير ح سوو - 
 حألن لللطل جميللل  ويغطللل  ح  لللا م لللل  ح اصلللني  قطاةلللا   كبلللم مللل  مونلللهرياميلللر ح قطلللاع ح صلللناة  ح يارلللان  - 

 .ح صناةيل وح مجاال 
 ح   ملللاك اجم لللا  حكبلللم مللل  حت ا للل  وحفللل   وح م محلللل ح ملللاهم  ح  ام لللل حأليللل   مللل  وللللم  ح افايلللل ح بنيلللل الللولم- 

 .ح  ا م ل  وح فنيي  وح مهن سي 
 ماطوم . قانونيل ح ى جانب وجو  بي ل حً ماطوم  اً ما ي اً قطاة اا م - 

 ما يأا :رويمم  ح  نالفظ مسام اطوم حالساثمام حالجنب  ل  ح يارا  م  خالؤ مسامي  يمم  او فيهما 
اأثم حالساثمام حالجنب  ح خامج   ل  ح يارا  منت   تطلرات االستثلار االجنبم حسب القطاع االقتصا ي -3

ثمانينيللا  ومناصللق ح اسلل ينيا  ملل  ح قللم  ح ما لل  ر لل   اغيللمح  ما يللل ج  لل  منلله ياغيللم للل  مسللامي  حالوؤ 
                                                           

   فموما  مح م   لمنسا  و  مانيا ح غمحيل  وح يارا   وح واليا  ح ماف    وح مم كل ح ماف    ه لها حافاقيل بي  ه  افاقيل رالرح
خفض قيمل ح  والم حألمميم   مام ح ي  ح ياران  وح مام  حأل مان  م  خالؤ ح ا خح ل   سوحو صم  ح  مال   وق   فموما  

 .رح ل  م ينل نيويوم ل  لن و رال 1985سبامبم  22ح  وؤ ح خم  ة ى حالافاو ل  
(1) Neher, C. 1980. “The Philippines 1979: Cracks in the Fortress.” Asian Survey, Vol. 20, 
No.2, A Survey of Asia in 1979: Part II, 1980. 

 .7يوسق تياب  مص م سابا   ص   (2)
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ح امميللر ة للى قطاةللا  م ينللل ويمثللح ح مسللام ح ثللان  امميللرأ ة للى ر للض ح منللاطا حالقاصللا يل   وولقللا  اغيللمح  
مهملا   ومح ح  قلامح   ح يارانيل ح مرا م  ولقا   قطاع حالقاصا     ب حالساثمام ل  قطلاع حالساثمامح  حالجنبيل

مجموةللل ملل   للمما  حجن للاكح  ح يارانيللل   وسماسللم  ح  قللامح    و للمما   ( ر لل  قيللام 1985)ةللام ليلله منللت 
مح  ح سلمنيل لل  ح مل   ح اجام  وح اأمي    ر محك واطويم مران  ح مماالب وح فنلا و ومجم لا  ح مناج لا  وح  قلا

 ةقلل   رف للوؤ  وح للح  و ح  للا م مافمقللل ملل   ومنللاطا وحسللامح يا  ح واليللا  ح مافلل   للل ح كبللمى وح وجهللا  ح سلليافيل 
حنخفض نمو حالساثمام ح ياران  ل  قطاع ح  قامح  نايجل ا مض حالقاصا  ح ياران  ح لى ملا يسلمى ح اس ينيا  

ح  قلامح   سلوو  ب ح   ي  م  ح مسلاثممي  مل احنسفمم ح ت  ح ى ح ى حال  ل  حنفجام لقاةل حالصوؤ ح  قاميل 
 حخ يللا وللل  ح لل وؤ ح م لليفل  السللاثمام حنخفللاض قيمللل ح  قللامح   نايجلللخسللا م مبيللم  ح يارللا  حألجنبيللل واكبلل   

 ح ياران .
يلللل ح منهللللا اف ح ممف للللل حألو للللى  ابلللل   يمملللل  اف يلللل  مللللمف اي و م ملللللل اطللللوم حالسللللاثمام للللل  قطللللاع ح  قللللامح   

   للام و  ح خللامج للل  ح  قللام   السلاثمامللل  فجللم حسللمي  ح وسلل  وهلل  ح ممف للل ح الل  حماللار  لل  ح ا (1985)ةلام
 لمما  ح  قلامح  وح بنلاك وح سليافل مملا حسلاخ م   لمما   والسليما   ح يارلانيي ة   مبيم م  ح مساثممي   ليها

حالسللافوحت ة للى ح  قللامح  خلللامج لللل  ح اصللني  وح نقللح وح طيللمح  ح يارانيللل ح كبلللمى  للممااها ح  قاميللل للل  ح يارللا  
ر لمح  يللاسويا ح  قامح  حألجنبيل مل  قبلح  لمما  ح  قلامح  وح امويلح وح اجلام  ح ياران نايجل  ت   حر ح  ح يارا 

 واميللر  هللتأ ح ممف للل للل  (  1995 )ةللام ( واناهلل  للل 1990)ةللام  ابلل   ملل لح ممف للل ح ثانيللل حمللا   فللو  م
ويمملل  ملل    ارللاط  حالسللاثمامح  ح ج يلل   وحلل ك ةم يللا  اصللفيل مبيللم     قللامح  حألجنبيللل ملل  قبللح ح مسللاثممي 

ب غلللل  الللل لقا  ممهلللا حت ( بيلللا  فجللللم حالسلللاثمام ح  قللللام  لللل  ح مللللمف اي  ح اللل  سللللبا ت67مالفظلللل ح جلللل وؤ )
 ل مل مقامنحالساثمام حألجنب  ح مرا م ح ياران  ح خامجل ل  ح  قامح  تمواها ل   وحخم ح ثمانينيا  ثم امحج   

م يللام  والم (  69)ح للغ ح مسللاوى ح امحكملل   السللاثمام حألجنبلل  ح مرا للم ح يارللان  للل  ح  قللامح  و    1994ةللام 
مللللا   مصلللي  حالسللللاثمام حألجنبلللل  ح مرا لللم ح يارللللان  منللللت ةللللام ملللل  ئج % 15    مللللا ي للللمح نسلللرل مميمللل    
1951.(1) 

 
                                                           

(1) Roger Farrell ,Japanese Foreign Direct Investment in Real Estate 1985–1994,PACIFIC  
economic  papers  Japan Australian Research Center. 272, 1997,p.3. 
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العقارات  فم اللباشر األجنبم لاالستثلار اليابانم اللباشر األجنبم ( االستثلار67) الج لل

(1951-1994) 
المباشر األجنبي االستثمار السنة  نسبة المشاركة(%) العقارات() المباشر األجنبي االستثمار 

 عدد
 المشاريع

مليون المبلغ  
 دوالر

 أمريكي

 متوسط
 مليون)

 دوالر
(أمريكي  

 عدد
 المشاريع

 المبلغ
 مليون
 دوالر

 أمريكي

 متوسط
 مليون)

 دوالر
 أمريكي

 األجنببببي االسبببتثمارنسببببة 
فبببببي العقبببببارات  المباشبببببر

 االسببببتثمار بالمقارنببببة مببببع
 المباشر األجنبي

1951–81 2563 8931 3.5 101 167 1.7 1.9 

1982 2548 7703 3.0 86 354 4.1 4.6 

1983 2754 8.145 3.0 95 375 3.9 4.6 

1984 2499 10155 4.1 85 430 5.1 4.2 

1985 2613 12217 4.7 149 1207 8.1 9.9 

1986 3196 22320 7.0 332 3997 12.0 17.9 

1987 4584 33364 7.3 798 5428 6.8 16.3 

1988 6077 47022 7.7 1348 8641 6.4 18.4 

1989 6589 67540 10.3 1808 14143 7.8 20.9 

1990 5863 56911 9.7 1637 11107 6.8 19.5 

1991 4564 41484 9.1 922 8899 9.7 21.5 

1992 3741 34138 9.1 555 5147 9.3 15.1 

1993 3488 36025 10.3 441 6070 13.8 16.8 

1994 2478 41051 16.6 217 5122 23.6 12.5 

1951–94 77507 46360 6.0 8574 71087 8.3 15.3 

Source : Roger Farrell ,Japanese Foreign Direct Investment in Real Estate 1985–1994,PACIFIC  

Australian-Japanese Research Center ,NO. 272, 1997,p.3. 

اس ينيا  ح قم  ح ما   صرف  ح صي  منت  مناصق ةق  : حاتجاهات االستثلار االجنبم اللباشر -4

ة ى   ح وجهل حالكبم  الساثمام حألجنب  ح مرا م ح ياران  ل  آسيا   و ه  حاجاأ هتح حالساثمام اغيمح  ة ي 

(   ااجه صوب ح صي  وافح ب يال ة   وؤ  1998حثم ح افوال  ح ما يل منت حالرمل  ح ما يل ح  ا ميل ةام )

( م يام 6.53ما     ح جنسيا  ح يارانيل ل  حساثمام فوح   )(   ر   قيام ح  مما  ASEANحالسيا   )

 (1)( مما ج ح ح يارا  ثا ث  كبم مساثمم ل  ح صي  .2006 - 2005 والم خالؤ حألةوحم)

 

                                                           
(1) Yuqing Xing ,op set   ,P.11.  
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واممر  هتأ حالساثمامح  ل   قطاع ح اصني  وقطاع م  ح  ح نقح ر   ح  مانا ال ي مال  سوى نسرل صغيم  

نيل ل  ح صي  ل  ب حيل اس ينيا  ح قم  ح ما     و ك  ر   حن مام ح صي  ئ ى م  فجم حالساثمامح  ح يارا

منظمل ح اجام  ح  ا ميل وما محلا هتح ح افوؤ م  حثام مهمل ة ى ح اجام  ح خامجيل   صي   حصرف  هنا  

ميل ب غ  افوال  ل   مح هتح حالساثمام وحفاح قطاع ح صناةا  ح كهمحا يل ح ممارل حألو ى راساثمامح  امحك

( وحفاح قطاع م  ح  ح نقح ثان   كبم قطاع ر   قطاع ح صناةا  2004م يام ي  نهايل ةام ) 617

  (68) ح كهمحا يل ومما مبي  ل  ح ج وؤ

 االستثلار األجنبم اللباشر اليابانم التراكلم فم الصين )ل يلن  لالر() 68(الج لل 

 2004 1992 1984 القطاعات

 1,300.4  129.8  9.6 الصناعات الغذائية

 2,283.0  263.6  1.2 الغزل والنسيج

 1,929.2  100.8  6.5 المواد الكيميائية

 

 المعادن
1.4  96.0  2,117.0 

 3,023.3  213.8  1.0 صناعة االالت

 5,923.5  611.3  1.2 الصناعات الكهربائية

 4,609.4  51.7  0.6 قطاع النقل) صناعة السيارات(

Source: - Yuqing Xing ,Foreign direct investment and China's bilateral intra-industry trade with 

Japan and the US, Discussion Papers,Institute for Economies in Transitio, Bank of 

Finland,2007,P.11   

طللم   جم لل مل  ح اغيلمح  ة لى مسللاوى   لقلحملا ب حيلل ح قلم  ح فلا   وح   لمو  و غايللل حالرملل ح ما يلل ح  ا ميلل 

( ر لل  حالرمللل ح ما يللل ح  ا ميللل 2008حالسللاثمام حالجنبلل  ح مرا للم ح خللامج وح لل حخح ح للى ح يارللا  ورا اف يلل  ةللام )

ح ما يلل  مما حثلم ة لى فمملل م و  حالملوحؤ ر لمح ةلام وحالسلاثمام حالجنبل  ر لمح خلاص  حت الأثم  حالنظملل

ألرمللل ح ما يللل ح  ا ميللل ملل  خللالؤ ا لل ي  ح  للوح ر ح  م ا جلللوةم لل  ح فمومللل  حالقاصللا  ح يارانيللل ملل  ح ممللو  

ي  جهلو هم  جللتب ح مريلل  مل  حألصللوؤ ح ما يللل ئ لى  سللوحو م   ح مللاؤ ي  ح يارللانيح منظملل ملل  موحصل لح ما يلل   

ح مجموةلل  اا لم ح ى جانب ت ل  و ل   ح يارلا  ةل   حصلالفا   واوسي  خيامح  ح امويح    مما  ح نا  ل

واامملللر حسلللامحايجيا  حالصلللال  لللل  هلللتح  ئصلللالفا  انظيميلللل  افسلللي  حسلللاقمحم حألسلللوحو ح ما يلللل منهلللا حألو لللى
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  حمللا ح خيللام  ح انسلليا ملل  ح جهللا  ح مقابيللل للل  ح لل وؤ حألخللمى   ح منظمللي  ح يارللانيي  للل ح جانللب ة للى جهللو  

ح انظيميللل  جللتب ح مريلل  ملل  حألصللوؤ س سلل ل ملل  حجصللالفا   هللو ةرللام  ةلل لملل  خيللامح  حالصللال  ح ثللان  

مجللاال  حسللاخ حم ا ريللر و ح اغييللمح  ح انظيميللل  ة للىح مجموةللل ح ثا ثللل  وااممللر ح ما يللل ئ للى  سللوحو م   ح مللاؤ

ا  لل  م  حجصال  ح ما    كثلم  هميلل   يارلحالخيمح  ما  ح نوةا  و   ح  مما  ح نا  ل والسيما م و  حالموحؤ

ح   للمي   وؤ ح انظيملل    يارللا  للل  هللتح ح مجللاؤ يسلليم ة للى خطللى مجموةللل  مللا  حجصللال حالرمللل و  حجايللار

 (1).2009ل  قمل بياسبمغ   ح ا  ةق   ل  سبامبم  ح ا  ف  اها )مجموةل ح   مي (

 لقلل   سللهم ر لل  حالرمللل ح ما يللل  ح  للا م   لل ق حالسللاثمام حألجنبلل  ح مرا للمملل  مغم ( ورللا 2010حمللا ح  للام )

ريا      ه ح ا   ح واليا  ح ماف   صوبوحس ل م  ح يارا  ح  حالساثماميل  ا لقا ح  نايجل هحنا ا  ح يارا  ل 

ح رافلللث ةللل  حألسلللوحو لللل  جنلللوب  لللمو آسللليا لللل  اكنو وجيلللا  حالسلللاثمام  ح ن لللا  ريلللا   جانلللب ح لللى مبيلللم    

 .ثان   كبم مساثمم مرا مبوصفها ح م  وما  وحالاصاال  ل  ا رير ممانل ح يارا  

( ح ال  مانل  اهل   2014حالسلاثمام حالجنبل  ح مرا لم مانل  ح مرلا مح  ح فموميلل ةلام ) مفاوال  جلتبول  

 ح يارلا   لل  ح مرا لم حألجنبل  حالسلاثمام ا لجي  مج ل  ح الرملل الم ا لميح ح منهجيلل حجصلالفا  افقيلا ح ى

 مل  ميلل  السلافا  فمو  حسلامحايجيل حألجنبيل لل   لوك ت ل  و ل   حالساثمامح  م اةفل ه   افقيا به  

لل   حالسلاثمام ئ لى ح ل ةو  لل  ح خامجيلل ورحم  لل   وؤ ح  لا م ح مخا فلل   ة لى حثمهلا قامل  ح  ب وماسليل ح موحم 

 ملل  مجموةللل خصصل   هللتأ ح مرللا م  ح للى جانلب انفيللت ح خللامج للل   ب وماسلليل ( ر ثلل126 ملل  خللالؤ) ح يارلا 

 ح اجلام  منظملل مثلح ح منظملا  مل  ح ا لاو   خلالؤ م  وح  و  ح مف    ح ص ي ي  ة ى حالسامحايجيل ح مرا مح 

 (2)(.JETROح يارانيل ) ح خامجيل

                                                           
(1) Takeo Hoshi and Ayako Yasuda,Capital Market Regulation in Japan after the Global 
Financial Crisis,The New International Financial System Downloaded from 
www.worldscientific.com by WSPC,2008,p160. 
(2) Ministry of Finance, Regional balance of Direct Investment (Assets),Tokyo ,2017,p.30 

http://www.worldscientific.com/
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 فمايلل ة لى ح لنص خلالؤ مل    حالساثمامح  ح مخا فل  ا جي  مهًما قانونًيا  ساًسا حالساثمام م اه ح  وا مح

جمحكح  حالساثمام  لمص واوسي    ح  فاليل وا رير   حالساثماميل ومما كااهم ح مساثممي   ح منارةا  اسويل وح 

مللت      ح يارانيللل ح سللوو  ئ للى حألجنبلل  حالسللاثمام وجللتب ح خللامج للل  حالسللاثماميل ح بي للل افسللي   جللح ملل و   

 مل  حالسلاثمام م اهل ح  اوقيل  حت الم   (2018) حالسلاثمام ةلام ح   ي  م  م اه ح  ئبمحم ل  ح يارا   امم 

وحألمجنالللي ( وفللل   مجملللوع م اهللل ح  حالسلللاثمام    وحألم     ح مافللل   ح  محيلللل وحجملللامح    ملللح مللل  ) ممينيلللا

  لمحكل ( حافاقيلل13ح لى جانلب) حسلاثمام ( حافاقيلل29) ح انفيت منهلا فير  خ   م اه   (42) حالجنب  ح مرا م

 مجملوعح  يصح وحت      س  م اه ح  ح اليل ام ح اوقي  ة يها و م ا خح فير ح انفيت ل ال ة   حقاصا يل

 (1).(  و ل 76مبممل م  ) ( م اه  48) ئ ى

( اطللوم حجمللا   الل لقا  حالسللاثمام حالجنبلل  ح مرا للم ح للى ح خللامج حت ب غلل  ح قيمللل 69ونالفللظ ملل  ح جلل وؤ )

( 2020-2005( م يللللام  والم   ملللل   ) 1858.089حالجمللللا    السللللاثمام ح يارللللان  نفللللو ح خللللامج فللللوح    )

( حة للى نسللرل  مسللاهمل ح يارللا  للل  حجمللا   حالسللاثمام ح  للا م  حت ب غلل  فجللم مسللاهماها 2019وسللجح ح  للام )

و للم   نسللرل م يلام  والم ( 3.407( نسللرل ح مسللاهمل حالقلح رفللوح  )2007%( ليملا سللجح ح  لام )19.144)

م يللام  والم ( 5.302547ج ملل  مجمللوع  وؤ ح   للمي  فللوح  )مسللاهمل ح يارللا  للل  حالسللاثمام حالجنبلل  ح خللام 

( م يلام  والم حملا نسلرل ح مسلاهمل 73.545( وه  ح نسرل حالقح  وح غ حجملا   حالسلاثمام فلوح  )2007ةام )

( 2007) ةللام  للمح( G20 وؤ ) للل   ح يارللان حالسللاثمام  نسللرل مسللاهمل  حمللا ( 2019مانلل  ةللام )لحالكبللم 

( هللو ح  للام حالكبللم مسللاهمل 2019وي لل  ةللام ) م يللام  والم (3.912062) ب غلل وحنسللرل حسللاثمام حي للا  حقللح

   يارا .

 

 
 

                                                           
(1) Ministry of Finance, Regional balance of Direct Investment (Assets),Tokyo ,2018,p.7. 
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 (2020-2005( نسبة لشاركة اليابان لن اجلالم االستثلار العاللم )الخارج( ل ل ة )69الج لل )
 ل يار  لالر

االستثمار  اليابان السنة
الخارجي 

لدول تجمع 

OECD 

 االستثمار
الخارجي لدول 

 مجموعة 
G20 

اجمالي 
االستثمار 
العالمي 
 )الخارج(

 مساهمة نسبة
 االستثمار الياباني

 اجمالي  في
دول  في االستثمار

G20 

 مساهمة نسبة
 في  اليابان

 اجمالي
في  االستثمار

 OECD دول

نسبة مساهمة 
اليابان  اجمالي 

االستثمار 
 العالمي الخارج

2005 45.83 721.322 394.226 841.298 11.62531 6.353612 5.448 

2006 50.244 1142.44 789.885 1368.686 6.360926 4.397955 3.671 

2007 73.545 1879.955 1386.975 2158.713 5.302547 3.912062 3.407 

2008 127.981 1392.388 1180.177 1712.827 10.84422 9.191475 7.472 

2009 74.699 919.107 782.168 1196.141 9.55025 8.127345 6.245 

2010 56.276 1088.939 848.876 1460.7 6.629472 5.167966 3.853 

2011 107.55 1236.917 1031.158 1613.679 10.43002 8.695005 6.665 

2012 122.514 955.642 812.092 1313.91 15.08622 12.82007 9.324 

2013 135.745 996.525 856.529 1384.878 15.84827 13.62184 9.802 

2014 129.157 887.836 815.989 1434.291 15.82828 14.54739 9.005 

2015 128.698 1354.182 817.607 1786.953 15.74081 9.503745 7.202 

2016 155.923 1242.47 919.268 1662.897 16.96165 12.54944 9.377 

2017 164.563 1172.009 1167.303 1618.212 14.09771 14.0411 10.170 

2018 143.075 546.851 567.769 880.557 25.19951 26.16343 16.248 

2019 226.573 825.047 883.637 1183.521 25.64096 27.46183 19.144 

2020 115.716 425.184 500.314 681.122 23.12868 27.21551 16.990 
اجمالي 

االستثمار للمدة 

-2005)من 

2020) 1858.089 16786.81 13753.97 22298.39 13.50947 11.06874 8.333 

Sources: UNCTAD, World Investment Report, United Nations Conference, miscellaneous 
issues 

( م مللللل حجملللا   الل لقا  حالسلللاثمام حالجنبللل  ح مرا للم ح لللى ح للل حخح  حت ب لللغ 70يمملل  مللل  مالفظلللل ح جلل وؤ )
-2005( م يلللام  والم   مللل   )127.346حجملللا    قيملللل  حالسلللاثمام حألجنبللل  ح للل حخح ح لللى ح يارلللا  فلللوح   )

( حملللا 0.88( و لللم   نسلللرل ح يارلللا  مللل  حالسلللاثمام حالجنبللل  ح للل حخح  مجموةلللل  وؤ ح   لللمي  فلللوح  )2020
( 0.50نسللباها ) ( و للم  0.91)لمانلل  ( OCEDنسللباها ملل  حجمللا   حالسللاثمامح  حالجنبيللل ح  حخ للل  لل وؤ )

 م  حالساثمام حالجنب  ة ى مساوى ح  ا م.
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 (2020-2005) للمدة( الداخل) العالمي االستثمار اجمالي من اليابان مشاركة نسبة( 70) الجدول

دوالر مليار  

االستثمار  اليابان  السنة
الداخل  

لدول تجمع 

OECD  

 االستثمار
الداخل لدول 

 مجموعة 
G20    

اجمالي 
االستثمار 

العالمي 
 )الداخل(

 مساهمة نسبة
االستثمار 

  في الياباني
 اجمالي

 في االستثمار

 % G20دول 

 مساهمة نسبة
 في  اليابان
 اجمالي

في  االستثمار

 % OECD دول

نسبة مساهمة اليابان  
اجمالي االستثمار 

 %العالمي الخارج 

2005 2.778 616.09 626.758 979.899           0.45            0.44            0.28  

2006 -6.503 871.286 971.402 1455.384         (0.75)         (0.67)         (0.45) 

2007 22.548 1000.141 1316.282 1976.254           2.25            1.71            1.14  

2008 24.418 1000.041 854.408 1586.292           2.44            2.86            1.54  

2009 11.939 695.826 692.367 1253.144           1.72            1.72            0.95  

2010 -1.252 904.178 815.492 1589.621         (0.14)         (0.15)         (0.08) 

2011 -1.757 1000.067 1080.691 1951.808         (0.18)         (0.16)         (0.09) 

2012 1.732 890.94 726.715 1553.454           0.19            0.24            0.11  

2013 2.303 1000.013 699.067 1516.785           0.23            0.33            0.15  

2014 10.622 866.367 681.977 1524.66           1.23            1.56            0.70  

2015 -2.251 1000.133 1280 2111.438         (0.23)         (0.18)         (0.11) 

2016 19.357 1000.288 1048 2183.758           1.94            1.85            0.89  

2017 9.354 978.082 978.728 1714.941           0.96            0.96            0.55  

2018 9.255 1000.014 1017 1745.198           0.93            0.91            0.53  

2019 14.548 960.694 791.007 1530.492           1.51            1.84            0.95  

2020 10.255 693.972 388.782 1010           1.48            2.64            1.02  
 للمدة االستثمار اجمالي

  0.50            0.91            0.88           25683.13 13968.68 14478.13 127.346 (2020-2005) من

Sources: UNCTAD, World Investment Report, United Nations Conference, miscellaneous 
issues 

ح خامج م  ح نلااج ح مف ل  حالجملا   حت  حالجنب  حالساثمام م اممل ( اطوم نسرل71ويمم  م  مالفظل ح ج وؤ )
( 2020%( ةلام )46(  يصلح ح لى )2005%( مل  ح نلااج ح مف ل  حالجملا   ةلام )8حماف  فجلم حالسلاثمام مل  )

( ملل  4%( ح للى )2حالجمللا   ملل  ) ح مف لل  ح نللااج ملل  ح خللامج حالجنبلل  حالسللاثمام م للاممل را مقابللح حماف لل  نسللرل
( نايجللل ح ر للرحؤ ح للت   للمب ح يارللا  للل  ح  للام 2011ملل  ةللام ) نلللً مقام ( 2013( وةللام )2012حنخفا لله ةللام )
 حالخيم ح متموم.
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 الداخل (  من الناتج المحلي االجمالي-المباشر) الخارج األجنبي نسبة مشاركة االستثمار (71ح ج وؤ )

 (2020-2005)الياباني

نسبة مشاركة االستثمار  السنة

 %االجنبي الخارج
نسبة مشاركة االستثمار 

 %االجنبي الداخل 
صافي اجمالي االستثمار من 

 %الناتج المحلي االجمالي

2005 8 2 6 

2006 10 2 8 

2007 12 3 9 

2008 14 4 10 

2009 14 4 10 

2010 15 4 11 

2011 16 4 12 

2012 17 3 14 

2013 22 3 19 

2014 24 4 20 

2015 28 4 24 

2016 27 4 23 

2017 31 4 27 

2018 32 4 28 

2019 35 4 31 

2020 46 4 42 

Sources: UNCTAD, World Investment Report, United Nations Conference, miscellaneous issues 

 
(  1953) ح ل و   ةلام ح نقل  صلن وو ئ لى ح يارلا   حن لم    الى اللنظلرات اللاليرة العالليرة االنضلام-ثانيا

  ااقللل م ر للل ها ح لللى  ٪( 2.8)فسلللب فصلللاها لللل  صلللن وو ح نقللل  ح للل و   بنسلللرل ب غللل   ح ااسللل   افالللح ح ممملللر
حر ح   م لللاممل لقللل  ( 1990  حملللا ةلللام )٪( 4.25)ب غللل   ( وحنسلللرل م لللاممل1970) ةلللام ح ممملللر ح خلللام 

 (1)ح ممارل ح ثانيل ر   ح واليا  ح ماف   حالمميميل  و غايل حال  . اكو  بت   ل  ٪( 6.10)ح يارا  ح ى 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Shigeki SHIBATA AND Toshikazu  YAMAKAWA , op set  , P.7. 
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 ( لساهلة اليابان فم صن لق النق  ال للم72ج لل)

 
 من اعداد الباحث باالستناد الى تقارير صندوق النقد الدولي اعداد مختلفة المصدر :

 

منظملللل  ح ا لللاو  ما للل   حالطلللمح  حنظمللل  ح يارلللا  ح لللى ح لللى جانلللب ت للل  وحسلللاكماال  جهلللو  ح يارلللا  لللل  حطلللام
(OECD ) نطاو اجاماها وحساثمامحاها ح  و يل ة  طميا افميلم ال لقا  م   ح ملاؤ ولقلا  قلانو   به   اوسي

  سللهم(   وح الل  قب اهللا ح يارللا  ةنلل  حالن للمام حالمللم ح للت  OECDافميللم فممللا  م   ح مللاؤ ح اللار   منظمللل )
جلاب  ة لى حالقاصلا  ئي  ل  ا ويح حالقاصا  ح ياران  وحرحك ت   ما   منظملل ح ا لاو  حالقاصلا   وح انميلل حثلم  

ح ياران  ل  مخا ق ح مجلاال    والسليما ةو ملل حالقاصلا  ح يارلان  مل  خلالؤ افميلم م   ح ملاؤ ر ل  حسلاخ حم  
مثيلمح لل  ئبلمحم حالافاقيلا    سلهمح يارا  حافاقيل ح  مح ب ر مح نموتج  ر لأ  ح ل خح وم   ح ملاؤ حالملم ح لت  

ا للل  ح يارلللا  ثلللان   كبلللم مسلللاهم ملللا   لللل  منظملللل و  مللل  ح للل وؤ ح  و يلللل واجنلللب حالر وحج ح  لللميب  مللل  ح   يللل 
مللل  ح ميرحنيلللل ( ٪ 12.9 )ح ا لللاو  حالقاصلللا   وح انميلللل ر للل  ح واليلللا  ح مافللل     حت اغطللل  مسلللاهماها فلللوح  

ح واليا  ح ماف    ح فصل ح نسبيل
 حالمميميل

 لمنسا ح مانيا ح يارا  بميطانيا

 (4) 7.02 - - (2) 17.40 (1) 36.80 (1953حن مام ح يارا  )
ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ  

 (1960حالة اك    ام )
31.48 (1) 14.88 (2) 2.86 (9) 3.78 (6) 6.00 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1965حالة اك    ام )

28.89 (1) 13.66 (2) 3.50 (8) 5.52 (3) 5.52 (3) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1970حالة اك    ام )

24.52 (1) 11.59 (2) 3.44 (7) 5.70 (3) 4.68 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1976حالة اك    ام )

23.18 (1) 9.69 (2) 4.25 (5) 5.53 (3) 5.19 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 (1978حالة اك    ام )

21.55 (1) 7.50 (2) 4.28 (5) 5.56 (3) 4.92 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1983حالة اك    ام )

21.51 (1) 7.49 (2) 4.25 (5) 5.52 (3) 4,91 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1990حالة اك    ام )

19.90 (1) 6.88 (2) 4.69 (5) 6.00 (3) 4.98 (4) 

ممارل ح يارا  مقامنل م  ح  وؤ 
 ( 1998حالة اك    ام )

19.62 (1) 5,48 (4) 6.10 (2) 6.10 (2) 5.48 (4) 
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( ا ملح ح يارلا  ة لى  2013م يلو  يلومو ) 24ح م يسل  منظمل ح ا او  حالقاصا   وح انميل رما ي ا ؤ فلوح   
ر  بلي  منظملل ح ا لاو  حالقاصلا   وح انميلل وآسليا مل  خلالؤ اأييل ها  حن لمام موميلا ح جنوحيلل ئ لى اقويل ح موح

( و خلللت   وًمح مح لللً ح لللل  مرلللا مح  منظملللل ح ا لللاو  حالقاصلللا   وح انميلللل  م ا جلللل حألرملللل 1996منظملللل ةلللام )
حالقاصلا   وح انميلل ح ال  اهل     واق يمها ح  ةم ح ما    بمحمج منظملل ح ا لاو   1997ح ما يل حآلسيويل   ام 

 .ئ ى ا رير حالساثمام وافسي  ئ حم  ح  مما  ل  منطقل حآلسيا 
   (1951)منلت ةلام  نيرة ا  اللساع ات االقتصا ية ال للية اح  لرتكزات ال ب للاسرية االقتصرا ية الياب ثالثا

حمارطللل  سياسلللل حألمللل  حجق يمللل    يارلللا  رم اهللل اها حألمنيلللل مللل  ح واليلللا  ح مافللل   ورا الللا   يممللل  ح نظلللم ئ لللى 
حنهللا اافللم  ولللا حطللام م اهلل اها ملل  ح واليللا  ح مافلل   واأكلل   ليمللا ر لل  هللتأ ة للى ح سياسللل حجق يميللل   يارللا  

ح ال  نصل   لل  )ح ملا   ح محر لل(  ة لى م لاممل  1960ح م اه   ل  ح م اه   حألمنيل حألمميميل ح يارانيل ةلام 
را الل خح ةنلل ما يا  للا حألمللم رللأم  ح يارللا   و ح سللالم وحألملل  ح لل و يي  للل  ح  للمو حألقصللى ح للى  مللال ح لل و اي 

جانب ت   افظم ح ما   ح ااس ل م   ساوم ح يارلا  ح اه يل  وحسلاخ حم ح قلو  لل  اسلويل ح نرحةلا  ح  و يلل   لت   
  ح يارللا  للل  ح سللالم وحألملل  حجق يميللي  ة للى حألن للطل ح  ب وماسلليل وحالقاصللا يل وح ثقاليللل   حقاصللم  مسللاهما

قللو  حقاصللا يل    اسلل ى ر للل  ت لل  ح واليللا  ح مافلل   ر لللمح بوصلللفها وحر ح   مسللاهماها ةنلل ما بللمر  ح يارللا  
مل  نهايللل جق يملل  و مارحيل  ئ لى ح فصللوؤ ة لى مسللاهما  ئيجابيلل غيلم ةسللمميل منهلا   ففللا  ة لى حالسلاقمحم ح

وحنسللفاب ح قللوح  حألمميميللل ملل  ح هنلل  ح صللينيل   مانلل  ح يارللا  مسللا     اوسللي   1975ليانللام للل  ةللام فللمب 
 .(1)ح  القا  ح  ب وماسيل وحالقاصا يل ل  جنوب  مو آسيا

 ح مملللو  خ فيلللل ة لللى ح اللل  اقللل مها ح يارلللا  ح مسلللميل حجنما يلللل فجلللم ح مسلللاة ح  ومللل  ح جللل يم را لللتمم اناقصللل 
 مماسلب ومل  حجلح اممينهلا   فصلوؤ ة لى    يح ت   ه اه ح يارا  ل  ب حيا  قم  ح وحف  وح   م  حالقاصا  
ال ميجًيا  اكاسلب ر لل   ح مسللميل حجنما يلل ح مسلاة ح  حسللاخ حم حط قل  ح يارلا  مرللا مح   ان لي  فمملل حقاصلا يل

 فينهللا ر للمح ح يارللا  امميللر وافللوؤ    (2008) ةللام ةقلل  ح للت  ح محرلل  طوميللو ملل امم للل  رللامر  ممانللل ت لل 
 م  خالؤ ح اأكي  ة لى حسلاخ حم   حالقاصا يل مجاال  ح انميل حلميقيا ل  ح مساة ح  ح مق مل ح ى ة ى وح ر

                                                           
(1) Morrison, C.E. 1988. “Japan and the ASEAN Countries: The Evolution of Japan’s Regional 
Role.” In Inoguchi, Takashi and Okimoto, Daniel, eds. The Political Economy of Japan, Vol. 2: 
The Changing International Context. Stanford: Stanford University Press. 
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  القاصللا    غايللل مهملل كونهللا ح ح   ح مسلميل حالقاصللا يل ةل  طميللا حسلاخ حم ح مسللاة ح  حجنما يللل ح  ب وماسليل
  يارا   ورا مغم  حقاصا يل   فصوؤ ة ى مماسب ح  حسا  اق يم ح مساة ح  ما  يه  ح ياران  حت ما ةملنا 

 ال حبيم افقلا ئلميقيلا  لم لل  ح  ام لل  ح يارانيلل ح  لمما  سلج اها ح ال  وح مبي لا   ح اجلام   نالا ج م  ت ل  وولًقلا
 لل  حالسلاثمامح  ح يارانيلل  ت   حماف  فجم   م    يارا  ماليل حقاصا يل مماسب ح مسميل حجنما يل ح مساة ح 

 للل  هللتح ح جانللب وح للت  ي للو  را مماسللب  القاصللا  ح  ب وماسلليل ح اللأثيمح  ملل  ح مريلل  بهلل   حكاسللاب   ئلميقيللا
 (1).ح ياران 

( ح مسللاة ح  ح يارانيللل فسللب ح منطقللل ح جغمحليللل حت يالفللظ ريللا   فجللم ح مسللاة ح  73ويالفللظ ملل  ح جلل وؤ )
 جمي  ح مناطا.ح مق مل م  قبح ح يارا  ل  

 )  2018-1970( اجمالي المساعدات اليابانية المقدمة حسب المنطقة الجغرافية )73الجدول )

 )مليون دوالر(                                                        

Source :Ministry of Foreign Affairs, Official Development Assistance (ODA) Report, Tokyo, 2019 

 

                                                           
(1) Ministry of Foreign Affairs of Japan, Evaluation of Japan’s ODA to Africa through the TICAD 
Process for the Past 10 Years Mizuho Information & Research Institute ,March 2018,p.21. 

 المنطقة 
                   

 
 السنة

الشرق  اسيا
األوسط 
وشمال 
 أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

 الكبرى
 

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

أوقيانوسيا 
 أوروبا

المساعدات  اوروبا
للمناطق 
 االخرى

1970 419.37 13.45 8.19 2.34 0.01 0.01 1.07 

1980 1648 199.64 243.71 133.06 14.72 1.94 23.18 

1990 5140 898.16 887.34 637.58 116.38 159.58 493.91 

2000 7630 990.11 1078 1120.46 167.00 128.57 1591.64 

2010 8106 2339 1835 1005.55 196.87 232.45 1562.14 

2014 7271 1559 1643 434.23 128.06 192.37 1353.07 

2015 6333 1420 1885 437.76 129.11 111.78 1693.91 

2016 7037 1944 1490 428.94 180.77 402.06 1966.44 

2017 9009 1735 1703 372.45 321.24 92.75 1849.94 

2018 7509 1682 1333 452.46 219.20 80.65 2020.27 
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 بمر ةوحمح ح نه ل ح يارانيل ر    حسانا ح  ما سبا يا ر  نا حساخ حم ح يارا  ح  ب وماسيل حالقاصا يل ما  م 
حت حساطاة  ح يارا  ح نهوض م  حنهيام حالقاصا  ح ياران  ةقب هريمل ح يارا  ل  ح فمب ح  ا ميل ح ثانيل 

ما مورا مغم   خالؤ اوسي  ةالقااها حالقاصا يل ح  و يل سوحك مان  هتأ ح  القا  ثنا يل حو ما     حالطمح  
 حث وافوال  ل  سياسااها حالقاصا يل نايجل ح م ثمح  ح خامجيل فالظ  ح يارا  ا م   ح يه ح يارا  م  حف

ة ى نموها بوصفها وحف   م  حهم ح  وؤ ح ا  ااما  رأثم مبيم ل  حالقاصا  ح  ا م  وثا ث حقاصا  ةا م  
  ح   ي  م  ر   مح م  ح واليا  ح ماف   حالمميميل وح صي  ومما ح ا  مير   القاصا  ح ياران  م امماها ل

ح منظما  وح م سسا  ح  و يل ح  ا ميل مثح )منظمل ح اجام  ح  ا ميل  صن وو ح نق  ح  و  ( ل ال ة  
حن مامها ح ى مجموةل  وؤ ح   مي  حالمم ح ت  ج ح م  حالقاصا  ح ياران  حقاصا ح م ثمح ل  ح  القا  

 ح  و يل .
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 واليابان .  الصين تجربتي من االستفادة وامكانيات للعراق االقتصادية الفصل الرابع :الدبلوماسية

 التمهيد 
ارتفوا  الع ادود  االقتصاد العراقي بمعزل عن التغيرات االقتصادية العالمية بعد النمو  االقتصوادن نتي وة لم يكن

شملت  ميوع القطاعوات خطط الحك مة العراقية على  ضع مما ساعد  النفطية بداية سبعينيات القرن الماضي
 بووووالرنم موووون عوووودم بوووور ز اسوووول ا اد ات الدبل ماسووووية االقتصووووادية بشووووك   اضوووو  كانووووت  نووووا  االقتصووووادية   

دخ لووف  ووي عوودد موون المفا ضووات الت ارمووة  االنضوومام الووى بعوو  المن مووات محووا الت باوولا الشوو ن لعوو  ابرز ووا 
قوودم العوورا  العديوود موون المسوواعدات الووى الوود ل   ضووع عوون انشوواا العوورا  صووند قا للمسوواعدات   ال االقتصووادية

النامية  السيما الد ل اال رمقية  ما يميز تل  المساعدات  ي لات مشر طية بسيطة  تختلف عن المساعدات 
 التي تقدماا العديد من الد ل لسا لف ا راااتاا  تقديماا بشر ط ميسرة.

-1980)ن الماضوووي بعووود حووورا الخلوووي  اال لوووى  دخووو  االقتصووواد العراقوووي مرحلوووة  ديووودا  وووي  مانينيوووات القووور 
 التووي خوورع العوورا  مناووا موو قع  ووي الوودي ن  اسووتنزاال الفوواد  موون العمووعت الصووعبة تع ووا العق بووات ( 1988

 التوي ابعودت العورا  ك يورا عون تطو رات  (   ر  العق بات من  انا االمم المتحدة 1990عام ) االقتصادية
بعود عوام  التي لم تشاد انفرا وا االحركة االست مار اال نبي  تحديد خار ية ت ارتف ال قيدتاالقتصاد العالمي   

  ( بعد االحتعل االمرمكي  التحالف الد لي.2003)
نتي ة لما تقدم  ن را لما تعانيف الدبل ماسية االقتصادية من ضعف كبير  ي التم ي  الخار ي  ن را أل ميتاوا 

ض ا نم لع الدبل ماسية االقتصوادية  ي عرا  للاالقتصادية  الي م حا لت الدراسة  ي بناا نم لع للدبل ماسية 
ان يكوو ن انسووا لت  اووات السياسووة الخار يووة   محا لووة موودر معر ووة النموو لع الوولن يمكوون  اليابوواني  الصوويني 

 مز ال انا االقتصادن  الت ارن.   امكانية االنضمام اليف مما يسام  ي تعز 
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يكن العراق وليد لحظة معينة او من الدول حديثة النشأة اذ يمتد  لم :العراقي االقتصاد طبيعة:  االول المبحث
 (1) ,.السنين قبل الميالد تاريخ الدولة العراقية إلى آالف

اذ  (1534) عررامالعثمرران  وتاريخررا اليويررل شرررد العررراق كررةوال متاررررة  لعررل ايولرررا االحررتالل مرروارد    لرروةرةونظرررا 
 والممالير ( 1638-1623مرا برين) المردة ةر   ينسرييرة الفريوي ( تخللررا 1917)عرام  لغايرة حكمراتحرل العرراق  ىبق

القرروال  دخررولوحكمرروا العررراق حتررى  ( 1831)( لاررن العثمررانيين قعرروا علررى المماليرر  عررام 1831-1750)المرردة ةرر  
وانترى الحكم العثمان  للعرراق بشركل ترام بعرد انتررار الحررل العالميرة اقولرى وةر  (،  1917عام )بغداد  الى البرييانية

 (2) 1918)..)حةيران  (28)مقررال مؤتمر الفلح ة  باريس ة  
، 1920( عررام ةرر  )سرران ريمررو ةللقرروال المتحاليرربعررد قرررار المالررس اقعلررى البرييرران  وعررا العررراق تحررل االنترردال 

تقرررر  1921( مررن المعاةرردة المررذكورة، وةرر  عررام 94تحررل االنترردال البرييرران  بمواررل المررادة ) واعترررف بررالعراق دولررة  
 (3)..1930بعدةا أول دستور للبالد عام  تأسيس الدولة العراقية ليعا 

خرر  العرراق مرن دا ررة الوفراية البرييانيرة ودخولرا بوفريا دولرة  (1932 )وة  اليوم الثالث مرن تشررين اقول
وحفل على سريادتا الوينيرة لتقروم بعرد ذلر  ببنرار الدولرة العراقيرة الاديردة  داخل عفبة اقمم امستقلة وععو 

وبقررار نيوذةررا السياسرر  واالقتفررادح علررى الحكومررة العراقيررة ، لتاررون  مررا مفررالحرا تررتالرم الترر  للشرررو  وةقررا
ةر  تعييرل الرنم   أسررمالخارايرة التر  تمارسررا دول االسرتعمار بشركل  السياسرالة العراقية خاععة الى الدول

..االنتقال  للتنمية ة  العراق
(4)  

                                                           
 2001، بيرل الحكمرة ،  1990 – 1921عماد عبد اللييف سالم : الدولة والقياع الخاص ة  العرراق اقدوار والوظرا ف والسياسرال   (1)

 . 101، ص
، 1979بغررداد، ميبعرة الحريررة ، ، 1800-1700نرورس، عررالر موسرى كرراظم، العررراق ةر  العرررد العثمان لدراسررة ةر  العالقررال السياسررية (2)

 .61-23ص
، دار الرشرريد للنشررر، منشررورال وةارة الثقاةررة واقعررالم، سلسررلة دراسررال  نيرر  العررراق  دراسررة اقتفررادية سياسررية حكمررل سررام  سررليمان، (3)

 .104، ص1979(، 193)
 .32، ص 2008مركة دراسال الوحدة العربية ، بيرول ،  ،كسان سالمة : الماتما والدولة ة  المشرق العرب   (4)
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والارردير بالررذكر ان برييانيررا ةرر  ثرران  أابررر قرروة أثرررل ةرر  العررراق بعررد الدولررة العثمانيررة ، مررن خررالل تثبيررترم 
مؤسسرراترا وةرر  الترر  قامررل بترسرريم الحرردود للدولررة العراقيررة الترر  ال تررةال تيافرريل الحكومررة ةرر  حينرررا وانشررار 

 (1) ..إلى اليوم حدودةا مواودة

االقتفرراد العراقرر  البررد مررن معرةررة المسررار التنمرروح لالقتفرراد العراقرر  منررذ ااتشرراف الررني  ةرر  ولتنرراول يبيعررة 
 للعرراق الخارايرة التارارة ةيكرلومرن ثرم معرةرة القرن التاسا عشر ومعرةة تيرورال النراتا المحلر  االامرال  ، 

 :وكما يأت  ةيرا الني  ودور

ة  العقد اقخير من القرن التاسا بشكل تاارح ااتشاف الني   يعد: المسار التنموي لالقتصاد العراقي  -اوال
أول ااتشاف للني   اال ان، السياسية واالقتفادية ة  العراق  الساحة على ليرأ االحداث الت أةم  من عشر

الحكومررة العراقيررة سررييرة الشررركال االانبيررة ولررم تتسررلم  الررى( وكرران خاعررعا 1927)بكميررال تااريررة كرران عررام 
 الحرررل ومررا نرايررةمررن عا رردال الررني  ( %5)مبررالث ثابتررة لاررل وحرردة إنتررا  والترر  لررم تتارراوة نسرربة منررا سررو  
 واالاتمراع  االقتفرادح رراواقع تحسينويالبل ة   النامية الدول ة  القومية الحركال ظررل الثانية العالمية

برين الواليرال  االربرا  منافرية أمبردواعيرى تيبير   االسرتعمارية البلردانوالتخلص من االستغالل الت  تمارسرا 
 العرراق عرمنرا ومرن الناميرة للردول حراةةا  ،( 1950)عرام الني  شركال ميمأت ايران واعالن السعوديةالمتحدة و 

 ذلر  ترو  وقرد الرني  مارال ةر  العاملرة االانبيرة الشرركال مرا االربرا  ةر  المنافرية مبردا تيبير للميالبة ةر  
ترم االتيراق علرى ( ووةقا لذل  1952عام ) والموفل البفرة ني  وشركال العراق بين المنافية اتياقية بتوقيا

مرررن اانترررا  الفررراة  والتررر  يمكرررن أن تبيعررررا الحكومرررة  ( %12.5)منافرررية اقربرررا  مرررا تسرررلم مرررا يةيرررد عرررن 
 (2)..العراقية بأح سعر تشار

 البرراما نحرو التواراونتياة التقدم الذح تم احراة  ة  قياع الني  وةيادة االربا  ظررل بوادر  ة  عور ذل  
 لغايرة لتمتد ( 1951) العراق أعمالا عام ة  االعمار مالس عندما بدأ الماع  القرن  منذ خمسينال التنموية
 السررردود اقساسرررية لتشرررمل البنرررى التحتيرررة  مشررراريا اقامرررة اسرررتثمارية برررراما ةاربعررر خرررالل مرررن (1958) عرررام

                                                           
 . 33، ص 2009ااريث ستانسييلد : العراق الشعل والتاريخ والسياسة ، ترامة : مركة اقمارال للدراسال والبحوث ااستراتياية ،   (1)
، اونر اولةو، لتنمية واعادة بنار االقتفاد العراق ل ، ترامرة مركرة العرراق لابحراث شرركة, دار الحرورار للتارارة واليباعرة والنشرر، بغرداد (2)

 .19، ص2006اقولى، اليبعة 
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 والفررناع  وقيرراع الةراعرر  القيرراع تنميررة اانررل الررى،  والارربررار والاسررور والموافررالل واليرررق  والخةانررال
 (1).دينار ( مليون 231) قدر  وبمبلث الخدمال

اعتمررد العررراق علررى البررراما الحكوميررة ومنرراةا تقرردمرا الرروةارال ةرر  إتبرراع السياسررال االقتفررادية والفررناعية ، 
ونتياررة لاوعرراع السياسررية واالقتفررادية كيررر المسررتقرة الترر  كرران يعيشرررا العررراق وبعررد اشررترا  البنرر  الرردول  

( مليرون دوالر البرد مرن  انشرار 128لإلنشار والتعمير مقابل حفرول العرراق علرى قررم قيمترا بلغرل حروال  )
( بميةانيرة مسرتقلة ياررح 1950( عرام ) 23ةرذا المالرس ةعرال بموارل القرانون) ىرمالس اعادة االعمار وانش

%( ةرر  بدايررة تأسيسررا  ولاررن انخيعررل ةررذ  النسرربة بعررد ذلرر   100تمويلرررا مررن عا رردال الررني  بنسرربة بلغررل  )
( مرررا الشرررركال 1952العرررراق اتياقيرررة منافرررية االربرررا  عرررام )%( مرررن اامرررال  العا ررردال بعرررد ابررررام 70الرررى )

-1955كانل اخرةا خيرة ) 1951النييية  وقام مالس االعمار بوعا اربا خي  تنموية اعتبارا  من عام 
    (2)(.1959( قبل الغا ا عام)1961

 وايلقرل للدولرة  السياسرة االقتفرادية وعرا عاتقررا علرى ( اخرذل 1958 التخيي  عرام ) وةارة تأسيس ومنذ 
 االفال  مسألة على ركةل والت  1965 الى 1958 من الممتدة المرحلة خالل الخمسية االقتفادية الخي 
وقبرل   (3)( دينرار لتنييرذةا 971،181،391وترم رفرد مبلرث قردر  ) النيير  القيراع وتحرير  والتفنيا الةراع 

( السراعية الرى اسرتخدام مروارد  1965-1961ةترة انترار الخية المؤقترة فردرل الخيرة التيفريلية للسرنوال )
مالية كير ايرادال الني  الخام ة  تمويرل اسرتثماراترا ابرةةرا القرروم الخارايرة وكران الرردف االسراس للخيرة 

% 10ة ةر  فرراة  االنترا  القرروم  بنحررو المرذكورة معرراعية الردخل القرروم  لعشرر سررنوال بتحقيرر  ةيرادة سررنوي
 ..% من الدخل القوم 30على ان تاون نسبة االستثمار ما يعادل 

محاولررة إلررى المبرران  والخرردمال االمررر الررذح يؤشررر  علررىالخيرر  االقتفررادية الموعرروعة للتنميررة ركررةل اكلررل 
، اذ يتعررح ان تخفيفررال المبرران  قررد  ( 74)  العررراق علررى تيرروير البنررى التحتيررة وكمررا مبررين ةرر  الارردول

-1961)ةيمررا بلغرل نسرربترا ةرر  خيررة  (1962-1959)ةرر  خيررة %( 48.6احتلرل النسرربة االعلررى بحروال  )
 والخدمال المبان وما ترااا نسبة ،(1970  -1965)%( ة  الخية 20.2%( ثم الى )24.7الى ) (1966

                                                           
 .14، ص2010،  14مالة المنفور ، العدد  الحلول والمعالاال، -نحو تقويم االقتفاد العراق   عبد الرسول عبد ااسم،  (1)
 .126، صالمفدر الساب عماد عبد اللييف سالم،  (2)
 (1، رقم الاةر )1959/ 31/12، 281العراقية، العدد ، قانون الخية االقتفادية المؤقتة ، الوقا ا  1959( لسنة 181القانون رقم ) (3)
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%( ةرر  الخيررة 28.0بنسرربة قرردرةا ) والارربررار الفررناعة%( و 26.0ارتيعررل نسرربة الةراعررة والرررح الررى حرروال  )
االمررر الررذح يعكررس تواررا العررراق االقتفررادح ةرر  ةررذ  المرحلررة ةرر  االةتمررام ةرر   (1970  -1965)السررنوية 

 قياع  الةراعة والرح والفناعة والارربار.
 (1970-1959)في العراق  االقتصادية الخطط تخصيصات (74الجدول )
 تخصيصات نسبة  القطاع

الخطة االقتصادية 
(1959-1962)% 

تخصيصات  نسبة 
الخطة االقتصادية 

(1961-1966) % 

خصيصات  نسبة ت
الخطة الخمسية 

(1965-  1970%) 

 20.2 24.7 48.6 المباني والخدمات

 16.5 - 25.7 النقل والمواصالت

 26.0 20.00 12.2 الزراعة والري 

 28.0 - 9.9 الصناعة والكهرباء

 9.3 - 3.6 تخصيصات اخرى 

 من اعداد الباحث باالستناد الى  :المصدر
 . 79ص ، 2010, للنشر واآلدال للينون  المال  دار المستقبل، وخيارال والحاعر الماع  العراق  االقتفاد ةين ، محمد-
يرررادال السررتثمارال االحفررا ية لمتابعررة اررداول ، االقتفررادية الرردا رة -  للمرردة التخيرري  مالررس وخيرر  االعمررار مالررس بررراما وا 
 . 8 رقم ادول ، التخيي  وةارة(  1976 – 1951)

انيلقرل ةر  التر   (1974-1970) خرر  مثرل خيرة قا التنموية الخي تبنل الدولة استاماال لارود التنمية و 
( وكررران يقررردر مامررروع النيقرررال االسرررتثمارية خرررالل سرررنوال الخيرررة للقيررراع 1974نرايرررة السرررنة الماليرررة عرررام )

( دينررررار )ثمانما ررررة وثمانيررررة 858,691,000قرررردرة ) بمبلررررث الحكرررروم  المركررررةح والقيرررراع العررررام الممررررول ذاتيررررا 
 : يأت  حد وتسعين الف دينار( موةعة حسلوخمسين مليونا وستما ة ووا

 .( دينار لإلنياق االستثمارح للقياع الحكوم  المركةح 536,901,000مبلث )-أ
.( دينار لإلنياق االستثمارح للقياع العام الممول ذاتيا321,790,000مبلث )-  ل

(1) 
نمرو دخررل  التر  اعلرن بررا عرردة اةرداف منررا )نمرو الردخل القروم ، )1980 –1976خيرة التنميرة عرام )تلتررا  

الى اانل ذل  استردةل الخية العمل على تخييم نسبة االةمية النسبية لقياع الني  بالناتا المحلر   اليرد،
                                                           

،  1862الماليرة، نشرر ةر  الوقرا ا العراقيرة عردد  1974-1970، قانون خيرة التنميرة القوميرة للسرنوال  1970( لسنة 70القانون رقم ) (1)
1970. 
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ةيررادة  تمررل%( ، ةيمرا 650.مررا يعررادل) الرى) 1980عررام ) نسرربة مسراةمتا تخيرريموكرران الرردف ، االامرال  
حفة القياعال السلعية االخر  بالناتا المحل  االامرال  لتفرل مسراةمترا بشركل عرام مرا قيراع الرني  الرى 

 (1)..%24% ة  حين تسرم قياعال التوةيا والخدمال بالنسبة الباقية والبالغة 76
( 1990-1985و)( 1985-1981) ةخيتررين تنمررويتين ةمررا خيرروشرررد عقررد الثمانينيررال مررن القرررن الماعرر  

 (80) ( حرروال 1990-1970والترر  امترردل مررا بررين) المررذكورة  االسررتثمارية تخفيفررال الخيرر  مامرروع وبلررث
( 1990-1986%( مررن )58( و)1985-1970)%( للمرردة مررن 70وبنسرربة تنييررذ تراوحررل بررين ) مليررار دينررار

 ( 75وكما موعح ة  الادول )
 (1990-1970للمدة) ة  العراق ةميولقا لتنميةا خي تخفيفال  (75الادول )

دینار ملیون ) تلتخصیصاا میةولقالتنمیة ا خطط
 عراقي(

دینار ملیون ) لفعلیةت افاورلمصا
 عراقي(

 ف %رلصءة اكفا

 69.7 2097.0 3008.5 (70 -75 )لتنمیة اة طخ

 64.2 9755.9 15193.6 76 - 80لتنمیة اة طخ

 72.1 24980.9 34668.2 81 - 85لتنمیة اة طخ

 57.9 15690.8 27074.5 86 - 90لتنمیة اة طخ

 65.7 52524.6 79944.3 عولمجما

 ،2010 ، 14 العردد ، المنفرور مالرة والمعالارال، الحلرول - العراقر  االقتفاد تقويم نحو ااسم، عبد الرسول عبد المصدر :
 14 ص

تنموية واعحة ، نتياة  ا  ( خيي2002( ولغاية )1990عام )بعد لم يشرد العراق  انا من الادير بالذكر
ورادال الني  الخام الذح يعتمد عليا  ، وانخيامالعقوبال االقتفادية الت  ةرعل عليا من االمم المتحدة 

 ان الى ،االقتفادية االنشية لااةة تام شبا توقف ةنا   وأفبح ، بشكل كبير ة  تمويل الخي  التنموية
 الشعل ةأفبح العراق القتفاد البسي  المتنيس وكانل والدوار الغذار مقابل الني  التياةم مذكرة اارل
 المشروعال اميا مقابل ذل  كانل العرورية الحتياااتا تاي  محددة كذا ية حفة عمن يعيش العراق 

 ة  اديدة اخر   اةمال بدأل،  النقدية واحتياياتا اموالا تاميدالى اانل  العمل عن معيلة االستثمارية
                                                           

- 1950االةراق برين دمرار التنميرة وتوقعرال المسرتقبل  -الحررول  التردمير  -التنميرة  -عباس   النفراوح ،  االقتفاد العراقر  الرني   (1)
 100، ص 1995،  ترامة محمد سعيد عبد العةية، اليبعة االولى، دار الانوة االدبية ، بيرول ، 2010
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وما  االقتفادية القياعال انريارة   وما سببا االحتالل  (2003عام ) االمريكية القوال دخول ما العراق
 االقتفادية للموارد كبير استنةافو  ،الماتما اةراد بين الدخول مستويال ة  التياول حدة وارتياع نتا عنا 
 استنةافو  العراق  االقتفاد ة  ومالية وعريبية ةيكلية تشوةالما   )الني ) االستراتيا  المورد وبالتحديد
 (1) ..االقتفادح النمو مؤشر وترااا الديون  ثقل نتياة المالية قدراتا

( الترر  2014-2010( العديرد مرن الخيرر  االقتفرادية والتنمويرة مررن اةمررا خيرة )2003بعرد عررام ) لوايلقر
مردة  خرالل سرنوح  نمرو معردلبوفرية (  % 9.38 بنسربة) ااامرال  المحلر  النراتا ةيرادة على تعمنل العمل

 الرني  إيررادال علرى حاليرا للغايرة كبيرر بشركل يعتمد والذح ، االقتفاد ، الى اانل السع  الى تنويا  الخية
 ، المحلر  ااامرال  النراتا ةر  اقخرر   القياعرال مسراةمة نسربة ةر  تدريايرة بةيرادة يتسرم اقتفراد ،الرى

 الخراص للقيراع متناميرة يتميرة بمشراركة وان (السرياحة، الفرناعة ، الةراعرة  )اانتاايرة القياعرال وبخافرة
 اانتاايرة مسرتو   وةيرادة تحسرين علرى والعمرل السروق  اقتفراد نحرو برالتحول الخراص المسرار امترداد علرى

 يررتب  ومرا ، التناةسرية الميرةة ذال اقنشرية وبالرذال كاةرة، قياعرال االقتفراد ةر  المناةسرة مسرتو   وتيروير
 نتياة عمل (مليون ةرفة4.5-3) بينما  توليدة   وتعمنل الخية توقعال ااتماعية مشاال من بالبيالة
توليد  على العمل خالل من وذل  ، العراق ة  حاليا   االنتشار الواسا اليقر تخييف الخية مما يسرم ة  لتنييذ
 التأةيرل والتردريل ترامين وكرذل  ، لليقررار اقساسرية االاتماعيرة الخردمال وتأمين مستدامين ودخل عمل ةرص
 (2)الاديدة. العمل مااالل ة 

 ايررادال التنمويرة االدارة ( العديرد مرن االةرداف االقتفرادية  مثرل اعرل  2017-2013وحملرل الخيرة)
القادمرة ،  واالايرال الحاليرة االايرال حقروق  يعرمن وبمرا المسرتدامة التنميرة لمعرايير مسرتايبة النيير  القيراع

 مسراةمة نسربة ورةرا االساسرية والمرتارةال المتيلبرال ترأمين خالل من االقتفادية القاعدة والسع  الى تنويا
 ةر  مسراةمترا نسربة ةيادة ة ( والسياحة والةراعة الفناعة والياقة )بقياعال المتمثلة المختارة النمو أقيال
 بمقدار الناتا سنويا  ة  المستردف النمو معدل بلوغ اال من البعيد المد  على االامال  المحل  الناتا توليد
 مرا وتيعيلررا االقتفرادية الشررااة اسرس بنرار علرى الرني  ، العمرل % ( بردون  7.5و ) الرني  ( مرا%13.31)

اح ما قيمترا  الخية استثمارال اامال  من  %(79)بلث حوال   نموب االول ليسرم والخاص العام القياع بين

                                                           
 للعلوم تكريت ،مجلة2019- 1970 للمدة للعراق العامة الموازنة في اإليرادات لتغيرات السلبية الجرجوسي، اآلثار داود سالم سراء -(1)  

 .172،ص 2021(، 53 ) العدد ( 17 ) المجلد/ واالقتصادية اإلدارية

  19،ص2010( عرض موجز،جمهورية العراق،2014-2010) الوطنية التنمية خطة -وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، -(2)
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مرا  اح الخيرة اسرتثمارال اامرال  مرن %(21) بنسربة الخراص القيراع يسررم حرين ةر  دينرار ترليرون  ( 329)
  (1)والمناةسة.  الايارة لمبدأح وةقا   السوق  اقتفاد الى التدريا  التحول يؤمن دينار وبما ترليون  (88قيمتا)

 اافال  تحقي ،  و الرشيدة الحوكمة أسس إرسار( العديد من االةداف مثل 2022-2018كما حملل خية)
 ةتمكيني بي ة متيلبال توةيرةعال عن  والتاارح  والمفرة  والنقدح المال  أبعاد  بكاةة االقتفادح
 إمكانال ما ينسام بما االقتفادح النمو معدل رةا، و  الخاص القياع دور وتعةية أشكالا بكاةة لالستثمار
 خيماالمر الذح ينعكس ة   الحقيق  اليرد دخل متوس  ةيادةويسرم ة   العراق  االقتفاد ومتيلبال
 (2).المستدامة البشرية التنمية مؤشرالوتعةية   البيالة معدالل

 ةر  ااامرال  المحلر  النراتا تحليرل عنرد: (2019-1990ثانيا: تطور الناتج المحلي االجمالي للمدة منن )
ةررذ  المردة شرردل ابتعرراد العرراق عرن االسررواق  ان نارد( 2003( ولغايرة )1990للمردة مررن)  العراقر  االقتفراد

العالميررة نتياررة ةرررم العقوبررال االقتفررادية عليررا مررن اانررل االمررم المتحرردة وشرررد النرراتا المحلرر  االامررال  
ولارن شررد منتفرف ،  االعقوبرال االقتفرادية علير قثررانخياعا ملحوظا ة  ةذ  اليترة وةو انعكراس يبيعر  

الررى اانرررل ( 2003والترر  اسررتمرل حترررى عررام ) (الررني  مقابررل الغرررذار)ةررذا العقررد تغيررررا نتياررة ايررالق مبرررادرة 
بشركل  اابرر نتيارة حررل الخلريا الثالثرة ووفرلل التعرخم ارتيعل معدالل انخيام الناتا المحل  االامال  

عرخمية متوافرلة منرذ السربعينال سرببل وبرذل  نارد ان ةنرا  فردمال ت( ، %100)مستوياتا الى أاثرر مرن 
التمويررررل علررررى اثرةررررا  االرتياعررررال الابيرررررة ةرررر  االسررررعار ، االمررررر الررررذح نررررتا عنررررا  التواررررا نحررررو الةيررررادة ةرررر  

، من أال دةا نيقال الميةانية االعتيادية ، وةذا االختالل أد  الى ارتياع معدالل  بالعاة)النقود الرخيفة( 
 التعخم بشكل مستمر.

( مليررررار دوالر الررررى 13.982م حاررررم النرررراتا المحلرررر  االامررررال  مررررن )اانخيرررر  (76الارررردول ) ويوعررررح لنررررا
( ليرتيررا بعررد 1994( مليررار دوالر عررام )3.621( مليررار دوالر واسررتمر االنخيررام حتررى وفررل الررى)4.245)

 .( مليار دوالر ليستمر بعد ذل  ة  االرتياع التدريا 4ذل  الى )
 
 

                                                           
 7،ص2013العراق، التنفيذية ،جمهوريةالخالصة ( 2017-2013) الوطنية التنمية خطة -االنمائي، والتعاون التخطيط وزارة-(1)

 9،ص2017( الخالصة التنفيذية ،جمهورية العراق،2022-2018) الوطنية التنمية خطة -وزارة التخطيط والتعاون االنمائي،-(2)
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 ( 2003- 1990باألسعار الجارية للمدة )االجمالي بالعراق ( إجمالي الناتج المحلي 76الجدول )

 دوالر( مليار)

 %((النمو السنوي الناتج المحلي االجمالي  السنة

1990 13.982 - 

1991 4.245 -69.64 

1992 5.481 29.12 

1993 4.347 -20.69 

1994 3.621 -16.70 

1995 4.000 10.47 

1996 5.556 38.90 

1997 10.261 84.68 

1998 10.572 3.03 

1999 17.477 65.31 

2000 26.018 48.87 

2001 20.342 -21.82 

2002 19.657 -3.37 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

 

 والتر  االقتفرادية سياسرتا مامرل ةر  تغيررال الرى قاد كبيرا سياسيا تغييرا العراق شردةقد  2003 عام بعد اما
 عقردل وقرد السروق  آليرال أسراس علرى العراقر  االقتفراد تشركيل إعرادة ةر  تسررم إارارال معمونرا ة  تعن 

 لمحاولرة الردوليين، والبنر  النقرد بفندوق  المتمثلة الدولية المنظمال ما االتياقيال من العديد العراقية الحكومة
 أوارا مختلرف ةر  االقتفرادية ااارارال من عدد تنييذ تبعرا العراق  االقتفاد لمشاال النااعة الحلول إيااد
الى اانل ذل  انيتا  العراق على العرالم مررة ثانيرة نتيارة رةرا العقوبرال االقتفرادية اسررم  االقتفادح النشا 
ة  تحسن النراتا  وأسرمالدولة   لتفدير الني  الخام وارتياع اسعار  والذح انعكس على ةيادة ايرادا ةة  ةياد

لليبيعيرررة الريعيرررة  ( ونظررررا2019( ولغايرررة عرررام )2003المحلررر  االامرررال  بشررركل ملحرررو  يررروال المررردة مرررن )
واعتمرراد النرراتا المحلرر  االامررال  ةرر  العررراق علررى نسرربة كبيرررة منررا علررى الررني  الخررام  تعرررم النرراتا المحلرر  

( نتيارررة 2014( نتيارررة االةمرررة الماليرررة العالميرررة وةررر  عرررام )2009االامرررال  الرررى االنخيرررام ةررر  االعررروام  )
 .ام وةاوم العفابال االرةابيةلتعرعا لفدمتين مةدواتين ةما انخيام اسعار الني  الخ
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وبعرد أن كران االقتفراد العراقر  يعران  مرن عرعف كبيرر وخلرل واعرح مرن حيرث اادارة والتنظريم ةأنرا تعررم 
، وكران  (2020عام ) (covid-19 )بيعل اا حةالى اةمة مالية حالا حال العديد من اقتفادال دول العالم 

ةر  توقرف المعامررل  ةرذ  الاا حررة لرذل  اقمرر اثرر واعررح علرى االقتفراد العراقرر  بكاةرة ميافرلا، ةقررد تسرببل 
دول العالم ، مما تسبل بقلة اليلل العرالم  علرى الرني   امياوالمفانا ليس على مستو  العراق ةحسل بل 

 يقرارل مرا إلرى العرراق نير  سرعر وفرل اذ اقمر الذح أد  إلى انريار أسرعار  وترااعررا إلرى مسرتويال متدنيرة
$( للبرميررل قبررل  65) بررذل  عررن سررعر  السرراب  والبررالث حرروال   منخيعررا ( 2020 عررام ) للبرميررل ا  دوالر ( 26)

 (1).انتشار الوبار، ليوااا العراق مشكلة مالية كبيرة
بيعرررل  كررران العراقررر  االقتفرررادح الواقرررا ( علرررىCOVID-19) وبرررار انتشرررار تركررررا االخرررر  التررر  اآلثرررار ومرررن

 دول ما التاارة حركة نتياة لتوقف الغذا ية المواد أسعار بارتياع الشامل الحظر تسبل إذ الحكومية، القرارال
 القرردرة العررراق ةرر  اانتاايررة القياعررال تمتلرر  ةيررا ال الررذح الوقررل ةرر  البحريررة والمناةررذ الحرردود واكررالق العررالم،
 ةرر  المعروعرة المرواد قلررة إلرى أدل مشركلة بحفررول تسربل الرذح مرررالمسرتوردة، اال البعرا ا تلرر  تروةير علرى
 اقولررى واحرد، آن ةر  كبيررتين اةمترين يواارا قنرا مرررددا   العراقر  افربح الغرذا   اقمرن ةرنن وبالترال  ، السروق 

 وبرار انتشار والثانية مالية، أةمة واود يعن  مما العراق  للدخل الر يس المفدر يعد الذح الني  انريار اسعار
(COVID-19)(2) الغذا ية. السلا توةير على اثر والذح دول العالم بين الموافالل قيا الذح     

( 15.282)( معرةة نمو الناتا اذ ارتيا حام الناتا المحل  االامال  من77) ادولالويمكننا من مالحظة 
ة  ارتياع حام الناتا  اقساس( وكان السبل 2019( مليار دوالر عام )262.912مليار دوالر ليفل الى)

 .ةو ارتياع اسعار الني  وةيادة الاميال المفدر منا
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المؤتمر الدول  )عماد ااسم حسن، أثر ةيروس كورونا على االقتفاد العراق ، مالة بحوث، مركة البحوث واالستشارال االاتماعية، - (1)

 . 461 - 460، ص  2020(  لندن،  19 -تداعيال ةيروس كوةيد  التاسا
عمرو ةاشم محمد، االقتفراد العراقر  برين ارا حتين: والترداعيال االقتفرادية ليرايروس كورونرا المسرتاد، مالرة بحروث، مركرة البحروث - (2)

 481، ص  2020لندن،  ( 19 –س كوةيد تداعيال ةيرو  المؤتمر الدول  التاسا)االاتماعية،  واالستشارال
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 (دوالر مليار( )2019- 2003باألسعار الجارية للمدة )للعراق ( إجمالي الناتج المحلي 77الجدول )

 %((النمو السنوي الناتج المحلي االجمالي  السنة

2003 15.282 - 

2004 36.638 13.97 

2005 49.955 36.34 

2006 64.805 29.72 

2007 86.125 32.89 

2008 130.204 51.18 

2009 110.968 -14.77 

2010 138.517 24.82 

2011 185.750 34.09 

2012 218.032 17.37 

2013 236.438 8.44 

2014 228.416 -3.39 

2015 166.822 -26.96 

2016 166.603 -0.13 

2017 187.534 12.56 

2018 215.626 14.97 

2019 262.912 21.92 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

ةر  الاانررل التنمروح ونمررو النراتا المحلرر  االامرال  ةرر  العرراق البررد ان نوعررح تيررورال البعرد ان الحظنررا اةرم 
  : يأت اثر ةذ  التيورال على يبيعة العالقال االقتفادية الدولية من خالل التاارة واالستثمار وكما 

مررا التغيرررال السياسررية ةرر  العررراق كانررل ةنررا  :  راق ودوا الااط ف هل اااثالثااا ه كل اات الة اااار ال ااعلاا  ل  اا
 تغيرال اقتفرادية ال تقرل اةميرة عنررا نظررا قثرر التغيررال والتحروالل السياسرة علرى اقتفراد البلرد وانيالقرا مرن

 التر  للتارارة الخارايرة للعرراق البرد مرن عررم المسرار التراريخ    االقتفاد العراق   مسيرة واقا تحليل أةمية
تغيرررال كبيرررة بررين الحررين واالخررر ، اذ عرةررل التاررارة ةرر  العررراق منررذ العفررور القديمررة، وشرركلل اررةرا   لشرررد

 عشرر السرابا القررن  بابرل وأشرور ةر  عالقاتررا التااريرة منرذ امرما  من التارارة الدوليرة، بعرد ان تميرةل حعرارت
  والخشررل، والخيررل لتفرردير واشررتررل ةرر  تفرردير كررل مررن سررلا  )التمررورالمرريالد عررن يريرر  االسررتيراد وا قبررل

 والنحراس البرنة وأوان  والقفدير الثمينة واقحاار واليعة الذةل)( واستيراد  والحل  والمنسواال  والفوف
 والحبشرة ومفرر وسروريا وأرمينيرا ةرارس بالد تشمل تاارترما نياق ( وكان والعا  والتوابل والعيور واقسلحة

https://data.albankaldawli.org/
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والرنررررد ، ومنررررذ أواسرررر  القرررررن التاسررررا عشررررر، نمررررل الفررررناعال الحرةيررررة المحليررررة )النسرررريا والالررررود(  واليونرررران
يفررردر قسرررم منررررا، ونتيارررة لتيرررور التارررارة و وافررربحل ال تتوقرررف عنرررد تلبيرررة احتياارررال السررروق المحليرررة برررل 

 عررام السررويس قنرراة واةتتررا الخارايررة للعررالم آنررذا  وةيررادة انتررا  البعررا ا اقوربيررة مررن المنسررواال الفررناعية 
البعا ا االوربية ة  الدخول الى اقسواق العراقية، مما اد  الى تناةسرا ما فناعال النسيا  أخذل ،1869

المحلية ، وأمام عغ  المناةسة اقانبية بذلل الارود نراية القرن التاسا عشر وبداية القرن العشرين الستيراد 
 . (1) بالنسبة لفناعة السلا الحريرية. السيماالمحلية  اقنوال اليدوية لتحل محل اقنوال

 تأخررذ برردأل النسرربة ةررذ  ولاررن الخمسررينال بدايررة ةرر  ةكبيررر  النيييررة كيررر الفررادرالمسرراةمة  نسرربة كانررل وقررد
 (1950) عرررام الفرررادرال املرررة مرررن( %45.9) نحرررو( اذ سرررالل  1958-1950) المررردة خرررالل باالنخيرررام
 عرام  دينرار مليرون ( 23.63) من ارتيعل الت  النييية الفادرال بعكس(  1958) عام (7.1) الى وانخيعل

 ( 1958) عام دينار مليون ( 185.54 لتفل الى) الفادرال قيم اامال  من( %54.1)لتفل الى ( 1950(
 (78) الادول ة  يتعح كما المدة ةذ  خالل( %65.2 )بلغل ةيادةال بنسبة اح( %.92 9 وبنسبة )

 (1958-1950)للمدةللعراق  النفطية وغیر النفطية الصادرات قيمة (78) جدول

الغیر الصادرات اجمالي  السنة
 (دینار ملیون )نفطية

 

ية صادرات النفطاجمالي ال
 (دینار ملیون )

 قيمة الصادرات اجمالي
 )ملیون دینار(

نسبة الصادرات النفطية الى 
 اجمالي الصادرات

1950 20.05 23.63 43.68 0.54 

1952 18.78 79.6 98.38 0.81 

1954 17.97 134.44 152.62 0.88 

1956 13.17 156.64 169.81 0.92 

1958 14.25 185.45 199.79 0.93 

,  بيررول .والنشر للدراسال العربية المؤسسة ، الخاراية التاارة قياع العراق  االقتفاد تيور ة  لمحال،  واخرون  ةاشم اواد:  المفدر
 .  9-8 ص. 1973

اذ  النيييررة ، الثررورة عفرررررر بكونررا المنفررررررم القرررن  مرن اقخيررر الربررا امترراة نتيارة لتعرراظم دور الفررادرال النيييررة و 
 النييية المنظمال وتشركيل التأميم إارارال أثر على نيسرا القرن  سبعينال ميلا  أسرررعار  ارتياع بعد الني  أةمية برةل
ترم تأسريس شرركة الرني  واالقتفرادية علرى اثرر ذلر   السياسرية الماراالل ةر  أةميترا مرن ممرا ةاد( واوابر  أوب ،) مثل

، للعمررل داخرل العرراق وخارارا ةر  الفرناعة النيييررة ( 1964)( لسرنة 11الوينيرة العراقيرة، حسرل قرانون رقرم)
نتررا  ونقررل وتفرريية  وةرر  مراحلرررا المختليررة، بمررا ةيرررا التحرررح والتنقيررل عررن الررني  والمررواد الرايدروكاربونيررة وا 

                                                           
 .41،ص1973سعيد عبود السامرا  ، لمقدمة ة  التاريخ االقتفادح العراق ل، ميبعة القعار ة  الناف اقشرف، اليبعة اقولى،  (1)
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لحاقرا بشرركة الرني  الوينيرة العراقيرة وتوةيا وفنا المواد المذكورة  أعقبرا تأميم حقول الني  من الشركال اقانبية وا 
1972عام 

(1)  
ةر    العمل مرن اارل تحقير  تقردم إلىخالل عقد السبعينيال من القرن الماع  العراق  سعىاستنادا لما سب  

الزيااة غيريااميالعة فياااليراااياايااما ا،يال   يااالي يمارال التنميرة االقتفررادية مسرتييدا مررن العوا رد النيييررة نتيارة 

(ي3.ي1 لا ياومااةيالي ا ا يال   يااليعااي يلةمة ا (ي ي1979ا ا ا يالوا مغيباايمااي اة ي  رايالخص صيبيا ي

 ةوتم على ةذا االساس رسم ااثر من خيي(يي1980ي (يعليةمي ي ةمي ة 8.ي9ال ي (ي1976 عليةميي ي ةمي ة ي
ساة  يللاايامة اة يكان ةدةرا تيوير القياعرال االقتفرادية مرا اعيرار اةميرة نسربية اابرر للقيراع الفرناع  

والخردمال ، الرى اانرل ذلر  شررد عقرد السربعينيال ةك يايةماك يمؤ سيااعا ا يراايعياة يايال وا ي الة اةمغي
شرررركال االحتااريرررة النيييرررة  الريرررة للرأسرررمال االانبررر  عرررن يريررر  ترررأميم قيرررام الدولرررة بتفررريية المواقرررا االحتاا
ةرر  المارراالل النيييررة والفررناعال  والسرريماام اآلالل والمعرردال الحديثررة وتيررور القررو  المنتاررة نتياررة اسررتخد

  (2)مال المحل .ال البتروكيمياوية االمر الذح عةة من امكانيال تيور رأس
 مررن تعتمررد برردأل الدولررة ةرران ولررذل  للدولررة االعتياديررة المواةنررة تمويررل الررى ادل النيييررة العا رردال ةرران ولررذل 
 مررن قوترررا تسررتمد دولررة مررن الدولررة بتحويررل أسرررمل والترر  للررني  االانبيررة الشررركال علررى االقتفررادية الناحيررة
ة  تمويل مواةناترا نتياة سييرة  خاراية دولةدولة تعتمد على  الى الداخل  واالاتماع  االقتفادح التشكيل

اامرررال  الفرررادرال واسرررتيرادال  (79)ويتعرررح مرررن الاررردول ، الررردول الغربيرررة علرررى اسرررتخرا  الرررني  وتفررردير  
رررا تقابل، ( مليرون دوالر 15.017ليفررل الرى ) ( 1972 )( مليرون دوالر عرام1.101مررن ) قرد ارتيعرل العرراق

امرا نسربة فرادرال الرني  مليرون دوالر   )98.62 (لتفرل الرى( مليرون دوالر 713ةيادة ة  االستيرادال من )
( مررررا مالحظررررة عرررردم اسررررتقرار 1989%( عررررام )98.62( الررررى )1972%( عررررام )93.28اةدادل ةرررر  مررررن )

 واعح ة  تغيرال نسبة مساةمة الني  الخام من اامال  الفادرال العراقية ارتياعا وانخياعا.
 
 
 

                                                           
 .34-33، ص1990محمد الرميح ،  الني  والمشكالل الدولية، وارة نظر عربية، سلسلة عالم المعرةةل ، الاويل،  (1)
،  1983( ، اليبعة االولى ، دار المسرتقبل العربر  ، القراةرة  1978- 1968عفام الخياا  ، الدولة والتيور الرأسمال  ة  العراق ) (2)

 .  27ص 
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 (1989-1972للمدة )للعراق ( اجمالي الصادرات واالستيرادات وصادرات النفط الخام 79 )الجدول

 دوالر أمريكي( مليار) 

اجمالي  السنة

 الصادرات

صادرات النفط 

 الخام

نسبة صادرات النفط الخام  من 

 اجمالي الصادرات

 التوازن التجاري االستيرادات

1972 1.101 1.027 93.28 713 388 

1973 1.942 1.842 94.85 903 10.39 

1974 6.602 6.534 98.97 2.369 4.233 

1975 8.298 8.227 99.14 4.215 4.083 

1976 9.273 9.201 99.22 3.897 5.376 

1977 9.650 9.560 99.07 4.481 5.169 

1978 11.064 10.913 98.64 4.213 6.851 

1979 21.572 21.382 99.12 5.888 15.684 

1980 26.349 26.096 99.04 7.477 18.872 

1981 10.140 10.039 99.00 20.735 -10.595 

1982 10.033 9.933 99.00 21.464 -11.431 

1983 9.298 7.699 82.80 10.602 -1.304 

1984 11.501 9.095 79.08 10.803 0.698 

1985 11.788 11.259 95.51 11.327 0.461 

1986 7.396 6.913 93.47 9.844 -2.448 

1987 12.813 11.112 86.72 11.388 1.425 

1988 12.388 11.315 91.34 10.194 2.194 

1989 15.017 14.810 98.62 11.785  

Source The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

 

المشاركة االقتفادية للعراق ة  السوق العالمية بعدم استقرار واعح خالل عقد ثمانينيال  اتسملوقد 
وتسعينيال القرن الماع   بسبل اقعرار الت  لحقل بالبنية التحتية النييية خالل حرل الخليا االولى ، 

العقوبال من ةيادة يييية  تالةا عقد  واالستيرادال( ةادل الفادرال 1988وبعد انترار الحرل عام )
انرارل ةيا تاارة العراق الدولية عمليا اذ تراو  اامال  و ،( 1990االقتفادية بعد حرل الخليا الثانية عام )

( مليون دوالر ة  السنة، بعد ان تبنى مالس  600( الى )  400بين ) واالستيرادالكل من الفادرال 
االداة الثانية من ادوال الدبلوماسية االقتفادية والت  تاون   وة) 661لقرار )اقمن التابا لامم المتحدة ا

تقيد التاارة الخاراية للبلد ة  ةرم العقوبال االقتفادية و عكس اداة التركيل ومنح االمتياةال التاارية 

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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 oil Opposite)( تم االتياق على برناما الني  مقابل الغذار 1996وة  عام )الت  تيب  بحقة العقوبال 
food( بموال قرار مالس االمن عام )الذح تدير  اقمم المتحدة والذح سمح للعراق بتفدير ( 1996

نشراف االمم المتحدة ليستمر اعتماد العراق ة  تاارتا وبكميال محدودة من الني  واستيراد المواد الغذا ية 
اذ افبحل مساةمة الني  ة  ، الخاراية على سلعة واحدة ة  سلعة الني  بسبل العقوبال االقتفادية 

من اامال  الفادرال االامالية  ، وكانل اميا الفادرال تدار  (%100)الفادرال العراقية بما يقارل 
االستيرادال خالل ةذ  المدة  ما اقتفار،  (2003)ى إنرار العقوبال الدولية عام من قبل اقمم المتحدة حت

( مليار دوالر 5( مليار دوالر إلى )2على الغذار واالحتيااال اانسانية واليبية وتراوحل االستيرادال من )
 يمية ةذ  المرحلة  ، ان ما( مليار دوالر17( مليار دوالر إلى) 6ةيما بلغل اامال  الفادرال من )ة  السنا 
  برناما الني  مقابل الغذار وبشكل مراحل استمرل المرحلة وافلمالس اقمن التابا لامم المتحدة ة  ان 

وكانل آخر ةترة لتفدير الني  ( 1997من عام ) ( تموة 7)إلى( 1996) كانون االول (10 )اقولى من
وكان  (2002) ( كانون الثان  عام5)قبل الحرل ة  المرحلة الثالثة عشرة ، والت  دخلل حية التنييذ ة  

 (1).2003يونيو  3من المقرر أن تستمر حتى 
يتعرررررح اذ  (2002-1990للمررررردة مرررررن ) اامرررررال  الفرررررادرال واسرررررتيرادال العرررررراق (80)لنرررررا الاررررردول  ويبرررررين

( بعرررد القررررار االممررر  ةررر  ةررررم العقوبررررال 1991عررررام )فرررادرال العرررراق االنخيرررام الواعرررح ةررر  اامرررال  
فرررل الرررى ت( ل 1990( مليرررون دوالر عرررام) 993) االقتفرررادية علرررى العرررراق لترررنخيم اامرررال  الفرررادرال مرررن

العرراق )الرني   ( بعرد مرذكرة التيراةم التر  وقرا عليررا1996لغايرة عرام ) ولم تشرد تحسرننا  ( مليون دوالر 276)
( االمرر الرذح 1997عرام )( مليون دوالر 6385)(  ليرتيا اامال  الفادرال الى 1996مقابل الغذار( عام )

 يوعح اثر ادوال الدبلوماسية االقتفادية على حركة وحام التاارة الدولية.
 
 
 
 

                                                           
(1) Vivian C. Jones ,Iraq’s Trade with the World: Data and Analysis ,CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service ˜ The Library of Congress,2005,p.4. 
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 (2002-1990)للمدة للعراق ( اجمالي الصادرات واالستيرادات وصادرات النفط الخام 80الجدول )

 )مليون دوالر أمريكي(

اجمالي  السنة

 الصادرات

)مليار 

 دوالر(

صادرات النفط 

 الخام

 )مليون دوالر(

نسبة صادرات النفط الخام 

 من اجمالي الصادرات

 االستيرادات

 (دوالر مليار)

  التجاري الميزان

1990 13.710 993 72.43 3.034 10.676 

1991 1.730 276 15.95 4.254 -2.524 

1992 2.108 380 18.03 3.418 -1.31 

1993 1.794 330 18.39 2.682 -0.888 

1994 1.720 292 16.98 2.891 -1.171 

1995 1.963 350 17.83 2.943 -0.98 

1996 2.765 659 23.83 3.683 -0.918 

1997 6.385 4609 72.18 4.986 1.399 

1998 7.428 5817 78.31 9.097 -1.669 

1999 13.067 11950 90.15 11.009 2.058 

2000 18.743 18319 97.74 11.152 7.591 

2001 12.872 11585 90.00 9.817 3.055 

2002 12.219 11246 92.04 9.934 2.285 

Source The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and Development ,D.C. 
Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

مالررس اقمررن التررابا لامررم المتحرردة   تبنرر لحررين( 2003بقيررل التاررارة الخارايررة للعررراق علررى ةررذا الحررال لغايررة )
برناما الني  مقابل  ( ، الذح رةا اميا العقوبال التاارية عن العراق ونص على إنرار اتياقية1483القرار رقم )

وبما أن الني  الخام ةو المنتا الر يس لفادرال العراق ، ةنن المستقبل االقتفادح للدولة ، يعتمد على  ،الغذار 
 الفررررادرال إامرال  مرن( %99) حروال  النيييرة الفررررادرال شركللاذ  يادة من موارد  النييية الرا لرةقدرتا على االست

 العامرة االيررادال مرن( %98)نسربة  يشررركل وكرذل  المحلر ، النراتا إامرال  ةر %) 50)مرن  بأاثر النيي  القياع ويسرم
 (1).بامتياة ريعية دولة العراق أفرربح وعلية للدولة،
 ميررةان بعاررة دا مررا العررراق ةرر  المررال  العاررة ويقترررن ( coved- 19تررر  اثرررا واعررحا عنررد انتشررار ةررايروس )ةررذا مررا 

 لتمويررل تقريبرا، الوحيرد المفردر اونررال الحكروم ، لإلنيراق الرني  فرادرال إيررادال كيايرة عردم ونتيارة المردةوعال،
 الترااا ةذا ة  اقخر  واستمرارا   الخاراية والمدةوعال والخدمال السلا من والخافة الحكومية العراق مستوردال

 حقيقر  عارة منرا المالية، إلى ليفل الالية االقتفادية يتااوة المتغيرال السلب  اقثر ةأن المالية، العا دال من
                                                           

علر  ارابر عبرد الحسرين واخررون ، تقردير وتحليرل أثرر نسربة مسراةمة القيراع النيير  والةراعر  ةر  النراتا المحلر  ااامرال  ةر  العرراق  (1)
 .433،  ص  ٢٠١٩،   ٥٥(  ،مالة مركة دراسال الاوةة ، العدد 2016-1990للمدة )

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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 إلررى يقررود العامررة والررذح المواةنررة عاررة لتمويررل محاولررة ةرر  الدوليررة االحتياييررال ةرر  وترااررا المواةنررة العامررة ةرر 
 وةر  الماليرة، االسرتدامة عرعف إلرى يؤدح ةذا العامة، كل النيقال ععف اانل وخارا ( إلى )داخل  االقترام

 حرد سروار علرى واليقرر البيالرة معردالل ةيرادة إلرى سيقود ذل  ةنن العام االنياق االقتفادح وعغ  االنكماش ظل
 (1)العراق. ة 
( ةيررررادة نسرررربة الفررررادرال واالسررررتيرادال راةقرررررا ةيررررادة ةرررر  حاررررم فررررادرال الررررني  الخررررام 2019-2003شررررردل المرررردة )و 

نتيارررررررة رةرررررررا العقوبرررررررال االقتفرررررررادية علرررررررى العرررررررراق  وةيرررررررادة الفرررررررادرال النيييرررررررة اذ ارتيرررررررا اامرررررررال  الفرررررررادرال مرررررررن 
ارررررررررة ( ليرررررررررنخيم الع2019عرررررررررام )دوالر  مليرررررررررار( 82.309(  ليفرررررررررل الرررررررررى )2003دوالر عرررررررررام ) مليرررررررررار( 9.711)

 (81وكما موعح ة  الادول رقم )مليار دوالر ( 36.047 (  التاارح وتحقي  ةا م قدر 
 (2019-2003( اجمالي الصادرات واالستيرادات وصادرات النفط الخام للمدة ) 81الجدول )

 دوالر أمريكي( مليار) 

نسبة صادرات النفط الخام من  صادرات النفط الخام اجمالي الصادرات السنة

 الصادراتاجمالي 

 التوازن التجاري االستيرادات

2003 9.711 7.526 77.50 21.302 -11.591 

2004 17.810 17.730 99.55 23.532 -5.722 

2005 23.697 23.579 99.50 22.009 1.688 

2006 30.529 30.299 99.25 19.556 10.973 

2007 39.516 39.412 99.74 30.171 9.345 

2008 63.726 61.111 95.90 35.285 28.441 

2009 39.430 39.307 99.69 43.915 -4.485 

2010 52.483 51.589 98.30 47.803 4.68 

2011 83.226 83.010 99.74 59.006 24.22 

2012 94.392 94.090 99.68 65.104 29.288 

2013 93.066 89.403 96.06 68.618 24.448 

2014 88.949 84.303 94.78 58.517 30.432 

2015 57.577 49.211 85.47 44.116 13.461 

2016 46.830 43.684 93.28 48.506 -1.676 

2017 63.604 59.730 93.91 56.876 6.728 

2018 92.831 84.218 90.72 46.262 46.569 

2019 82.309 80.027 97.23 46.262 36.047 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and Development 
,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

                                                           
االقتفراد العراقر  بررين ارا حتين: والترداعيال االقتفرادية ليرايروس كورونرا المسرتاد، مالرة بحروث، مركرة البحرروث عمررو ةاشرم محمرد،  (1)

 .481، ص  2020لندن، ، (19 –تداعيال ةيروس كوةيد (االاتماعية، المؤتمر الدول  التاسا واالستشارال
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 :العراقيةالدبلوماسية االقتصادية واقع وافاق :   الثانيالمبحث 

 منح  العثمانية للسيطرة ا  خاضع العراق عندما كان (:2003قبل عام ) اوال :الدبلوماسية االقتصادية للعراق ما
 الشركة لتلك األولوية بإعطاء ووعدت حديد سكة لمد المانية شركة الى استثماري امتياز  أول العثمانيون 
 اإلنجليز أطماع ذلك بعد وتحركت ، وبغداد الموصل واليتي في السيما البترول وحقول المناجم باستخدام
محاوالتها مرة  لتعاود بريطانيا في ذلك ينجحوا لم ولكنهم العثمانيين مع وتفاوضوا المنطقة تلك في لالستثمار
لتشتد بعد  ( Shall شل (شركة وهي مشتركة هولندية انكليزية عن طريق شركة المنطقة وتدخل  اخرى ، 

الواليات المتحدة األمريكية  ت( دخل1908ذلك المنافسة البريطانية األلمانية على نفط المنطقة وفي عام )
ميول الحكومة التركية نحو بريطانيا فأسست  تومع هذا التنافس اصبحفي المنطقة  ا  جديد ا  منافسبوصفها 

%( وحصة 25) األلمانية الحكومة نسبة وكانت ( ألماني -بريطاني )بنك تأسيس ليتم بعد ذلكبنكا مشتركا 
،  فارسية – النفط االنكلو وشركة التركية النفط شركة بين ليصبح بعدها الصراع  %( وانتقل75) بريطانيا

ولكن العالمية االولى بهدف السيطرة على  نفط العراق  الحرب االنتداب البريطاني بعد ووضع العراق تحت
%( من نفط  23.75اتفاقية سايكس بيكو كانت عائقا  أمامها فرفضت فرنسا ولكن بريطانيا سارعت وأعطتها )

 ، فرنسا لحصة ةمشابه وأخذت حصة األمريكية الشركات بعض دخلت مختلفة أمريكية ضغوط العراق وتحت
ومع تزايد اهمية  العراق نفط تقاسمت قد والهولندية والفرنسية والبريطانية األمريكية المصالح أن نجد وهكذا

 كارتيل عن عبارة و كانت ، الموصل نفط شركة أو البصرة نفط شركة في متمثلة النفط عالميا اسست شركات
 ولقد والبرتغالية والهولندية والفرنسية البريطانية واألمريكية المصالح إلى مملوكة ذاتها بحد عالمي نفطي

 على للحصول العراق يعيشها كان السياسية التي األوضاع يستغل أن الجنسيات متعددة الكارتيل استطاع
 عام النفطية منذ العراق ثروات تستغل أن الشركات استطاعت وبموجبها متكافئة الغير  االتفاقيات من سلسلة

 (1).1972 عام النفط تأميم اراضي العراق حتى في النفط استثمار امتياز على حصولها تاريخ (  1938)

ويعتمددد تدداريخ العددراق فددي عالقاتددم مددع المجتمددع الدددولي علددى عمددق تاريخددم وحضددارتم وهددذان االمددران مددع 
وضع ومكانة العدراق وموقعدة ومكانتدم بدين الشدعوب ودول العدالم المختلفدة هدذا االمدر جعدل مندم المبدادر االول 

ندداء عالقددات دبلوماسددية مددع دول لبندداء عالقددات امتدددت جددذورها الددى حقددب تاريخيددة متعددددة فالتوجددم العراقددي لب

                                                           
-1959مباحثات الحكومة العراقية مع شركة إيراب الفرنسية) حوشان،عطارد عبد األمير  علي جودة صبيح المالكي و  (1)

 .300، ص 2019،  31، العدد 14لمجلد  مجلة دراسات البصرة، ( دراسة تاريخية،1963
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افريقيددا لددم يشددمل منطقددة محددددة مددن القددارة بددل شددمل عمددوم القددارة االفريقيددة ، اذ يعددد العددراق مددن اوائددل الدددول 
العربيددة التددي نددادت بإقامددة عالقددات مددع دول االفريقيددة  والسدديما فددي حقبددة سددتينيات وسددبعينيات القددرن الماضددي 

   (1)االفريقية والتي لعبت دورا هاما في اقامة المشاريع االستثمارية. وفتح العراق سفارات في غربي القارة

عام االستقالل األفريقي ، نالت العديد من الدول األفريقية استقاللها في ذلك العام  (1960)وتحديدا منذ عام  
د االستعمار االوروبي ضعلى صعيد دعم حركات التحرر الوطني األفريقية  اتدائرة تلك العالق تاتسعو ، 

وسياسات االستيطان العنصري ، إذ قدم العراق مختلف اشكال الدعم السياسي والمعنوي فضال عن 
فتح أفاق العالقة بينم وبين الدول األفريقية الحديثة االستقالل من خالل الى جانب  ،االقتصادي والعسكري 

نا ونيجريا والكونغو وكينيا وتنزانيا والسنغال وغينيا )غا تلك الدول لعل ابرزو إقامة عالقات دبلوماسية معها 
وأوغندا وأفريقيا الوسطى ومالي ومدغشقر و موزمبيق وزامبيا غامبيا والنيجر وبنين وزائير وليبيريا وبتسوانا ( 

أرحب من خالل توسيع ميادين العالقة بين الجانبين إذ  ا  شهدت العالقات الثنائية بين الطرفين افاق ، كما
( دولة أفريقية عربية وغير عربية مع بداية عقد  40بح للعراق عالقات دبلوماسية مع أكثر من ) اص

مظاهر  اذ تم تجسيد الثمانينيات من القرن الماضي وهذا ما يعطي تأكيدا على توثيق الروابط بين الطرفين 
 (2)الميادين السياسية واالقتصادية .كافة العالقات بين الجانبين على 

 الددنفط بقطدداعي العالقددة ذات المسدداعدات بدداب لفددتح مشددروعا العددراق ( قدددم1975الثدداني عددام ) نون كددا فددي
 ونفطيددا الصددديقة مهنيددا االفريقيددة الدددول ابندداء لتدددريب اسددتعداد علددى العددراق بانددم واعلددن االفريقيددة الددى والمعددادن

بصدناعة واسدتخرا   الدنفط فدي مجداالت ذات العالقدة   للتخصدص وعمليدة نظريدة دورات فدتح طريدق عن وذلك
النفطية ،  الصناعة قطاع مجال في للمساعدة  االفريقية الدول الى خبراء رسالإلاستعدادة  حينها العراق ،واكد

 وفولتدا والنيجدر والسدنغال ومدالي تشاد)الى واالدوية الحبوب من دوالر ماليين ستة قيمتم ما كما قدم مساعدات

                                                           
المجلة الدولية  (،2003دور الدبلوماسية في تفعيل السياسة الخارجية العراقية تجاة افريقيا بعد عام )خلود محمد خميس ،   (1)

 .87،ص 25،2014ياسية ، العدد والس
اياد عبد الكريم مجيد، العالقات العراقية االفريقية استشراف مستقبلي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الثالث ،   (2)

 .258العدد الثاني ،ص
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 وقد وقروض مالية مساعدات شكل عام على اليها تعرضت التي الجفاف فترة في لمساعدتها( وموريتانيا العليا
 (1). دوالر مليون  وتسعين وثالثمائة وواحد مليارين االفريقية حوالي الدول الى العراق قدمم ما اجمالي بلغ

تطوير وتوثيق عالقاتم مع كل القوى والحركات التحررية في أفريقيا والتي كانت تلتقي إلى كما سعى العراق 
معم في األهداف والغايات ، ولعل الكثير من الحركات والمنظمات األفريقية كان لها نصيب لطالما كان 

ينية والفنية هنالك تعاون عراقي مباشر مع منظمات التحرير األفريقية ، فضال عن المساعدات النقدية والع
 ( وانغوال، وجنوب أفريقيا  ،رزيمبابوي  ،موزمبيق)لحركات التحرير األفريقية في العديد من الدول األفريقية مثل 

آنذاك لحركات التحرير األفريقية والذي تجلى بشكل  العراقوتجدر االشارة هنا إلى الدعم الذي كان يقدمم 
اكدت فيم دعم العراق لنضال الشعوب (  1972)ارجية عام واضح من خالل البيان الذي أصدرتم وزارة الخ
ألف دوالر  ( 60مبلغا قدرة ) (  1972)عام العراق ، قدم  لذلكالمستعمرة ضد االستعمار ، وكتطبيق عملي 

الدعم واالسناد لكل من جنوب  كذلك تقديم ،وذلك لمساندة شعب زيمبابوي في كفاحم ضد النظام العنصري 
الدعم  فضال عن تقديمأفريقيا وناميبيا والعديد من الدول األخرى التي كانت تعاني من االضطهاد والظلم  

كان العراق يعلن  اذ،  الدولة ةشعب جنوب أفريقيا في نضالم إلنهاء تسلط األقلية العنصرية في هذلواالسناد 
 بحقري غير االنسانية التي انتهجتها بعض الحكومات في أفريقيا رسميا رفضم لسياسة التمييز العنص

قام العراق بتأسيس ) الصندوق العراقي للتنمية الخارجية فقد  اما في الجانب االقتصاديالسوداء ،  االغلبية
 ،من بين عدة قنوات فرعية تمويلية لتقديم المنح والقروض إلى البلدان األفريقية  قناة  بوصفها  (1974)عام 

وهي سنة اغالق ) ( 1982)العالم الثالث حتى عام  إلى دولالصندوق  اوقد بلغ مجموع القروض الذي قدمه
عراقي يذكر أن القروض التي كان يقدمها الصندوق ال، مليون دوالر ( 12314.قدرة )  ا  مبلغ (الصندوق 

للتنمية الخارجية إلى البلدان األفريقية كانت خالية من القيود والمشروطية السياسية التي قد تمس سيادة 
واستقاللية البلدان األفريقية المقترضة ، وهذا خالف تلك المساعدات التي تقدمها البلدان المتقدمة أو تلك التي 

،  يرسمها االخير قابل التزام الدولة المقترضة بسياساتنها تمنح القروض مإيقدمها صندوق النقد الدولي إذ 
جديدة مع بداية عقد الثمانينيات والسبب في ذلك  ةإال أن العالقات الثنائية بين العراق وأفريقيا شهدت انعطاف

 عطلتوانشغال العراق في إدارة هذا الصراع وبالنتيجة  ( 1980)عام  حرب الخليج االولىيعود إلى اندالع 

                                                           
 .89خلود محمد خميس، مصدر سابق ، ص  (1)
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دورة تجاة أفريقيا سواء فيما يتعلق بتقديم المساعدات االقتصادية أو حتى على الصعيد السياسي ، إذ انعكس 
تم تقليص عدد السفارات التي كانت موجودة هناك من )  إذذلك على التمثيل الدبلوماسي العراقي في أفريقيا ، 

 (1).سفارات فقط (  8( سفارة إلى )  36

العراق من اوائل الدول النامية التي استخدمت الدبلوماسية االقتصادية غير المقترنة يتضح لنا مما سبق ان 
بشروط صعبة كما يالحظ عند المقارنة في الدول المتقدمة او المؤسسات المالية متعددة االطراف والذي 

 .امتازت بصعوبة شروطها ونسبتها الكبيرة الى الناتج المحلي االجمالي

 شخصدية ذات عراقيدة ماليدة مؤسسدة والدذي يعدد العدراق الصدندوق  ئأنشواستكماال لجهود العراق بهذا الجانب 
داري تشكل بموجب مالي واستقالل معنوية  واالسدتثمار التنمية بهدف دعم (1974) لعام ( 77رقم ) قانون  وا 
 مقرةويقع   ( 1974) عام النفط أسعار تنامي استجابة لظروف تأسيسم جاءو مصادر الدخل للعراق ،  وتنويع

اهدداف الصدندوق وكاندت اهدم  .العدراق خدار  لدم  توكيدل ومكاتدب ا  فروعد ، وانشدأ بغدداد العاصدمة  الدرئيس فدي 
 (2):يأتيبما تتلخص   العراقي 

 األجل وفق شروط ميسرة. طويلة أو المتوسطة القروض اإلنمائية المشروعات منح -1
 العامة األموال توظيف االستثماري، وتشجيع الطابع ذات األخص وعلى اإلنمائية المشاريع في المساهمة -2

 األسهم كضمان االقتصادية، التنمية عمليات ر فيتطو ال يكفل مباشرة او غير مباشرة بما بطريق والخاصة
 .بالمشاريع الخاصة واألوراق

 الدراسات لتنمية فضال عن تمويلا مجاالت واالقتصادية في مختلف  الفنية والمعونات الخبرات توفير-3
 للمشروعات.  االقتصادية بالجدوى  المتعلقة والدراسات الهندسية

 التنمية صناديق العراق فيها وغيرها من يسهمالذي  والدولية العربية التنمية صناديق مع والتنسيق التعاون  -4
 .المشابهة األغراض ذات
دارة األطراف المتعددة الخارجية المالية العراق عالقات متابعة -5  ورسم الخارجية، االستثمارات والثنائية ، وا 

 االقتصادية السياسة

                                                           
 .259اياد عبد الكريم مجيد، مصدر سابق ،ص (1)
حسين الخاقاني، صندوق العراق للتنمية الخارجية )الجزء الرابع واالخير(  الصندوق العراقي بين النجاح واإلخفاق، اوراق في  (2)

 .2التنمية االقتصادية، شبكة االقتصاديين العراقيين،ص
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تتوزع  مكونات ةثالث من ويتكون  دوالر، مليون  (2000) بحدود بلغوالجدير بالذكر ان رأس مال الصندوق 
 :  بما يأتي

 الخزيندة ، وقدد مدن يددفع دوالر مليدون  (640) يعدادل أي مدا ديندار مليدون  ( 200تخصيص مبلغيقمري ) م -أ
 بسددعر صددرف دوالر ( مليددون  406.4 يعددادل) أي مددا عددراق دينددار مليددون   (127) الخزينددة حددوالي دفعددت
 (  1979 (دينار حتى عام ( دوالر لكل 3.2) يعادل
   .دوالر ( مليون 912جمالي مبلغ قدرة  )إودولية ب عربية صناديق خمسة أموال رؤوس المساهمة في-ب

  . مليون دوالر (719مشتركة  وبقيمة ) عربية (  شركة 31 )أموال رؤوس المساهمة في- 

نشاط من خالل منحة للقروض الميسرة فضال عن هذا الاتسع  اذ األساس للصندوق  النشاط وقد تنوع
 (1)مساهمتم في العديد من رؤوس اموال الشركات ويمكن معرفة اهم نشاطات الصندوق من خالل ما يأتي:

 دوالر مليون ( 806 حوالي )  والنامية العربية الدول الى تنموية قروض بتقديم الصندوق  التزام :اإلقراض*
 تتجاوز ال فائدة بنسبةميسرة   قروضعن  عبارة  وكانت ،  دوالر مليون ( 262) حوالي  منها سحبت وقد
 إدارية تكاليف مع سنة (20) الى تصل تسديد وفترة ،  سنوات (10)الى تصل وبمدة سماح (%  4.5)

  .اغلبها سدد ا تنمويمشروعا    (52) غطتو  دولة 25 القروض تلك من استفادت(  0.5 % ) بنسبة

 اجمالي  بمبلغ مشتركة  عربية شركة 31 في رؤوس اموال الصندوق  يساهم: أموال رؤوس في االستثمار-*
( مليون دوالر فضال 20-18بحدود ) ربحا عليم تدر المساهمة وهذة،  دوالر مليون  ( 719) مقدارة مدفوع

 .بشكل محدود الخزينة وسندات االستثمارية المحافظعن االستثمار في 
  ذات ودولية عربية صناديق خمسة أموال رؤوس في  الصندوق  يسهم :الدولية الصناديق مع العالقاتم-*

 ربحا تدر ال المساهمة وهذة دوالر مليون (  912)عن تزيد مساهمة وبمقدار مالختصاص المشابم االختصاص
نماالصناديق التنموية هي غير هادفة للربح   ألن  منها استفاد ولكن التنموية األغراض تحقيقإلى  تسعى وا 

 . عراقوشروط  ميسرة لل بفوائد العراق داخل تنموية مشاريع تمويل يف الصندوق 

 والمتعددة الثنائية الدولية  المالية العالقات الصندوق  يدير لقانونموفقا  :والدولية العربية المالية العالقات -*
 بين المشتركة اللجان من المالي والجانب القروض  واتفاقيات المالية االتفاقيات ملف إدارة خالل من األطراف

                                                           
 .6حسين الخاقاني ،مصدر سابق ، ص (1)
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دارة اتفاقية، 28 البالغة  الضريبي االزدوا  تجنب واتفاقيات مشتركة  لجنة( 80) البالغة العالم ودول العراق  وا 
 .العراق فيها يشارك الخاص بالمنظمات العربية والدولية الذي التمويل

عام  العراقطرح اذ ،  فيهاالمساعدات التي كان العراق رائدا جانب  بإيجاز نتناوليمكن  ما سبق  واستنادا
 وهي كاالتي:ية طمقترحات من مرحلتين لمساعدة الدول النامية غير النف (1975)
النامية  للدول ( 1979-6-1) االسعارفع فروقات بد: التزام الدول المصدرة للنفط  ولىالمرحلة األ 

 . منحة عدهاميسرة إلى درجة يمكن للنفط في شكل قروض المستوردة 
 نالمستورد ع التضخم المتقدمة بمقدار الصناعيةدوق دولي تسهم في الدول نمة صاقاالمرحلة الثانية : 

 ن هذة الدول.طريق واردات الدول النامية م
( صددددور المسدددداعدات اإلنمائيددددة الرسددددمية للعددددراق والمؤشددددرات ذات العالقددددة فددددي المددددددة 82يوضددددح الجدددددول )و 
 .األتية( ، اذ يمكن تسجيل المالحظات 1970-1991)

( وهو العام الذي شهد بدايات 1974اخذت المساعدات الرسمية  ألغراض التنمية طابعا متزايدا بعد عام )-1
صددناديق تنمويددة اخددرى دوليددة واقليميددة وقطريددة اقدددم مددن حيددث  فدداقتصددحيح اسددعار الددنفط االولددى الددى درجددة 

لمساعدات العربية وذلك فدي %( من اجمالي ا9.1النشأة  فمثال بلغت نسبة المساعدات الممنوحة من العراق )
 ( .1980عام )

طول مدة السماح والشروط الميسرة للقروض التدي يقددمها الصدندوق الدى درجدة اقترابهدا مدن المنحدة هدذا اذا -2
%(  فددي حددين يالحددظ مددن 25( اذ اشددتمل علددى عنصددر يبلددغ )soft-loanعلمنددا ان القددرض يعددد ميسددرا ) مددا

 (.1982-1977في السنوات المتوفرة عنها البيانات )%( 50الجدول ان عنصر المنح يقترب من )

تتغلب سمة التدفقات الثنائية على المساعدات التي يقدمها الصندوق وهذة الصفة الغالبدة علدى المسداعدات -3
التي تقدمها الدول العربية المانحة فدي السدبعينيات والثمانينيدات مدن القدرن المنصدرم ويبددو ان الهددف مدن ذلدك 

 (1)وربما هناك شروط خاصة تحمل بها المساعدات من قبل الدول المانحة.  سرعة التنفيذ
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 صورة المساعدات اإلنمائية الرسمية للعراق والمؤشرة ذات العالقة في المدة( 82جدول )

(1970-1991) 

 البيان           
 السنوات

حجم المساعدات 
 مليون دوالر

نسبة المساعدات 
إلى الناتج القومي 

 اإلجمالي %

عصر المنحة في 
 المساعدات %

 هيكل المساعدات

 المتعددة  % الثنائية    %

1970 5 -)*( - - - 

1971 8 - - - - 

1972 11 - - - - 

1973 11 37.0 - - - 

1974 423 74.3 - - - 

1975 265 01.2 - - - 

1976 231 77.0 - 7.71 3.28 

1977 62 51.0 2.38 80 20 

1978 172 77.0 0.53 - - 

1979 847 97.1 2.49 - - 

1980 864 26.2 1.51 - - 

1981 207 58.0 4.48 - - 

1982 52 13.0 7.42 - - 

 - - - ()**(02.0) 10ــ 1983

 - - - (01.0) 22ــ 1984

 (7.0) 7.100 - (1.0) 27ــ 1985

 - 100 - 1.0 40ــ 1986

 (3.0) 3.100 - 08.0 35ــ 1987

 (3.26) 3.126 - (08.0) 22ــ 1988

1989 21 03.0 - 5.99 5.0 

1990 55 11.0 - 8.99 5.0 

1991 9.0 - - - - 

،  الت ز ددد   النشددد  للطب عددد  النبددد ا  مؤسسددد  ،حددد    مددد    الددد  ل  التم  ددد ، الع سددد    جددد ب  الكددد    :عبددد  المصددددر

 224، ص 2008،الع اق

 والعقوبددات(  1990)  عددام الثانيددة الخلدديج( وحددرب 1980)  عددام حددرب الخلدديج االولددى فددي العددراق ان دخددول
 التحتيدة تددمير البنيدة الدى ادت ، ( 2003) عدام (  ولغاية 1990) عام منذ عليم فرضها التي تم االقتصادية

واالقليمي وبذلك انقطعت المساعدات التي يقدمها العراق لدول العدالم  العربي محيطم عن العراق وعزل للدولة،
 مددذكرة توقيددع بعددد السدديما الخددارجي، العددالم الددى لددم الوحيددد هددي المنفددذ االردن ولدديس ذلددك فحسددب ، اصددبحت

تددم  المتحدددة واالمددم العددراق بددين الماضددي، القددرن  مددن التسددعينيات منتصددف فددي ،(مقابددل الغددذاء الددنفط) التفدداهم
 تلدك اتاحدت إذ للشدعب العراقدي، والدواء الغذائية المواد لشراء العراقي النفط ايرادات من جزء تخصيص بموجبم
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 تحدت وخاضدع محددود بشدكل ذلك كان وان الدول العربية بعض نحو واقتصاديا   سياسيا   العراق انفتاح االتفاقية
 ضددمن العربيددة – العراقيددة العالقددات بقيددت ( ،2002-1990الواقعددة بددين عددامي ) المدددة الدوليددة وطيددل الرقابددة

 العربي لديس الكيان من ا  جزء لكونم العربية القمة مؤتمرات في للعراق الشكلي الحضور حدود  يتعدى ال طارإ
 كاندت وان العربيدة – العراقيدة جديددة للعالقدات بدايدة التفداهم مدذكرة اعقبدت التي المدة شهدت عام، وبشكل اال،

 والدددولي االقليمددي محيطددم نحددو جديددد مددن لالنطددالق آنددذاك مهمددة للعددراق خطددوة تمثددل كانددت انهددا اال محدددودة 
خددالل  مدن للعدراق الجددوي  الطيدران علدى المفدروض الطددوق  وكسدر دوليدا ، عليدم العزلدة المفددروض حداجز ولكسدر
ن العربيدة، الجهدات بهدا بعدض قامدت التدي الزيدارات بعض  وتقدديم الشدعب العراقدي لددعم محددود، بشدكل كدان وا 

 (1)والدواء. الغذاء من االنسانية المساعدات

اختالالت كبيرة كالركود  إلى ادتظروف صعبة ومعقدة الى  يالعراق نالحظ مما سبق تعرض االقتصاد
االقتصادي وتعطيل الطاقات اإلنتاجية وانتشار ظاهرة البطالة بشكل واسع، أما التجارة الخارجية والتي يعتمد 

وتعد العقوبات االقتصادية ، هي االخرى  عليها العراق بشكل أساس في إدامة متطلبات التنمية فقد انحسرت
 . م( من قبل االمم المتحدة اشد تلك التغيرات التي اثرت سلبا علي1990ية عام )المفروضة عل

ولو تناولنا حجم المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق من الناتج المحلي االجمالي ومقارنتها مع الدول 
ارتفاعا من  العربية نجد ان نسبة المساعدات التي يقدمها العراق من الناتج المحلي االجمالي شهدت 

( وبقيت هذة النسبة غير ثابتة تتراوح ما بين 1982%( عام )13.0( لتصل الى )1975%( عام )2.01)
( نتيجة عزل العراق عن محيطم 1991ان هذة النسبة بلغت )صفر( بعد عام ) أالاالرتفاع واالنخفاض 

 ( 83الخارجي نتيجة فرض العقوبات االقتصادية وكما مالحظ في الجدول ) 

 

 

 

                                                           
دراسة تحليلية، مجلة  2018اياد عبد الكريم مجيد وبرهان علي محمد ، الدبلوماسية العراقية حيال العالم العربي قبل عام  (1)

 .70،ص2017، 14العدد  تكريت للعلوم السياسية ،
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 ( نسبة المساعدات اإلنمائية العربية الى الناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين83جدول )

(1970-2005) 

 الدولة
 

 السنوات

الدول العربية غير  دول مجلس التعاون الخليجي 
 الخليجية

 الدول
 العربية

 مجموعة

((DAC  
 

 العراق
 ليبيا الجزائر قطر الكويت السعودية اإلمارات

1970 - - 5.57 6.19 - 0.02 19 29 0.34 

1975 2.01 10.38 7.60 6.91 14.17 0.22 2.43 5.49 0.35 

1980 2.36 4.06 4.87 4.0 4.16 0.20 1.16 3.26 0.36 

1981 0.58 4.77 3.62 4.77 2.86 0.13 0.85 2.25 0.35 

1982 13.0 05.6 55.2 05.6 83.1 15.0 15.0 78.1 38.0 

1983 (02.0) 72.4 05.3 72.4 17.0 12.0 15.0 08.2 36.0 

1984 (01.0) 48.4 04.3 48.4 19.0 09.0 06.0 80.1 38.0 

1985 (1.0) 7.0 8.2 8.3 3.0 1.0 6.0 3.1 31.0 

1986 (1.0) 4.0 4.4 9.2 1.0 1.0 2.0 8.1 35.0 

 33.0 24.1 25.0 06.0 صفر 20.1 88.3 06.0 08.0 1987

1988 (08.0) 02.0 70.2 43.0 18.0 02.0 25.0 88.0 36.0 

1989 03.0 01.0 49.1 54.0 (03.0) 10.0 40.0 54.0 34.0 

1990 11.0 63.2 71.3 28.7 03.0 01.0 14.0 91.1 31.0 

 33.0 88.0 05.0 01.0 01.0 48.3 60.1 66.1 صفر 1991

 33.0 7.0 صفر صفر (-) 8.0 7.0 5.0 صفر 1992

 30.0 8.0 صفر صفر (-) 4.1 7.0 7.0 صفر 1993

 21.0 7.0 صفر صفر (-) 0.2 5.0 3.0 صفر 1994

 22.0 6.0 صفر صفر (-) 2.1 6.0 2.0 صفر 1995

 28.0 5.0 صفر صفر (-) 2.1 5.0 1.0 صفر 1996

 20.0 3.0 صفر صفر (-) 6.0 3.0 3.0 صفر 1997

 30.0 5.0 صفر صفر (-) 8.0 7.0 5.0 صفر 1998

 32.0 7.0 صفر صفر (-) 0.1 0.1 7.0 صفر 1999

 29.0 9.0 صفر صفر (-) 5.0 3.0 9.0 صفر 2000

 31.0 1.1 صفر صفر (-) 7.0 3.1 0.1 صفر 2001

 24.0 1.1 صفر صفر (-) 5.1 4.1 1.1 صفر 2002

 23.0 8.0 صفر صفر (-) 4.0 3.1 8.0 صفر 2003

 26.0 5.0 صفر صفر (-) 8.0 8.0 5.0 صفر 2004

 32.0 3.0 صفر صفر (-) 6.0 4.0 (-) - 2005

،  الت ز ددد   النشددد  للطب عددد  النبددد ا  مؤسسددد  ،حددد    مددد    الددد  ل  التم  ددد ، الع سددد    جددد ب  الكددد    :عبددد  المصددددر

 207، ص 2008،الع اق
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( عاما تحول العراق من دول مانحة للمعونات السهلة الى دولة متلقية للمعونات المختلفة 47بعد اكثر من )
( لمتابعة ايداع عائدات النفط 2003عام ) ) DFIانشاء صندوق التنمية العراقي )وتأسيسا على ذلك تم 

والغاز الى جانب االموال الفائضة من برنامج االمم المتحدة )النفط مقابل الغذاء ( الذي اسس بموجب قرار 
 (1)( ويكون التصرف بهذة العائدات بالشكل االتي:986مجلس االمن الدولي رقم) 

 ( من95نسبة )% .العائدات في صندوق التنمية 
 ( في صندوق التعويضات والذي انش5نسبة )%( والقرارات 687بموجب قرار مجلس االمن ) ىء

 الكويتية. التعويضاتاالخرى المترتبة على العراق ومنها 
 

 تتميدز  :الصةييية العراقيةة العالقات اطر تحديد في ودورها االقتصادية الدبلوماسية تطبيقات في ةقراء -ثانيا
 وبددددددين العددددددراق الدبلوماسددددددية بدددددين الوفددددددود تبددددددادل اذ جدددددرى  التدددددداريخي بامتدددددددادها الصدددددينية العراقيدددددة العالقدددددات

 التجاريددة الحركدة ازدهدار على مديندة بغداد بنداء سداعد كمدا العباسدية في عصر الخالفدة الصدينية اإلمبراطوريدة
وبالرغم من االمتداد التاريخي المشار اليم تميزت العالقات العراقية الصينية بعدم التقدارب والسديما الصدين  مدع

في النصف االول من القرن العشرين بسبب وقوع العراق في دائرة النفوذ الغربي الذي كانت الصدين ترفدع لدواء 
وان( وعدها الممثل الشرعي والوحيد معارضتم ، وما لحقم من اقامة عالقات مع جمهورية الصين الوطنية )تاي

للشددعب الصدديني ، وشددارك العددراق ادانددة الصددين  لتدددخلها فددي حددرب كوريددا مددن خددالل تأييددد العددراق لقددرار االمددم 
، ولددم تفلددح  شددبة الجزيددرة الكوريددة( والقاضددي بددرفض التدددخل الصدديني فددي 1951المتحدددة الصددادر فددي شددباط)

( بعددد تغييددر الحكددم ممددا دفددع العددراق نحددو  تغييددر 1958ة عددام)الصددين فددي مسدداعيها للتقددرب مددن العددراق لغايدد
والصدين التدي اعلندت  ) السدابق(بوصلة توجهاتم وتحالفاتدم الخارجيدة عبدر االتجداة شدرقا نحدو االتحداد السدوفيتي

وتحقيددق العالقددات بينهمددا مددن اجددل توطيددد  بعدددها تم تبددادل البعثددات الدبلوماسدديةليدداعترافهددا بددالحكم الجديددد ،  
في  التوتر بعدها فترة قصيرة  ليعودسوى  ان تستمر  ولكن ما لبثت تلك العالقات، في مجاالت عديدة  تعاون 

 بعض وبالرغم من حدوث الماضي القرن من  سبعينياتالو  ستينياتال عقدي خالل الصينية العراقية  العالقات
 عدام والصدين العدراق بين االقتصادي للتعاون  بروتوكول توقيع للعالقات بين الدولتين مثل اإليجابية االشارات

 الشدركات سيطرة من النفطية ثرواتم تأميم الى الرامية العراقية الحكومة جهود بدعم الصين وتعهد ، (1971)
                                                           

 .225، مصدر سابق ،صعبد الكريم جابر شنجار العيساوي ، التمويل الدولي (1)
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 الغالبة السمة هو التوتر كان واذا ، الدولتين بين التوتر ينهي لكن ذلك لم  (1972) عام االجنبية االحتكارية
 موقفدا الصدين اتخدذت اذ ، الماضدي القدرن  ثمانينيدات لعقدد المميدزة السدمة كدان الحيداد فدأن الدذكر انفدة للحقبدة
في التزامها جانب الحياد بعد حدرب الخلديج الثانيدة  الصينية السياسة الخليج االولى واستمرت حرب من محايدا
 علدى المفدروض الجدوي  الحظدر  رفدع تطالب فدي لمبادرات ودعوتها العراق على العقوبات االقتصادية وفرض
 بشدرية خسدائر خلدف الذي الجوي  القصف من قلقها عن والتعبير المتحدة، االمم ميثاق مع اتفاقم لعدم العراق
 ، العدراق تحريدر بقدانون  المسدمى (1996) عدام األمريكدي الكدونغرس اصددرة الدذي القرار كبيرة ورفض ومادية

 هدذا لهدا سدمح اذ ، المتحددة االمدم مدع العراقيدة الحكومدة وقعتدم الدذي الغدذاء(  مقابدل )الدنفط باتفاق  والترحيب
 دوالر مليون  24 عن يزيد ما الى قيمتها وصلت العراق مع والنفطية التجارية االتفاقات بعض بتوقيع االتفاق
(1). امريكي

 

ويمكددن توضدديح اثددر تطددور العالقددات الدبلوماسددية واثرهددا علددى العالقددات االقتصددادية بددين العددراق والصددين مددن 
 خالل ماياتي :

أعلندت الصدين رفضدها للعددوان  العيراق: اعميار اعياد  فيي الصيييية دور االستثمار والمساعدات االنمائية -1
الندار، ورحبدت بعدد ذلدك بتشدكيل مجلدس الحكدم  ( ودعت اإلدارة األمريكية لوقف أطدالق2003األمريكي عام )

إلعددادة اعمددار العددراق وقدددمت إلددى األمددم المتحدددة عددام  ( مليددون دوالر مسدداعدة  25فددي العددراق وتعهدددت بتقددديم )
(2) ( باقتراح تحديد موعد انسحاب الواليات المتحدة األمريكية.2004)

 

سدعت  ذإ ، الدبلوماسدية االقتصدادية بدين الددولتينمما تقدم يمكن ادرا  المبدادرات التدي تدم ذكرهدا ضدمن نطداق 
 ةعدادإ( واتخذت خطوات جدية فدي هدذا المجدال ابتددأتها ب2003الصين الى تطوير عالقتها بالعراق بعد عام) 

( ، ودعددم النظددام السياسددي الجديددد ، وتقددديم مسدداعدات ماديددة وفنيددة لددم  2004افتتدداح سددفارتها فددي بغددداد عددام )
توقيددع خمددس اتفاقيددات  عددنراقيين لزيددارة الصددين ، كمددا اسددفرت هددذة الجهددود الدبلوماسددية ودعددوة المسددؤولين العدد

 (3):  يأتيا تضمنت كل م

                                                           
-48، مجلة قضايا سياسية، العدد 2003ابتسام محمد العامري، توجهات السياسة الصينية حيال العراق بعد العام   (1)

 .276، ص. 49،2017
 .308، ص2010،  41الصينية، مجلة العلوم السياسية  ،  العدد  –غيث الربيعي، تطور العالقات العراقية  (2)
 .279العامري، مصدر سابق ، ص.ابتسام محمد  (3)
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االتفاق على إعادة النظر في العقود التي تم توقيعها بين الصين والعراق قبل دخدول القدوات االمريكيدة عدام - أ
 نون االسدددتثمار النفطدددي الجديدددد واألسدددعار(  والخاصدددة باالسدددتثمار فدددي مجدددال الدددنفط بمدددا يتفدددق مدددع قدددا2003)

مليدار دوالر كاندت قدد وقعدت بدين الصدين والعدراق عدام  1,2الجارية للنفط الخام فتم إحياء اتفاقية نفطية بقيمدة 
1997 

%  100( مليدددار دوالر المسدددتحقة علدددى العدددراق بنسدددبة 8.5الغددداء الصدددين لدددديونها الحكوميدددة والبالغدددة) -ب
 .(2010من عام)  عاما ابتداء   17% على مدى  80الصينية الخاصة بنسبة وتخفيض ديون الشركات 

 تعزيز التعاون الدبلوماسي بين وزارة الخارجية للدولتين. - 
 . تعزيز التعاون في المجالين االقتصادي والفني -د
 . توفير برامج تدريبية للكوادر الوظيفية العراقية -ه

رد الدذي تبحدث عنهدا الصدين المتمثلدة فدي الدنفط الخدام فمدن الممكدن اقامدة عالقدات اونظرا المتالك العراق المدو 
اقتصادية قائمة على اساس المكاسب بين الدولتين وتعزيز الدبلوماسية االقتصدادية مدن خدالل ابدرام االتفاقيدات 

بر مشاريع الصدين  اذا ما عرفنا ان العراق يمثل حلقة وصل مهمة في واحدة من اك والسيماالتجارية والمالية ، 
روبددا أو سددابقا لددربط تجددارة الصددين فددي و  ماالشددارة اليدد تاالسددتراتيجية فددي تنفيددذ طريددق الحريددر الجديددد الددذي تمدد

ن مسددار طريددق إوافريقيددا ، ونظددرا للموقددع الجغرافددي للعددراق الددذي يتوسددط ثددالث قددارات )اوروبددا، اسدديا، افريقيددا( فدد
ة حاليا ونقل تجدارة دول اسديا واهمهدا الصدين ؤ الكبير المزمع انشاالحرير يمر من خاللم عن طريق ميناء الفاو 

وتجارة دول افريقيا الى كل اوروبا  عن طريق تركيا وسوريا عبدر القنداة الجافدة )الطريدق البدري وسدكك الحديدد( 
اليف ويعد الطريق االقرب واالسرع وسيوفر للشركات الشاحنة والناقلة المزيد من االيرادات نتيجة انخفاض التكد

 (1) النقل بما يسهم من تغيير خارطة النقل العالمية .

( 862( و)764( العوائد المتوقعة في حال انشاء ميناء الفاو الكبير التي تقدر بحدوالي )84ويوضح الجدول )
( مليدددار 1.778( علدددى التدددوالي لتدددزداد بعدددد ذلدددك لتصدددل مدددا يقدددارب ) 2027( و)2024مليدددون دوالر لاعدددوام)

 ( وفقا لجداول العوائد واالجور المعتمدة في الموانئ العراقية.2038دوالر عام )

                                                           
 ،( 28) العددددد النفطيددة، والدراسددات البحددوث مجلددة العددراق، علددى  االقتصددادية  واثددارة الجديددد الحريددر طريددق ،  حيدددر نحسي(1)

 34،ص2020
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 الكبير الفاو  لميياء  الجافة  الحموالت( )الحاويات لألرصفة المتوقعة ( العوائد84(الجدول      
(2024-2038) 

اجمالي االيرادات 
 دوالر مليون 

 السية الجافة الحموالت  حموالت الحاويات
 االيرادات
الكلية   

دوالر مليون   

رسوم 
الحاويات 

ط/)مليون 
 ن(

اعداد 
الحموالت 

الجافة مليون 
 طن

االيرادات 
 الكلية

 مليون دوالر

 رسوم الحاويات
 مليون دوالر

 اعداد الحاويات
 )مليون حاوية(

764 260 13 20 504 18 28 2024 
862 286 13 22 576 18 32 2027 

778.1 572 13 44 1206 18 67 2038 
( ، 28البحوث والدراسات النفطية، العدد ) مجلةعلى العراق،  االقتصادية  واثارة  الجديد الحرير طريق ،  حيدر نحسيالمصدر : 

 32،ص2020
التي تتميدز بتندوع كبيدر  عن طريق صادراتهاالصين من أكبر الشركاء التجاريين للعراق  وفي المجال التجاري تعد

حجددم التجددارة ( 88بيانددات الجددول )تظهدر اذ الصددين  الددىيصدددر العدراق الددنفط ومشدتقاتم ذلددك  مقابدل وبتكلفدة اقددل
النفط ، مقابل استيراد سلعة  تصدير سوى بالعراق ال يقوم في  اذ ان، مع الشريك التجاري الصيني  ةغير المتكافئ

غيددداب الصدددادرات  بحالدددةعجدددز الميدددزان التجددداري إلدددى  االسدددتيراداتنسدددبة  وتشددديربجميدددع أنواعهدددا و  السدددلع مختلدددف
، ممدددا يدددوحي بانكشددداف االقتصددداد العراقدددي علدددى الشدددريك الصددديني واسدددتنزاف رأس المدددال العراقدددي علدددى  النفطيدددة
المنتجددات والمددواد الخددام بدددال مددن توزيددع هددذة المددوارد فددي مجددال االسددتثمار الددداخلي وتطددوير المصددانع  اسددتهالك

 (1)المنتجة مما يقلل من آثار التبعية التجارية.
اندم حقدق  إال( 2003( ولغايدة)2001( ان العراق سدجل عجدزا تجاريدا مدع الصدين مدن )85ويالحظ من الجدول )

( نتيجدة 2020( ليرجدع العجدز فدي عدام )2004بعد ذلك فائضا نتيجة زيدادة صدادراتم مدن الدنفط الخدام مدن عدام )
 (.coved-19ازمة )

 
 

                                                           
(1) Abdulwahab M. Jawad Almusawi   and Ali Abdullah Hussein Almusawy, EFFECT OF 
UNEQUAL TRADE EXCHANGE ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN IRAQ (2003-2018), 
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology EFFECT OF UNEQUAL,2020,p. 12357 . 
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 (2020-2001)والصينحجم التجارة الخارجية بين العراق ( 85( الجدول  
صافي التجارة  االستيرادات الصادرات السنة

 الخارجية
 التجارة صافي االستيرادات الصادرات السنة

 الخارجية

2001 73.022 394.941 -321.919 2011 10443 3824 6619 

2002 96.243 420.819 -324.576 2012 12655 4911 7744 

2003 0.325 56.056 -55.731 2013 17984 6894 11090 

2004 320.250 149.553 170.697 2014 20761 7743 13018 

2005 415.680 408.109 7.571 2015 12670 7925 4745 

2006 653.273 491.158 162.115 2016 10646 7656 2990 

2007 765.797 724.940 40.857 2017 13788 8348 5440 

2008 1381.664 1271.162 11.0502 2018 22466 7917 14549 

2009 3298.111 1838.449 14.59662 2019 23806 9473 14333 

2010 6275.191 3589.867 26.85324 2020 0925 10923 -9998 

Source : International Trade Center ,Trade Map, Trade Statistics for International Business Development, 

International Trade Center Of the United Nations and the World Trade Organization, Geneva, various 

years, available on the Internethttps://www.trademap.org 

 

 تعدود : الياباييةة العراقيةة العالقةات اطر تحديد في ودورها االقتصادية الدبلوماسية تطبيقات في قراءه -ثالثا
 االقتصدادية بدء النهضدة مع عمقا وازدادت العشرين القرن  من الخمسينيات أوائل إلى بالعراق اليابان عالقات
 الرئيسدة األسدواق أحددى الياباني  السوق  مثل فقد النفط والسيما الطاقة لموارد الملحة وحاجتها لليابان الحديثة
 بعكس الحرب طرفي بين الحياد موقف اليابان تبنت حرب الخليج االولى ، أثناء العراقي وفي  النفط الجتذاب

 لهدا بدان مواقفهدا اليابدان عدن دافعدت ، للعدراق دعمدم (1986) مدارس فدي رسدميا أعلدن الدذي الموقف األمريكدي
اإليراندي امدا موقدف اليابدان مدن  البتدرول وتكريدر بالتنقيدب مداإ يابانيدة شدركات قيدام حيدث اقتصادية من مصالح

 مددن األمريكيددة المتحدددة الواليددات اذ طلبددت ، التحددالف االمريكدديانضددمت اليابددان الددى فقددد حددرب الخلدديج الثانيددة 
 نظرا ولكن المتحدة الواليات بزعامة الدولي التحالف لدول العسكرية المالية ومساعدتها مساهماتها تقديم اليابان

 دعدم اليابدان اختدارت للخدار  يابانيدة عسكرية قوات إرسال من اليابان تمنع والقانونية التي الدستورية لاوضاع
 مليدددار ١٣ حدددوالي الغدددرض لهدددذا اليابدددان دفعتهدددا التدددي المشددداركة الماليدددة  فوصدددلت قيمدددة ماليدددا الددددولي التحددداف
(1)دوالر.

 

 أن اليابدان الحدرب، انددالع قبدل العراقيدة األزمدة مدن اليابداني الموقدف تطورات رصد من خالل يتضح مما تقدم
 لالمتثددال علددى العددراق الضددغط وممارسددة األمريكيددة المواقددف لدددعم والسياسددية الدبلوماسددية األدوات اسددتخدمت
العدراق  ضدد القدوة اسدتخدام الدبلوماسدية وأيددت الحلدول عدن اليابدان تخلدت الحدرب انددالع ومع الدولية، للقرارات

                                                           
 .99،ص 2009نغم نذير شكر، الوجود الياباني في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد االربعون،  (1)
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 اليابدان قددمت أوسدطية اذ  الشرق  -اليابانية العالقات تاريخ في تحول نقطة 2003 عام العراق حرب وشكلت
 (1). العراق لغزو المتحدة للواليات والعسكري  الدبلوماسي الدعم كل

لليابدان  تغيدرت الدبلوماسدية .العراق اعمار اعادة في والمساهمة واليابان العراق بين االستثمارية التدفقات -أ
وحضددرت  قامددة نظددام سياسددي جديددد بعددد انهيددار النظددام السددابقفددي امسدداعيم ل اتجدداة العددراق مددن خددالل دعمهددا

أعلنددت عددن و ، (2003) عددام مددؤتمر المددانحين الدددولي حددول إعددادة إعمددار العددراق الددذي عقددد فددي مدريددداليابددان 
مليددار دوالر مددن المددنح للمسدداعدة (  1.5)تتددألف الحزمددة مددن  مليددار دوالر (5)حزمددة مسدداعدات ماليددة بالغددة 

يصددل إلددى  لصددرف الصددحي واألمددن( ومددا)فددي مجددال الصددحة والميدداة وا عمددار البنددى التحتيددة المدددمرةإلالفوريددة 
متطلبددات إعددادة اإلعمددار )فددي مجددال المددوانئ والجسددور والطددرق  مليددار دوالر مددن القددروض مددن أجددل(  3.5)

عدددام مدددن ديونهدددا الرسدددمية ( ٪80) اليابدددان فضدددال عدددن الغددداء (ومنشدددات الدددنفط ومحطدددة توليدددد الكهربددداء بالغددداز
اذ الغدت مدا  فدي ثدالث مراحدل يابداني( يدن) رمليدا( 889حوالي )إلغاء ديون بقيمة ب( وقامت بعد ذلك 2005)

عددام مليددار دوالر فددي كددانون األول  (2.4)، و  (2005 عددام)مليددار دوالر فددي تشددرين الثدداني ( 2.42يعددادل )
أقدددرت الحكومتدددان ( 2009( ، وفدددي عدددام )2008 عدددام) مليدددار دوالر فدددي كدددانون األول ) 1.9)، و (2005)

ى االسددتثمار والتكنولوجيددا إلعددادة بندداء وا عددادة بندداء بنيتددم التحتيددة ، ومددن أجددل تعزيددز العددراق إلدد حاجددةبضددرورة 
(2)تي :ما يأوهي  الشراكة بينهما ، أعلنا عن تعزيز التعاون في مجاالت واسعة النطاق

 

بناء شراكة بين اليابان والعدراق فدي قطداع الطاقدة تلعدب فيهدا الشدركات اليابانيدة المتخصصدة دور ا كبيدر ا فدي -*
 .الخامحاجة للنفط من  مستقرمصدر بالعراق لليابان  مقابل تزويدبناء البنية التحتية لقطاع النفط 

الشددركات اليابانيددة علددى  جانددب تشددجيعئي الددى قطدداع الكهربدداتطددوير الالالزمددة ل الدراسدداتتنفيددذ  التعدداون فددي-*
 تلك التي تعتمد على تحويل الغازات المصاحبة. السيمابناء محطات كهرباء في العراق ، 

المددزعم . رحبددت الحكومددة العراقيددة بمبددادرة الجانددب اليابدداني بشددأن إنشدداء مرفددق مددالي لتمويددل هددذة األنشددطة *
 اقامتها في العراق.

 
تعزيدددز التبدددادالت الثنائيدددة عدددن  (2009 عدددام ) كدددانون الثددداني( 28فدددي ) العدددراق و اليابدددان حكومدددة  كمدددا اعلندددت

لحفدداع علددى تعدداون وثيددق مددن أجددل السددالم واالسددتقرار فددي وا  لوجهددات النظددر حددول القضددايا اإلقليميددة واألمنيددة
                                                           

دراسة تطورات الموقف الياباني من الحرب على  21مع مطلع القرن   الشرق أوسطية-لزهر مروك، العالقات اليابانية (1)
 .86، ص 11،2018،المجلة العلمية لجامعة الجزائر، العدد 2003العراق 

(2) Ministry of foreign affairs, Declaration on Establishing a Comprehensive Partnership between 
the Government of Japan and the Government of the Republic of Iraq, Ministry of foreign 
affairs, Tokyo , 2009, p.6. 
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اق والدددول العالقددات اإلقليميددة بددين العددر و تعزيددز بندداء الثقددة بالجانددب اليابدداني  تعهدددوفددي هددذا الصدددد ،  المنطقددة
الدددنفط )ذات الطدددابع اإلقليمدددي مثدددل زيدددادة التعددداون الثندددائي فدددي مجدددال الطاقدددة  اتالمجددداورة مدددن خدددالل المسددداعد

مدع يتطلع الجانبان إلى زيادة أنشطة الشركات اليابانيدة فدي قطاعدات الدنفط والغداز وكدذلك الكهربداء و ،  (والغاز
يعتدزم الجاندب اليابداني مسداعدة العدراق مدن خدالل و اص بتنفيذ إجراءات لتسهيل أنشطة القطاع الخد قيام العراق

فدي ، بالمعلومدات  اليابداني زويدد القطداع الخداصوت الجمع الفعال بين مدوارد كدل مدن القطداعين العدام والخداص
للمسداعدة فدي إعدادة اإلعمدار ،  (2009) عدام عثة األعمال اليابانية إلى العراق في آذارضوء ذلك تم ارسال ب

مجموعة واسعة من التسهيالت لتنفيذ مشداريع التنميدة ، بينمدا يواصدل  قيامة في اجراءبالعراق  مقابل ذلك تعهد
  (1)اإلنمائية الرسمية اليابانية اتقروض المساعد وتقديم اتالجانب الياباني النظر في تدابير المساعد

سدية االقتصدادية مدن خدالل ( ابرز المشاريع التي قدمتها اليابان في ضدوء الدبلوما86ويتضح لنا من الجدول )
اليابانيددددددددة إلعددددددددادة اعمددددددددار العددددددددراق اذ بلغددددددددت قيمددددددددة القددددددددروض المقدمددددددددة  الرسددددددددمية اإلنمائيددددددددة المسدددددددداعدات

 . مشروع ا( 15) دوالر موزعة على حوالي (مليار3.280حوالي)
 اليابايية الرسمية اإليمائية المساعدة من ( قروض86جدول ) 

 دوالر(الكلفة االجمالية )مليون  المشروع

 270 مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ-1

 90 برنامج قروض قطاع الري-2

 330 مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب الحرارية-2

 30 مشروع إنشاء الطرق والجسور في السماوة-3

 20 الخدمات الهندسية لمشروع تطوير مصفاة البصرة-4

 160 لألسمدةمشروع إعادة تأهيل مصنع خور الزبير -5

 430 مشروع إعادة بناء مرفق تصدير النفط الخام-6

 280 مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء -7

 370 مشروع تحسين إمدادات المياه في البصرة-8

 130 مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان -9

 300 مشروع تحسين إمدادات المياه في إقليم كردستان-10

 20 الخدمات الهندسية لمشروع تحسين مرافق الصرف الصحي -11

 400 مشروع قرض قطاع إمداد المياه في وسط غرب العراق-12

 290 مشروع إنشاء محطة كهرباء العكاز الغازية-13

 160 مشروع إنشاء محطة ديرالوك للطاقة الكهرومائية- 14

Source : Ministry of foreign affairs, Press Release on the Enhancement of Bilateral Relationship 
Between Japan and the Republic of Iraq, Tokyo : Ministry of foreign affairs, 2011 

                                                           
(1) Ministry of foreign affairs, Declaration on Establishing a Comprehensive Partnership between 
the Government of Japan and the Government of the Republic of Iraq, Tokyo : Ministry of 
foreign affairs, 2011.  
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مددددن خددددالل ( مليددددون دوالر 233وفددددي مجددددال المسدددداعدات متعددددددة االطددددراف قدددددمت الحكومددددة اليابانيددددة للعددددراق )
 ( مليدددون دوالر عدددن طريدددق80و) صدددندوق إعدددادة إعمدددار العدددراق الددددولي ( عدددن طريدددق490و) المنظمدددات الدوليدددة

 كمدا قددمت اليابدان فدي ضدوء المسداعدات الثنائيدة قرضدا بقيمدةالمنظمات غيدر الحكوميدة و  مؤسسة التمويل الدولية
 االسددتثمار مددن اجددل اعددادة  إلددى( الددى جانددب ذلددك سددعت اليابددان 2017الموازنددة عددام ) دوالر لدددعم ( مليددون 550)
 (87عمار في العراق وتوزعت مشاريعها في قطاعات الصحة والطاقة وكما موضح في الجدول )اال

 ( مساهمة االستثمار اليابايي في تطوير البيى التحتية في العراق87جدول )
 المشروع)مليون  تكلفة إجمالي الهدف من المشروع المشروع

 ين(
 للخدمات العادل التوزيع تحقيق إلى المشروع يهدف الصحة قطاع إعمار إعادة مشروع

 الرعاية يظام وتعزيز البالد أيحاء جميع في الصحية
 على جديدة مستشفيات إيشاء خالل من فيه الصحية
 المساهمة وبالتالي ، البعيدة مياطق في الثايوي  المستوى 

 .العراقي قطاع الصحي تحسين في

10589 

 للمدن االتصاالت شبكة تطوير مشروع 2
 الكبرى 

 تحتية كبيية االتصاالت بيئة تحسين إلى المشروع يهدف
 اتصاالت أيظمة تطوير خالل من العراق في أساسية صياعية

 المدن في المحلية الوصول وشبكات اإليتريت بروتوكول
 الكبرى 

12821 

 مشروع تطوير مصفاة البصرة
 
 

المكررة اليفط يهدف المشروع إلى تحسين جودة الميتجات 
وتقليل فجوة العرض والطلب للميتجات اليفطية ، من خالل 

تركيب مجمع جديد لتكسير السوائل في مصفاة البصرة 
ميع و تحسين الطاقة اإليتاجية في يسمح مما الحالية. 

 .استيزاف العملة األجيبية بسبب استيراد الميتجات المكررة

43542 

 (مشروع تطوير مصفاة بيجي )خدمات هيدسية
 

التصميم الهيدسي للواجهة األمامية لوضع المشروع يهدف 
تركيب مجمع جديد لتكسير السوائل في مصفاة الى جايب 

 .بيجي الحالية
 

2676 

 المصدر من اعداد الباحث باالعتماد على 
  2017نشرة السفارة اليابانية في العراق، مساهمة اليابان في العراق، -

اسددتكماال لمسدداعي اليابددان فددي الدبلوماسددية االقتصددادية اتجدداة   :واليابةةان والعةةراق بةةين التجةةاري  التبةةادل حجةةم-ب
 ( بمشاركة2008) عام للعراق التجارية السياسة حول اجتماعات والصناعة والتجارة االقتصاد وزارة العراق عقدت
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هدددي اسدددتراتيجيات  اإلجدددراءات  مددن ركيدددزتين ووضدددعت ، والخبددراء الخاصدددة والشدددركات اليابددان فدددي العراقدددي السددفير
 هدذة علدى وبنداء    مسدتقرة أعمدال بيئدة وتطدوير بدالعراق المتعلقدة العالقات التجارية والتوسع فدي المعلومدات تحسين
 حكوميدة ومنظمدات ، أكداديميين بداحثين تضدم عراقيدة لجنة إنشاء )تشمل والتي الجهود من عدد بذل تم ، الركائز

 الحكومدة فدي المعنيدين للمدوظفين تدريبيدة وتقديم دورات  للعراق المعلومات جمع أنظمة لتعزيز الخارجية  ووزارة ،
 المنتددددى اثمدددرت الجهدددود السدددابقة فدددي انعقددداد (العالميدددة التجدددارة منظمدددة إلدددى االنضدددمامعلدددى لتشدددجيعهم  العراقيدددة

 بعثدة إرسدال تدم ، 2009 مدارس في 2008 يوليو في األردن ، عمان في 70 األول العراقي الياباني االقتصادي
 التجاريدة األعمدال حدول النظدر وجهدات لتبدادل بغداد إلى خاصة لشركات تنفيذي ا مدير ا 12 تضم عراقية اقتصادية

(1)ن.الحكوميي نيالمسؤول مع
 

( اذ يتضدددح ان 2020-2001( حجدددم التبدددادل التجددداري بدددين العدددراق واليابدددان للمددددة مدددن )88ويبدددين لندددا الجددددول )
العراق حقق فائضا تجاريدا مدع اليابدان وذلدك علدى اثدر ارتفداع اسدعار الدنفط الخدام االمدر الدذي يؤشدر اهميدة تنويدع 

لدى الدنفط الخدام وهدي العدراق يعتمدد فدي جاندب الصدادرات ع ألنالصادرات في تعزيز الشراكة التجارية مع اليابدان 
السلعة المصدرة الوحيددة وبالتدالي لدو اسدتبعدت صدادرات الدنفط الخدام مدن الحسدابات سديعاني العدراق عجدزا تجاريدا 

 مع اليابان.
 حجم التجارة الخارجية بين اليابان والعراق( 88( الجدول

 مليون دوالر
صافي التجارة  االستيرادات الصادرات السنة

 الخارجية
صافي التجارة  االستيرادات الصادرات السنة

 الخارجية

2001 136.938 191.481 -54.543 2011 372.8485 341.765 31.0835 

2002 110.968 284.259 -173.291 2012 280.3714 358.551 -78.1796 

2003 103.335 765.46 -662.125 2013 259.9234 735.572 -475.649 

2004 1169.546 705.31 464.236 2014 154.2449 578.771 -424.526 

2005 438.428 132.704 305.724 2015 996.966 503.789 493.177 

2006 910.982 199.611 711.371 2016 1088.057 346.174 741.883 

2007 1019.728 120.089 899.639 2017 1009.917 285.010 724.907 

2008 1516.449 204.467 1311.982 2018 1311.567 359.574 951.993 

2009 1405.801 318.670 1087.131 2019 960.008 750.864 209.144 

2010 341.7342 309.490 32.2442 2020 181.216 367.212 -185.996 
Source : International Trade Center ,Trade Map, Trade Statistics for International Business Development, 

International Trade Center Of the United Nations and the World Trade Organization, Geneva, various 

years, available on the Internethttps://www.trademap.org 

                                                           
(1) Ministry of foreign affairs, Diplomatic Blue Book 2011, Tokyo,2006,p605. 
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 الصيني(–العراقي المقترح في ضوء النموذجين) الياباني :نماذج الدبلوماسية االقتصادية  الثالثالمبحث 
اإلصالحات  نظامها المؤسسي من خالل طورت الصين نموذج الدبلوماسية االقتصادية الصيني :اوال 

اذ يرتكز  لصنع وتنفيذ القرار االقتصادي والدبلوماسي نظاما متكامال  لتشكل ، التي قامت بها الحكومية 
داراتها التنفيذية  على في الصين بشكل اساس دبلوماسية االقتصادية نموذج ال وفي  ،الحكومة المركزية وا 

 (1)ما يأتي:إلى  ماسية االقتصادية الصينية ضوء ذلك قسم النظام المؤسساتي المسؤول عن ادارة الدبلو 
اذ ، وهما على رأس النظام االقتصادي والدبلوماسي الصيني الوزراء رئيس الدولة ورئيس  :المستوى األول

الى جانب الشؤون واألمنية السياسية  على الشؤون والتركيز الشؤون الخارجية ،  ادارة مهامرئيس للدولة يتولى 
عن طريق  بشكل أكبر على الشؤون االقتصاديةالى جانب مهامه  الوزراءا يركز رئيس ، بينماالقتصادية 
مناقشة القضايا االقتصادية على سبيل المثال ، و  آليات اجتماعات القمة متعددة األطراف مشاركته في

  .في منظمة شنغهاي للتعاون االقتصادي  الدولةآلية االجتماع الدوري لرئيس  مناقشة
وأعضاء مجالس الدولة الذين هم نواب رؤساء الحكومات ورئيس الدولة نواب رئيس الوزراء : الثانيالمستوى 

الدولة يتولى نائب رئيس اذ في الدبلوماسية االقتصادية  يشارك نواب رئيس الوزراء واعضاء مجالس الدولة ، 
 الطاقة والدبلوماسية البيئية مسؤولية اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ، وهو مشارك رئيس في دبلوماسية

دبلوماسية الو ية دبلوماسية التجار لعن وزارة التجارة وهو المنفذ الرئيسي ل مسؤوالا  الوزراء نائب رئيسبينما يكون 
 الدبلوماسية في مهماا دوراا يلعبفضال ذلك آليات الحوار االقتصادي الثنائي  في اا رئيسي اا المالية ويمثل محور 

 في الدولة.الشؤون المالية مسؤول  كونهل  المالية
الوزارات واللجان االقتصادية الرئيسة ذات الصلة بالخارج التابعة يتكون هذا المستوى من  : المستوى الثالث

 .ن للدبلوماسية االقتصادية الصينيةو ن المباشر و ن والمنفذو المسؤول وهم،  للدولة
محاور أهم ومن في العالقات االقتصادية الخارجية  اا اساسي اا تعد وزارة التجارة محور  :التجارة  وزارة -1

الى جانب الدبلوماسية االقتصادية الصينية ، لذلك أصبحت المسؤولة عن التجارة الداخلية والخارجية 
تمتلك و شؤون المساعدات الخارجية ،  االجنبي المباشر الداخل او الخارج وادارة عن االستثمار مسؤوليتها 

                                                           
(1) Li Wei, China Diplomacy, Diplomatic Review (Journal of China Foreign Affairs University), 2014, 
Issue 20144, p.19. 
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ا من المؤسسات  ،  One Belt One Road(  1وتعزيزا لمبادرة الحزام )بالشؤون االقتصادية  المهتمةعددا
لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين الصين  إدارة جديدة من أجل  2014 عام أنشأت وزارة التجارة

يل الصين في في تمثلها تتمثل المسؤولية الرئيسة و ودول آسيا الوسطى ،  (السابق)االتحاد السوفيتي دول و 
زمام المبادرة في تنظيم آليات كما تأخذ  المفاوضات مع الحكومات األخرى في المجال االقتصادي والتجاري 

 متعددة األطراف. الو  ثنائيةال الحوار
،  الدولة وزارة المالية  لفترة طويلة ، كانت وزارة المالية مسؤولة بشكل أساس عن إدارة إيرادات ونفقات -2
تركيز العالقات االقتصادية الخارجية للصين من التجارة إلى التمويل في السنوات األخيرة ، في تحول المع و 

العديد من المحافل الدولية في  في أصبحت وزارة المالية ذات أهمية متزايدة في الدبلوماسية االقتصادية
الية في إطار مجموعة العشرين  وزراء الم اتحوار  والمتضمن،  مختلف الحوارات المالية العالمية أو اإلقليمية

في المنظمات المالية الدولية على المستوى  الى جانب تمثيل الصين سيان واليابان وكوريا الجنوييةاآلودول 
 (1).، مثل البنك الدولي ، وينك التنمية اآلسيوي ، وينك التنمية للبلدان األمريكية العالمي أو اإلقليمي

الخارجية دورا اساسيا في تفعيل اطر الدبلوماسية من خالل سفاراتها المنتشرة وزارة الخارجية: تلعب وزارة -3
في اغلب دول العالم والمساهمة في الترويج للسلع الصينية لتعزيز التنافسية فضال عن دورها في تحقيق اطر 

اقامة ما يسمى الدبلوماسية الناعمة من خالل المساهمة  في تقديم المعلومات للشركات والمستثمرين و 
الخاصة في محادثات السالم والعمل على نشر   الدولية المعاهدات العالمية وابرام المنظماتالمؤتمرات مع 

 ورفض األطراف بتعددية التمسك االطار المنهجي لألسس التي تتبعها الصين في عالقاتها الخارجية في
وسياسات االغراق والخروج  الجار إفقارمع دول الشركاء من سياسات  المشتركة المصالحوحماية   لحمائيةا

 المبني على اطر األطراف المتعدد التجاري  والنظام الدولي النظام علىوتعزيز الحفاظ  واالنغالق العزلةمن 
  .المناخ لتغير باريس واتفاق المستدامة للتنمية 2030 أجندة بتنفيذ واإلسراع العالمية، التجارة منظمة

فحححي تحقيحححق جملحححة محححن  تسحححهم( نمحححوذج الدبلوماسحححية االقتصحححادية الصحححينية وكيحححف 6ويتضحححح لنحححا محححن الشحححكل )
 االهداف منها زيادة االستثمار وحجم مساهمتها في االسواق العالمية ومن ثم تحقيق النمو االقتصادي.

 

 

                                                           
(1) Li Wei, op set , p19. 
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 المصدر من اعداد الباحث باالستناد الى 

source-Paulina SZYJA 1, Łukasz STACH,People’s Republic of China’s economic diplomacy instruments in Southeast 
Asia - chosen aspects,JEL ClassificationO53 ,2019,p.55 

 

 
مفهحوم الدبلوماسحية االقتصحادية يعحد مفهومحا ححديثا  محنبحالرغم : نموذج الدبلوماسية االقتصادية اليابااني-ثانيا

فحححي اوائحححل  ةمسحححتمر  وشحححهدت تغيحححرات فحححي النمحححوذج اليابحححاني موجحححودة االقتصحححادية الدبلوماسحححيةالحححى ان مبحححادرات 
 تنشحي  فحي تسحهم دوليحة اقتصحادية بيئحة لخلق مختلفة اتجاهات في تسعينيات القرن الماضي من خالل تحركها

 ، المتشححددة النقديححة السياسححةبححين  التنسححيق خححالل مححن العححالمي فححي االقتصححاد اليابححاني ودمححج االقتصححاد االقتصححاد
  بوضحححع اليابحححان  قامحححتوفقحححا لحححذلك  الخحححا  االسحححتثمار تشحححجعل النمحححو واسحححتراتيجية ، المرنحححة الماليحححة والسياسحححة
 مححن واحححدةبوصححفها  وتقححديمها ، اليابححاني االقتصححاد إنعححا  شححاملة للدبلوماسححية االقتصححادية  هححدفها اسححتراتيجية
 المبحححادرات مححن سلسححلةل وفقححا يححةلليابان الخارجيححة للسياسححة )السياسححية ، االمنيححة ، االقتصححادية(  الححثال  الركححائز
 Abenomics .(1) باسمعرفت 

                                                           
(1) Japanese Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs Reports 2018, Tokyo, 2020, p. 322. 

الحكومة الصينية في مهام 

  الدبلوماسية االقتصادية

 الترويج ومراقبة االستثمارات-

 الصينية  شركاتلل الخارجية

بناء وتطوير عالقات اقتصادية -

 مع الدول 

  • التحتية االستثمار في البنية-

استراتيجيات تقديم المساعدات -

 الثنائية ومتعددة االطرافاالنمائية 

 

 
 رئيس كمستثمر بروز لصين-

رئيس  تجاري كشريك الصين -

 للعديد من الدول

 التحتية تطوير البنية -

 باسةةتخدام المنطقةةة فةةي التنميةةة-

 والشةةةةةركات الصةةةةةينية األمةةةةةوال

 الصينية

 االقتصادي تحقيق النمو-

المعوقات التي يمكن تن تواجه 

 الدبلوماسية الصينية

للدول  الديون فخ مخاطر

 الضعيفة

الضعيفة  لدول  تحتية بنيةال-

 الشركاء  

ذاالستحوا مخاطر-  

 االقتصادية الدبلوماسية نتائج

اعالمي للصين   

للصين االقتصادية الدبلوماسية  لجمهورية السياسية القيادة 

الشعبية الصين  

  الصيني( نموذج الدبلوماسية االقتصادية  6الشكل )
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تفوقها في هذا مختلفة ، مستخدمةا ال هابأشكال  اليابان دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا في ضوء ما تقدم شجعت
ونتيجة اهتمامها في هذا المجال الدولية ،  أحد مرتكزاتها لتوظيفه في البيئة بوصفة المجال التي تتمتع به 

  ( 2014 عام) برئاسة وزير الخارجية  أنشأت الفريق االستشاري حول دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا
 تعزيزفي اطار  ، والتكنولوجيا العلوم في للتعاون   الثاني المفتوح واالبتكار التعليم المنتدى اليابان استضافتو 

 .المتفوقة والتكنولوجيا تساعدها بذلك امتالكها للعلوم  النامية والدول اليابان بين الثنائية العالقات
من أجل  اا دبلوماسي بالتحرك الخارجية وزارة قيام ، اليابان في االستثمار لتعزيز المبذولة بالجهود يتعلق وفيما
والقيام في تعزيز البيئة االستثمارية  الدعاية ألغراض العامة والقنصليات السفاراتفي  الدولية المؤتمرات اقامة
 إمدادات ضمانل ةمهم خطوات الى جانب اتخاذها الخارج في الدبلوماسية لبعثاتها اإللكترونية المواقع على
 شرق  زلزال منذ األحفوري  الوقود على متزايد بشكل تعتمد أصبحت بعد ان السيما الموارد من مستقرةطاقة 
التي  دبلوماسيةاليابانية بعض االنشطة ال الخارجية وزارة أجرتفي ضوء ذلك  ،(2011عام ) الكبير اليابان

 (1). بالموارد الغنية الدول مع الشاملة العالقات تعزيز تهدف الى
 األساس الفاعل بوصفها الدولة والذي يركز على دور يةاالقتصاد دبلوماسية تعريف حقيقة عن النظر وبغض

 السياسة صنع فيان هناك جهات فاعلة اخرى لهم دور  في تحقيق الدبلوماسية االقتصادية اال انه ال ينفي 
والمؤسسات المالية والتجارية مع  الخا  والقطاع المحليين السياسيين ذلك في بما واالقتصادية الخارجية

او المنظمات الدولية مثل )االمم المتحدة ،البنك  الحكومات مع تفاوضللحكومة اليابانية في الوجود دور اكبر 
 القضايا اقشةمنالتجارية او  االتفاقيات بشأن الدولي ، صندوق النقد الدولي ،منظمة التجارة العالمية (

سبة لعمل الدبلوماسية ذات االثار العالمية فضال عن دور الحكومة في توفير البيئة المنا االقتصادية
(  والتكنولوجيا والعلوم ، الزراعية المشاريع  ، والمباني ، الطرق ) االقتصادية داخل الدولة  من خالل تهيئة 

 تجارية اتفاقيات نحو التحول ذلك في بما ، يةاالقتصاد دبلوماسيةال دواتاللدورها في اتساع نطاق استخدام ا
 (2)نظرا لتوفر البنى التحتية .  نطاقا أوسع

 إلححى اليابححاني الححوزراء لمجلححس اإلداريححة القيححادة سححعت والعشححرين الحححادي القححرن  مححن األول العقححد اصححالحات مححعو 
)االفححراد ، مؤسسححات  فححي الدبلوماسححية االقتصححادية اليابانيححةن ياالخححر  نيالفححاعلاخححذ دور اكبححر فححي التنححافس مححع 
واالهتمحححام  لليابحححان ات وخطححح اسحححتراتيجي منظمحححات المجتمحححع المحححدني ( ووضحححعاالعمحححال ، المؤسسحححات الماليحححة ، 

 مشحاركة فحيفحي ال( الحكوميحة ر الهيكحل المؤسسحي للمنظمحات )شحبهيوفوت األخرى  الدولالمفاوضات مع بجانب 
                                                           

(1) Japanese Ministry of Foreign Affairs, The Blue Book of Diplomacy 2013, Tokyo, 2013, p. 343. 
(2)  Tomohito Shinoda, Koizumi Diplomacy: Japan's Kantei Approach to Foreign and Defense Affairs 
(Seattle, WA: University of Washington Press, 2007). 85 
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محححا ( ، واذ  التجحححارة وتحححرويج االسحححتثمار والمسحححاعدة اإلنمائيحححة)ادوات الدبلوماسحححية االقتصحححادية لليابحححان  اسحححتخدام
سياسححة المسححاعدة اإلنمائيححة الرسححمية اخححذنا دور الدولححة فححي ادارة قنححوات انتقححال الدبلوماسححية االقتصححادية نجححد ان 

 (2008) عححام تأسسححتالجديححدة التححي وكالححة التعححاون الححدولي اليابانيححة بمسححاعدة وزارة الخارجيححة ،  هححي مسححؤولية
  حكومية هيئة عشرة اثنتي من أكثر يوجد المستقلة اإلدارية الوكالة هذه لجهود واستكماالا  (JICA)وكالة لخلفا 

 (1). المساعدات إدارة عن مسؤولة
دورا اساسيا ال يقل اهمية في الدبلوماسية االقتصادية  ( METL) والصناعة والتجارة االقتصاد وزارة وتؤدي

في تعامالت اليابان  والسيماالزمة لاالقتصادية والتجارية ا السياساتوضع  مسؤوليةعليها  قعلليابان اذ ي
 ،( JETRO) اليابانية الخارجية التجارة منظمة قبل من تلك السياسات تنفيذ ويتمالتجارية والمالية الخارجية  

التركيز على الميزة  ويتم من خاللها ، دولة(  55 )في خارجيا مكتباا( 72) مع (1958) عام تأسست التي
وأنشأت هذه المنظمة  ، االجنبي داخل وخارج الدولة االستثمارلحركات  ترويجاليابانية وال لصادراتالتنافسية ل
 التركيز مهمته (IDE-JETRO) التنمية اقتصاديات معهداطلق عليها اسم  تابعة بحثية مؤسسةبعد ذلك 

وقطاع   اليابانية دعما لشركات القطاع العام والخا  هذا المعهد يقدمو  ،االجنبي واالستثمار التجارة على،
 السياسية والتطورات الخارجية األسواق حول المتخصصة المعلومات نشررجال االعمال من خالل الدراسات و 

 اغلب دول العالم . في
الى جانب ما تقدم تلعب الوكاالت والمؤسسات المالية والبحثية االخرى دورا اساسيا في نموذج الدبلوماسية 

 والطاقة الصناعية التكنولوجيا تطوير منظمةو  (NEXIالتجارة واالستثمار)االقتصادية اليابانية مثل منظمة تامين 
 التكنولوجيا تعزيز وتتولى (METI) لح التابعة اإلدارية الوكاالت أكبر من واحدة(  NEDOوكالة ) تعدو   الجديدة
  بأسم سابقاا المعروف (JBIC) الدولي للتعاون  اليابان بنك الجهود السابقة يكمل، و  والطاقة للبيئة الصديقة

(Import Bank of Japan ) من للعديد مالية خططاا هوتقديم والخا  العام القطاعين بينمن خالل التنسيق 

                                                           
 (JICA (وهي وكالة  إدارية مستقلة تأسست عام  )ومسؤولة عن التعاون الفني واالنمائي لليابان مع العالم الخارجي. 1974 ) 

(1) Tomohito Shinoda,op set ,.P. 85 
   معهد( اقتصاديات التنميةIDE-JETRO  وهي مؤسسة بحثية تابعة لح ، )JETRO  يهتم  في التركيز على االستثمار والتجارة

 الخارجية 
 - JBIC  من خالل دمج بنك التصدير  1999أكتوير  1، هي مؤسسة مالية عامة يابانية ووكالة ائتمانات للتصدير تم إنشاؤها في ،

 (. OECF( وصندوق التعاون االقتصادي الخارجي )JEXIMواالستيراد الياباني )
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 منهما كل يعزز أن المقرر ومن ،القطاع الخا  أنشطة  تكملها الحكومة جهود فإن وبالتالي  التجارية المشاريع
 (1).اآلخر
 في بناء نموذج الدبلوماسية االقتصادية الياباني. تسهم( اهم المؤسسات المالية والنقدية التي 7الشكل ) ويبين
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JETRO- الياباني الخارجية التجارة منظمة
  :JBIC -الدولي للتعاون الياباني البنك

 JICA - التحتية البنية ، الفني التعاون
 NEXI- اليابان في واالستثمار الصادرات منظمة تأمين

 NEDO– الجدية والطاقة الصناعية التكنولوجيا تطوير منظمة
:Tomohito Shinoda, Koizumi Diplomacy: Japan's Kantei Approach to Foreign and Defense Affairs  SOURCE

(Seattle, WA: University of Washington Press, 2007). 85 

 
 

                                                           
(1) -Joel Rathus, Japan's Foreign Ministry Reforms: Shifting Priorities?", East Asia Forum, 4 September 
2010,p.25 

 السفارات

 اليابانية

NEXI 

NEDO 

JATRO 

تسهيل 

االستثمار 

والتجارة 

 الدولية

 

 (JBICالدولي) للتعاون اليابان بنك

 النقدية تقديم التسهيالت

)JICA (وكالة 

 واالنمائي الفني تقديم التعاون

 نظمات والهيئات المشتركة في الدبلوماسية االقتصادية اليابانيةؤسسات والم(الم 7الشكل ) 
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 املقرتحالعراقي  احملددات املنهجية لبناء النموذج النظري  اثلثا:
إن النماذج بشكل عام هي عبارة  بناء افتراضي تساعد على  توظيف المعرفة والخبرة السابقة لتعميق فهم 

ظهار ما هو الظاهرة محل الدراسة واستيعاب أبعادها المختلفة لذا فالنماذج ضرورية ومفيدة لتبسي  القضايا  وا 
 كامن فيها وينفس الوقت جعل المشكلة أو القضية أكثر وضوحا وقابلة للبح  والتحليل.

سعت الدراسة الى بناء نموذج للدبلوماسية االقتصادية العراقية  النموذج الياباني والنموذج الصينيفي اطار و 
في محاولة لتعزيز اطر العالقات الخارجية من خالل تحليل نشأة العالقات الدبلوماسية العراقية ومعرفة 

من جانب  ،اتجاهاتها التاريخية والسعي الى تقديم مقترحات تسهم في تطويرها في ضوء االمكانيات المتاحة
راسة مدى امكانية تفعيل الدبلوماسية االقتصادية للعراق مع دول عينة الدراسة )الصين، اليابان(  اذا ما اخر د

اقتصادية دولية متقدمة اذ يحتل االقتصاد الصيني واالقتصاد الياباني  ةمن الدولتين لها مكان عرفنا ان كالا 
اهتمام كال الدولتين في تقديم المساعدات االنمائية المرتبة الثانية والثالثة على التوالي عالميا  فضال عن ذلك 

ولها السبق في اعادة  اعمار البنى التحتية التي يحتاج العراق الى اعادة اعمارها وهي تمثل مجاال رحبا في 
اذ  ، الدولتانتنشي  حركة االستثمارات الخارجية واالستفادة من المساعدات االقتصادية التي يمكن ان تقدمها 

لصين عن مجاالت جديدة وسبل جديدة لتفعيل التعاون مع الدول النامية على أساس المنفعة المتبادلة  تبح  ا
وتقدم ما في وسعها من المساعدات للدول النامية لرفع قدراتها في تحقيق التنمية كذلك اليابان قدمت العديد 

انح للمساعدات االقتصادية ،من جانب من مجاالت التعاون الثنائية ومتعددة االطراف واصبح ثاني اكبر بلد م
طاقة التي تتوفر في العراق ومن اهمها النف  الخام وهو الاخر تحتاج كل من الصين واليابان الى مصادر 

تناول اهم المعوقات التي يمكن ان من بمثابة المورد االقتصادي االهم وقبل الدخول في صياغة النموذج البد 
مات واالسس االقتصادية واالجتماعية والتي يمكن ان يستفاد منها في تبرير المقو و تواجه النموذج المقترح 

 وكما يأتي: موذج في محاولة  لفهم العالقات االقتصادية الدولية ودور الدولة في تعزيزهانمضمون بناء 
 : المعوقات التي تواجه النموذج بالعراق-1
يلعححب المنححاخ السياسححي دورا مهمححا فححي نمححوذج الدبلوماسححية االقتصححادية  :االسااتقرار االمنااي والسياساايعااد  -أ

للدولة اذ يدل على مدى تمتع البلد باالسحتقرار السياسحي محن حيح  نظحام الحكحم، واسحتقرار الحكومحات، وطبيعحة 
وكلمححا كانححت الدولححة مسححتقرة امنيححا  ، وحالححة الديمقراطيححة السححائدة داخححل الدولححة، العالقححة بححين االحححزاب السياسححية 
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وسياسححيا كلمححا تمتعححت بعالقححات اقتصححادية اوسححع وتمتعححت  بحضححور دبلوماسححي اهححم ممححا ينححتج عنححه بيئححة جاذبححة 
السياسية واالمنيحة  ةوعلى العكس من ذلك البيئ ،للتجارة واالستثمار وازداد حجم مشاركتها في االقتصاد الدولي

ئحق  التحي تواجححه التجحارة الداخليحة والخارجيحة ودخحول الشحركات واالسححححتثمارات مسحتقرة تكحون محن اهحم العواالغيحر 
 ألناالجنبيحححة المباشحححرة فحححي أي دولحححة،  اذ يشحححكل انعحححدام االسحححتقرار العحححائق االول لالسحححتثمار االجنبحححي المباشحححر 

اع االمنيححة المسححتثمر لححن يخححاطر بنقححل راس مالححه او خبرتححه الححى دولححة  اال بعححد اطمئنانححه علححى اسححتقرار االوضحح
والسياسححية فيهححا، فححرأس المححال بطبيعتححه يبححح  عححن االمححان واالسححتقرار وال يمكنححه ان يقححوم باالسححتثمار فححي ظححل 

  (1) .اجواء عدم االستقرار وتعاقب االزمات المختلفة
االمر الذي الفساد االداري ظاهرة يعاني العراق من  في العراق :المالي واالداري مؤشر الفساد ارتفاع  -ب

كونها تعتمد على مبدأ النزاهة والشفافية لفي تحقيق تقدم في الدبلوماسية االقتصادية قدرته  يشكل عائقا امام
 ارتفاع خصائصها من التي الدول في االستثمار اذ يضعف، قنواتها الرئيسة  حدبأ ما يتعلق والسيما،

واثبتت هذا االمر العديد من الدراسات  استثمارية حوافز من البلدان هذه تقدمه مما الرغم على الفساد مستويات
فإن الفساد ال يتسبب فق  بخسائر للعالم النامي تصل ، التي تناولت العالقة بين الفساد والتنمية بصورة عامة 

ى المحلية ال األموالالفشل في جذب االستثمارات ، وهروب رؤوس  الدوالرات بل يؤدي أيضا إلى ملياراتإلى 
 (2) .نتيجة لسوء سمعة النظام السياسي،  األجنبيةفشل في الحصول على المساعدات جانب ال

في مراكز متقدمة بين الدول االكثر فساداا في العالم ، اذ يتذيل قائمة تقارير الشفافية الدولية  ومع وقوع العراق
وغير المباشرة ، وكما مبين  االمر الذي جعل من العراق من اقل البلدان جذبا لالستثمارات االجنبية المباشرة

 (89في الجدول ) 
 

 

 

 

 
                                                           

 .83-82 ،2006 العريية، الوحدة دراسات مركز،  دريد محمود السامرائي، االستثمار االجنبي المعوقات والضمانات القانونية (1)

بدون تاريخ  ساهر عبد الكاظم مهدي، الفساد اإلداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة، دائرة المفت  العام، قسم التفتي  اإلداري , (2)
 ،9. 
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 (2020-2003للمدة )مؤشر الفساد في االقتصاد العراقي  ( 89جدول )

 الترتيب الدولي المؤشر السنوات الترتيب الدولي المؤشر السنوات

2003 2.2 113-130 2012 18 172-184 

2004 2,1 129-146 2013 16 171-174 

2005 2,2 160-163 2014 16 170-177 

2006 1,9 160-163 2015 16 161-175 

2007 1,5 178-180 2016 17 166-167 

2008 1,3 178-180 2017 18 169-180 

2009 1.5 179-194 2018 18 171-183 

2010 1.5 175-183 2019 21 162-179 

2011 1.8 175-183 2020 21 160-180 

 ألمانيا، سنوات متفرقة. برلين، –تقارير السنوية للفساد المالي منظمة الشفافية الدولية منظمة الشفافية الدولية ، المصدر: 

إن الحدين الخحارجي بمفهومحه الشحامل يتمثحل فحي االلتزامحات القائمحة بالعملحة األجنبيحة علحى : الادين الااارجي:جا
مؤسسححات أو حكومححات أو أفححراد المقيمحين األفححراد أو الجهححات المقيمححة فححي العححراق اتجححاه غيححر المقيمححين األجانححب 

 .(1) ويتم سداده أو تسويته بالعملة األجنبية
ويشمل الدين الخارجي القروض الثنائية الميسرة وغير الميسرة، والقروض من المؤسسات الدولية، واإلقليمية، 

من وصافى ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفى العراقي ، كما أنه من حي  القطاع المدين يتكون 
الديون الحكومية، وديون على السلطة النقدية )البنك المركزى( وديون على البنوك، وديون على القطاعات 
األخرى ومنها القطاع الخا ، وشهد الدين الخارجي في العراق ارتفاعا تدريجيا في بداية التسعينات من 

ير منه عن طريق التسويات في مليار دوالر تم تسوية جزء كب (108215القرن العشرين وصل إلى حوالى )
 (  90نادى باريس بإعادة جدولة الديون وتخفيض جزء منه وكما هو موضح في الجدول ) 

 
                                                           

 .12 ، 2003( أكتوير 79النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى ، العدد )البنك المركزي المصري ،  (1)
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 للعراقالدين الاارجي  اجمالي(  90الجدول ) 
 اجمالي الدين الاارجي  السنوات
1990 22.846 
1991 46.411 
1992 50.124 
1993 54.134 
1994 57.465 
1995 63.142 
1996 68.194 
1997 73.649 
1998 79.541 
1999 85.905 
2000 92.777 
2001 100.199 
2002 108.215 

 ( 2004 -1990) السنوية المؤشرات,  واالبحاث لإلحصاء العامة المديرية,  المركزي  البنك : المصدر        

الخارجي العراقي تطور بشكل ملحوظ بين االرتفاع واالنخفاض اذ  العام الدين حجم أننالحظ مما سبق 

( انخفاض الدين بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار النف  الخام 2008-2004شهدت المدة المحصورة بين )

( نتيجة االزمة المالية العالمية وشهدت االعوام 2008ان معدل الدين العام ارتفع عام)  أالوزيادة االنتاج 

( معدل دين 2017ت االزمة العالمية عدم استقرار واضح بين االرتفاع واالنخفاض ليسجل عام )التي لحق

 .(91( وكما موضح في الجدول )75.732تراوح حوالي)
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                                                (2017-2005) تطور الدين العام ونسبتها من الناتج المحلي االجمالي في العراق ( 91 ) لجدولا   

 الدين العا  الاارجي السنوات 
 )مليار دوالر(

نسبة الدين العا  
 ) %(للصادرات

نسبة الدين العا  
 )%(لالستيرادات

نسبة الدين الى الناتج 
 المحلي االجمالي

2005 127.260 23.697 23.532 49.921 
2006 74.693 30.529 22.009 65.158 
2007 74.000 39.587 19.556 88.037 
2008 63.963 63.726 35.012 130.204 
2009 64.289 39.430 41.512 111.660 
2010 57.026 51.764 43.915 138.516 
2011 61.267 79.681 47.803 185.749 
2012 57.026 94.209 59.006 218.032 
2013 58.718 90.587 63.320 234.637 
2014 57.632 85.370 58.602 228.415 
2015 67.100 51.338 47.467 164.704 
2016 71.196 41.298 34.208 166.602 
2017 75.732 575.59 37.866 190.643 

-2003شحححعبان صحححدام منشححد وايمحححان رعحححد فتححاح ،مؤشحححرات مديونيححة العحححراق الداخليحححة والخارجيححة واثارهحححا االقتصحححادية):  المصاادر
 48، 2020،( 57( العدد )15)المجلد  ،االقتصادية(،العلوم 2017

 ية فحي العحراق بعحد ان سحجل معحدالا واالقتصحاد يحةمجتمعفحي البيئحة ال تراجحع واضحح علحى ( 92)  الجحدولويؤكد 
 ألن  العراقحي االقتصحاد هشاشحة فحي اا ححاد اا ارتفاعح يعنحي محا الهشحة الحدول مؤشحرفحي ( 105-102)يتحراوح بحين 

 الى جانب ذلك سجل العراق في جدا، مرتفعة( 120) حتىجدا  قليلة( 0) معدل قياس هذا المؤشر تراوح بين
 اومجتمع اقتصادا العراق ان( للمدة المذكورة االمر الذي يعني 10-9معدال تراوح بين ) االمني التهديد مؤشر
 واشار جدا، قوي  ( 10 ( الى ضعيفالتهديد االمني  (0) من معدل قياس هذا المؤشر يتراوح، اذ أمنيا مهدد  
 الريعية االيرادات مصادر علىاالعتماد  نتيجة االقتصاد بنية في خطير تدهور الى االقتصادي التراجع مؤشر
 االقتصحادية بالحالحة واالهتمحام االخحرى  االقتصحاد محوارد الحى واالهتمحام االسحتخدام توجيحه دون  االقتصحاد فحي

 للكثيحر الهجحرة ححاالت بارتفحاع أسحهم ممحامتكافئحة ،  غيحر اقتصحادية تنميحة باعتمحاد افضى الذي االمر للسكان
 ان كمحا المحلحي القتصحادفحي ا لتضحاف الحى خسحارة كلفحة الفرصحة البديلحة االدمغحة وهجحرة السحكان شحرائح محن
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 والمرافحق االقتصحاد علحى رعايحة قحدرتها وعحدم العامحة المؤسسحة وتلكحؤ ضحعف الحى يشحير العامة الخدمات مؤشر
 عحن فضحالالعامحة  االيحرادات ثحم ومحن عوائحد الحنف  ارتفحاع محن الحرغم على للسكان الئقة خدمات العامة وتقديم

 (1).الداخلية البالد شؤون  في الخارجي التدخل حدة زيادة
 (2108 -2015 ) للمدة العراق في الهشة الدولة ( مؤشرات92الجدول )

الادمات  التدال الاارجي
 العامة

هجرة الكفاءات 
 العلمية

التنمية 
االقتصادية غير 

 المكافئة

التراجع 
 االقتصادي

التهديد 
 االمني

الدول 
 الهشة

 السنوات

9.4 7.5 8.1 7.8 6.9 10 104.4 2015 

9.7 7.8 7.9 7.5 6.8 10 104.7 2016 

9.7 8.2 7.7 7.3 6.6 10 105.4 2017 

9.4 8.3 7.4 7 6.3 9 102.2 2018 

 اقتصاد ظل في والمالي اإلداري  مستور، الفساد الزهرة عبد رشيد و سهيلة كامل من عمل الباح  باالستناد مصطفى المصدر
 واالقتصادية، المجلد اإلدارية للعلوم تكريت ، مجلة2014 عام أزمة بعد العراقي بناء االقتصاد في البديلة الفرصة وتكلفة الظل

( 16  ، )2020  ،390 

يشكل وجححود مؤسسات فاعلة وقوية احد افتقار العراق الى المؤسسات الداعمة القتصاد السوق:  –د
اهم العوامل المساعدة في تطوير اقتصاد السوق والتي تعكس قوة وكفاءة ، لذا فان افتقار العراق لتلك 

ذب االستثمارات المؤسسات يتناقض مع امكانية نجاح نموذج الدبلوماسية االقتصادية نتيجة فشله في ج
 االجنبية المباشرة والشركات المتعدية الجنسية الى العراق.

لم يكن مسار التضخم في االقتصاد العراقي مستقرا اذ شهد تقلبات كبيرة بين فترة زمنية : التضا  -ه
( بعدما 1990( عام)%51.7( ارتفاع معدالت التضخم من  ) 2002 – 1990شهدت المدة من ) و واخرى 
واسعا ومستمرا ترك  ما يدل على أن االقتصاد العراقي شهد انفجارا تضخميا1990) ( عام )%492.0)كان  
ثقيلة في االقتصاد، كما ان معدالت الضخم المرتفعة كانت نتيجة استمرار التوسع النقدي المفرط لتمويل   أثاراا 

دوالر وانخفاض القوة الشرائية اال العجز فضال عن بروز ظاهرة الدولرة وتدني أسعار صرف الدينار مقابل ال
(  ، ويعزى سبب ذلك الى -15 .4( وصلت الى )1996ان معدالت التضخم شهدت انخفاضا كبيرا عام )

( عن مجلس االمن الدولي ضمن ما يعرف باتفاقية النف  مقابل الغذاء وواصلت 986صدور القرار المرقم  )

                                                           
مصطفى كامل رشيد و سهيلة عبد الزهرة مستور، الفساد اإلداري والمالي في ظل اقتصاد الظل وتكلفة الفرصة البديلة في بناء   (1)

 .390،  2020( ،  16، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد ) 2014االقتصاد العراقي بعد أزمة عام 
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 عام ) 19.40ر المستهلك باالرتفاع الى ان وصلت الى )معدالت التضخم المتمثلة بالرقم القياسي ألسعا
( والتي 2003أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الى ارتفاع معدالت التضخم خالل عام )، ( 2002)

ارتفاع معدالت  ويعود( 2006 -2005%( واستمر ارتفاع معدالت التضخم لألعوام  )  33.50بلغت)
عجز قطاع الوقود والطاقة وانعكاساته السلبية على تكاليف النقل  التضخم لسببين أساسيين هما األول

والمواصالت وتكاليف اإلنتاج، واالخر اتساع ظاهرة النفقات الحكومية الجارية نتيجة تزايد الرواتب واألجور 
 أسهما م( م 2008 – 2005والمدفوعات التحويلية نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي لألعوام )

( بسبب توفر 2006في تزايد الطلب الكلي وارتفاع معدالت التضخم، اال انها اخذت باالنخفاض بعد عام )
المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها كما يعود هذا االنخفاض الى تحسن سعر صرف الدينار العراقي مقابل 

كل ذلك الى انخفاض معدالت الدوالر فضالا عن انعدام القيود الجمركية على السلع المستوردة مما أدى 
 (93وكما موضح في الجدول) (2019( عام)-0.2ان وصلت الى )% التضخم الى 

 (2020-1990معدالت التضا  في العراق) (93)الجدول
معدالت التضخم  السنوات 

% 
معدالت  السنوات  معدل النمو السنوي 

 التضخم %
معدل النمو 
 السنوي 

1990 51.7 - 2006 53.10 43.13 

1991 186.5 260.74 2007 30.90 -41.80 

1992 83.7 -55.12 2008 12.70 -58.90 

1993 207.6 148.03 2009 8.30 -34.65 

1994 492.0 136.99 2010 2.50 -69.88 

1995 351.3 -28.60 2011 5.60 124 

1996 .4 15- -104.38 2012 6.10 8.929 

1997 23.0 249.35 2013 1.90 -68.85 

1998 14.90 -35.22 2014 2.20 15.79 

1999 12.20 -18.12 2015 1.40 -36.36 

2000 5.40 -55.74 2016 0.10 -92.86 

2001 16.10 198.15 2017 0.20 100 

2002 19.40 20.50 2018 0.4 100 

2003 33.50 - 2019 -0.2 -150 

2004 26.80 -20 2020 0.8 -500 

2005 37.10 38.43  

جمهورية  ،لإلحصاء  المركزي  الجهاز ، السنوي  التقرير االقتصادي العراقي ، االنمائي والتعاون  التخطي  وزارة : المصدر
  ، سنوات متفرقةالعراق
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 : االمكانيات التي تعزز نموذج الدبلوماسية العراقي المقترح-2
 تشكل وهي مريعا، كيلومترا ( 128434 . )للعراق اإلجمالية الجغرافية المساحة تبلغ الموقع الجغرافي:-أ

 ، صحارى  عن عبارة العراق مساحة من( %39.2) نسبة لكن العريي، الوطن مساحة من% 2.3
 .كردستان إقليم محافظات في توجد جبال عن عبارة) %21(وحوالي

مما تقدم يمكن القول ان العراق يتميز بموقع مركزي عالمي جعله يري  الشرق بالغرب سواء كان ذلك بحرياا 
نقل السلع والمنتجات من دول شرق وجنوب شرق آسيا عبر المحي  الهندي فالخليج العريي  خاللمن 

، أما موقعه من اليابس األمريكية متحدةالواليات الفالعراق وسوريا ثم البحر المتوس  فدول أوريا الغريية وشرق 
والعالم الجديد عبر تركيا،  بأوروبابرياا لري  مناطق شرق ووس  آسيا  جسرا العراقفي منتصف العالم فيعد 

 األولياتالذي يفصل بين مثل  القوى العالمي المتمثل في  األوس عن أهمية موقعه في منطقة الشرق  فضال
الصاعدة ايران وتركيا والقوة المؤثرة في المنطقة  اإلقليميةمن جهة والقوى  وروسيا والصين األمريكيةالمتحدة 

 .من جهه اخرى  مصر والمملكة العريية السعودية
ن النمو السكاني قد يكحون محفحزا لمعحدل النمحو أبين السكان والتنمية إلى  العالقةتشير  : النمو السكاني-ب

النسححبية  األهميححةعنححدما يترافححق مححع تغيححرات فححي التركيححب النححوعي للسححكان باتجححاه زيححادة  واالجتمححاعي االقتصححادي
تشحير التقحديرات المتاححة إلحى أن وسحي  العمحر يجعحل المجتمحع العراقحي مجتمعحا ا اذ للفئات القادرة علحى العمحل، 

ادة نسحححبة   نتيجححة زيححيوسحح يمتححاز بمتوسحح  اعمححارمجتمعحححا  2015،ليصححبح منححذ عححام  2010يافعححا حتححى عححام 
 ولححم ومنتظمححا، ومتواصححال سححريعا تطححورا وبصححورته العححراق فححي السححكان نمححو شححهد، و  السححكان فححي عمححر الشححباب

 الحححححروب أو العراقححححي، االقتصححححاد شححححهده الححححذي التراجححححع أو بالتقححححدم السححححكانية للزيححححادات المطلقححححةاالرقححححام  تتححححأثر
 إذ للسحكان العامحة التعحدادات نتحائج لنحا أكدتحه محا وهذا المتعاقبة، الزمنية مراحله خالل بها مر التي والصراعات

 وفححححي  نسححححمة مليححححون (  3.38 )حححححوالي العححححراق سححححكان عححححدد بلححححغ (1934) عححححام فححححي انححححه إلححححى شححححارةاال تكفححححي
 وفحححححي نسحححححمة(  5.6 )إلحححححى( 1957)عحححححامليرتفحححححع  نسحححححمة مليحححححون (  4.82ن )السحححححكا عحححححدد بلحححححغ( 1947)عحححححام
 إلحححى السحححكان عحححدد وصحححل (1997وفحححي عحححام) نسحححمة مليحححون (  12 )ححححوالي السحححكان عحححدد  بلحححغ ( 1977)عحححام
 الرغموبح ،العشحرين القحرن  خالل مرة ةعشر  اثنتي تضاعف السكان عدد أن يعني هذا نسمة، مليون ( 22)حوالي
 عحدد قحدرت نفحذت التحي والحصحر التحرقيم عمليات نتائج أن اال (2007) عام منذ المقرر التعداد تنفيذ عدم من
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 مسححححتوى  عححححن أوليححححة مؤشححححرات وفححححرت إنهححححا كمححححا نسححححمة، مليححححون ( 31.6) بحححححواليقححححدر  (2009) عححححام السححححكان
 اتجحاه حقيقحة تخفحي للسحكان المطلقحة األرقحام زيحادة إن بالمالحظحة الجحدير ومحن والنحواحي واألقضحية المحافظات
 (1).الديموغرافي للتحول الطبيعي النم  مع يتسق بما التناق  نحو السكاني النمو معدالت

( عححححام 17419113ارتفححححع مححححن )( نجححححد ان اجمححححالي حجححححم السححححكان فححححي العححححراق 94الجححححدول )ومححححن مالحظححححة 
( ، مما يبحين ان حجحم السحكان بحالعراق اخحذ بالزيحادة 2.32( وينسبة نمو بالغة )40222493( ليبلغ )1990)

 المستمرة.
 (2020-1990السكان في العراق ) حج  ( اجمالي94الجدول )

 السنة
النمونسبة  اجمالي حجم السكان  

 السنة
 نسبة النمو اجمالي حجم السكان

 

1990 17419113 - 2006 27448124 1.95 

1991 17889459 2.7 2007 27911248 1.69 

1992 18402734 2.87 2008 28385746 1.7 

1993 18955085 3 2009 28973162 2.07 

1994 19539340 3.08 2010 29741976 2.65 

1995 20149338 3.12 2011 30725300 3.31 

1996 20783073 3.15 2012 31890011 3.79 

1997 21439574 3.16 2013 33157050 3.97 

1998 22114324 3.15 2014 34411951 3.78 

1999 22802064 3.11 2015 35572261 3.37 

2000 23497585 3.05 2016 36610632 2.92 

2001 24208180 3.02 2017 37552781 2.57 

2002 24931919 2.99 2018 38433600 2.35 

2003 25644499 2.86 2019 39309783 2.28 

2004 26313838 2.61 2020 40222493 2.32 

2005 26922284 2.31    

Source The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

 
 

                                                           
 .25،  2012في العراق ،وزارة التخطي ، جمهورية العراق ،   2012السكانية ،تحليل الوضع السكاني اللجنة الوطنية للسياسات  (1)

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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من اهم الموارد االقتصادية التي ينبغي  اا االحتياطي من النقد االجنبي واحديعد : االحتياطيات الدولية-ج

القومية، وبالخصو  في دولة مثل العراق الذي تعتمد ا بأكفأ  صورة ممكنة لتعظيم مكاسب الثروة هاستغالل
 (1).بشكل كبير جدا على المورد النفطي في توليد النقد االجنبي

وتعرض اجمالي االحتياطيات الى عدم استقرار واضح خالل المراحل التي مرت على االقتصاد العراقي  
 ااضي وشهد معدل اجمالي االحتياطيات ارتفاعفي عقد الستينيات والسبعينات من القرن الم اا وانخفاض ارتفاعاا 

( 9.441( المعدل االعلى في اجمالي االحتياطيات بعد ان بلغ )1980عام ) ( وسجل1966منذ عام )
 .(95يار دوالر وكما موضح في الجدول )مل

 (األمريكي للدوالر الجارية باألسعار الذهب، فيه بما) االحتياطيات إجمالي  (95الجدول )
 اجمالي االحتياطيات السنة

 )مليار دوالر(
 اجمالي االحتياطيات السنة

 )مليار دوالر(

1990 6.745 2005 12.201 

1991 6.745 2006 20.051 

1992 6.745 2007 31.455 

1993 6.745 2008 50.101 

1994 6.745 2009 44.333 

1995 6.745 2010 50.622 

1996 6.745 2011 61.033 

1997 6.745 2012 70.327 

1998 6.745 2013 77.747 

1999 6.745 2014 66.282 

2000 6.745 2015 53.992 

2001 6.745 2016 45.299 

2002 6.745 2017 49.315 

2003 6.745 2018 64.719 

2004 7.906 2019 68.017 

Source The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 

 

                                                           
، مجلة جامعة االنبار للعلوم 2003مصطفى كامل، تحأثيحر الححرب والنحزاعات في استنحزاف المحوارد االقتصحاديحة في العحراق بعحد عحام  (1)

 49،  .2019، ( 22)لعحدد ا( 11)االقتصادية واالدارية ، المجلد  

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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ومن الجدير بالذكر ان االقتصاد العراقي لم يحافظ على هذا النمو في حجم االحتياطيات بعد ان تراجعت 
عقد  يكنكبير في ثمانينات القرن الماضي  بعد الحرب الخليج االولى واستنزاف الفائض المالي ولم بشكل 

بعد فرض العقوبات االقتصادية على العراق ليضيع االقتصاد  هالتسعينيات بحال افضل من العقد الذي سبق
( 7.007العراقي اكثر من عقدين  نتيجة حرب الخليج االولى والثانية ، وانخفض اجمالي االحتياطيات من)

( 2003عراق بعد عام )لل اتاح و  (، 2002( مليار دوالر عام)6.745( ليصل الى )1981مليار دوالر عام )
رفع  حقيق كفاءة تخصي  الموارد االقتصادية وجعلها في خدمة التنمية االقتصادية، بعدمن اجل ت فرصة 

في زيادة حجم االحتياطيات التي كان من الممكن  أسهموالذي تصدير النف   العقوبات الدولية واستئناف
 ة الناتجبني وتعزيز االقتصادي االداء كفاءة رفع ثم ومن االقتصاد مشاكل معالجة اجل استغاللها  من

مليار دوالر بعد ان  ( 77.747( هو العام االعلى في حجم االحتياطي اذ بلغ )2013، ويعد العام )القومي
كذلك  العراقي االقتصاد على( 2008العالمية ) المالية االزمة ( بسبب تداعيات2009عام ) شهد انخفاضاا 

هي   مزدوجة  االقتصاد العراق الى صدمةبعد تعرض ( 20142016-) خالل االعوام   شهد انخفاضا اخراا 
 المالية الفوائض  العراقي االقتصاد بخسارة هجوم العصابات االرهابية وانخفاض اسعار النف  التي تسببت

  .المتحققة 
يمتلك العراق موارد معدنية كبيرة ومتنوعة غير أننا سنركز اهتمامنا على المورد  احتياطيات النفط الخام-د

 حي  من الثال  يحتل العراق المركز  ،دولتي اليابان والصينفي سياستي  االستراتيجية ألهميتهالنفطي 
 من كل بعد أي االستراتيجي، المورد بهذا الغنية األوس  الشرق  منطقة دول مقارنةا ببعض النفطي االحتياطي

 مصر من كل على النفطي احتياطيه في يتفوق العراق  اذ ، عالمياا  الخامس المركز يحتلو ايران و  لسعوديةا
 األمرهذا يعزى ارتفاع حجم االحتياطي النفطي و  ( 100) ونالحظ من الجدول  والكويت وقطر واألمارات

التي قامت بها الشركات النفطية العالمية التي جلبتها الحكومة العراقية  واالستكشافالى عمليات التنقيب 
 (1).االقتصادعلى تحسين ونمو  اإليجابيةفي هذا المجال، والذي ستنعكس آثاره  لالستثمار

 

                                                           
اقتصادية للعراق في  االستراتيجيتين األمريكية والصينية، مجلة الخليج -الزهرة الرييعي وأحمد حسن الحسناوي األهمية الجيو ظاهر عبد (1)

 .16،   2019(،  2-1(العدد ) 74العريي المجلد)
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 ( احتياطيات النفط الخام العالمية المؤكدة )مليون برميل ( 96جدول )ال

 برميل( مليارحجم االحتياطي ) السنة  برميل( مليارحجم االحتياطي ) السنة 

1970 32.000 2000 112.500 

1971 35.990 2001 115.000 

1972 29.000 2002 115.000 

1973 31.500 2003 115.000 

1974 35.000 2004 115.000 

1975 34.300 2005 115.000 

1976 34.000 2006 115.000 

1977 34.500 2007 115.000 

1978 32.100 2008 115.000 

1979 31.000 2009 115.000 

1980 30.000 2010 143.100 

1981 32.000 2011 141.350 

1982 59.000 2012 140.300 

1983 65.000 2013 144.211 

1984 65.000 2014 143.069 

1985 65.000 2015 142.503 

1986 72.000 2016 148.766 

1987 100.000 2017 147.223 

1988 100.000 2018 145.019 

1989 100.000 2019 145.019 

Source :The World Bank Group, Statistics of the International Bank for Reconstruction and 
Development ,D.C. Washington, USA, available at the link https://data.albankaldawli.org/ 
 
 

 تحديد يتم :تحليل توجهات الدبلوماسية االقتصادية في العراقتطبيقات النموذج المقترح في -3
 التوجيهية المبادئ من لمجموعة عمل سنويا وفقاا خطة اقتراح شكل في االقتصادية الدبلوماسية أهداف

الخارجية التي  وزارة التي تضعها اإلرشادات على بناءا  التجارة ، ووزارة الجهورية ورئاسة الوزراء رئاسة شرافإب
 وكما يأتي للعراق الخارجية السياسة وتنفيذ وتنسيق صياغة في مهمتها تتمثل حكومية إدارة تمثل

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/


 
 
 

  255 
 

واليابان الصين تجربتي من االستف ادة وامكانيات للعراق االقتصادية الدبلوماسية : الرابع الفصل  

 وزارة عاتق على خارجيا وتطويرها االقتصادية الدبلوماسية أنشطة تعزيز مسؤولية ايالء: وزارة الاارجية-أ
ا الخارج في االقتصادية لمصالحا وعدوسفارتها   الخارجية  ، للعراق الخارجية السياسة من يتجزأ ال جزءا

 هي االقتصادية الدبلوماسيةمن خالل التأكيد على ان  المصالح هذه بتحقيق يتعلق مهما فيما واعطائها دورا 
 التعاون  قسم إنشاء خالل منهذا الجانب  في الخارجية وزارةال دور تفعيلو  الخارجية السياسة أدوات إحدى

 أجل من الخارجية وزارة مع التعاون  في  التجارة  وزارةفسح المجال لمع   الخارج في والترويج االقتصادي
 تحقيق اهداف الدبلوماسية االقتصادية.

من التشريع ( 3) الخارجية بوزارة التجارة حسب المادة االقتصادية العالقات ت دائرةئانش وزارة التجارة :-ب
 وتنسيقها الخارجية االقتصادية بالسياسة المتعلقة والتوصيات المقترحات تقديم ، وتتولى (1989السابع لعام )

 في والمساهمة للدولة العامة والسياسة العريي االقتصادي والتكامل للدولة االقتصادية التنمية متطلبات مع
 وكذلك والتجاري، االقتصادي الطابع ذات والدولية واإلقليمية العريية المنظمات في الدولة مشاركة تنظيم
 كافة من الثنائي التعاون  اتفاقيات وبقية والفني، االقتصادي والتعاون  التجاري  التبادل اتفاقيات مشارع دراسة
 جمع على الدائرة تعمل كما المعنية، الوزارات مع بالتنسيق بشأنها الرأي وييان والدولية والقانونية الفنية جوانبها
 ةالمشترك والتجارية االقتصادية للجان المقررات بمهام والقيام الثنائية العالقات عن االقتصادية التقارير وا عداد
 واالقتصادية التجارية العالقات وتطوير وترسيخ تعزيز في تسهم التي المهام وكل واألجنبية العريية الدول مع

 .الوفود شؤون  وتنظيم الوزارة لمركز العامة والعالقات المراسم بأعمال أيضا والقيام الدول، تلك مع والفنية
ا عامة هيئات ثال  تعيين دور وزارة الخارجية ووزارة التجارة  يمكن جانب الى  الدبلوماسية تنفيذ في أيضا

 :وهي ، العراقية المقترحة االقتصادية
 المشورة تقديم هو الرئيس ( وهدفها2008) هيئة االستثمار عام تأسست : ( NIC)الوطنية  هيئة االستثمار-

 وتتمثل المحلية الشركات وتطوير األجنبي االستثمار جذب للمساهمة في العراق  في األجانب المستثمرين
ا مهمتها  وييئة األعمال مناخ حول الحالية والمعلومات بالبيانات المحتملين المستثمرين تزويد في أيضا

 البنية وتطوير العمل خصائ  العراق ومنح اجازات االستثمار وتحديد في االستثمار وفر  االستثمار
 لألعمال. التحتية

 .العراقية للشركات المحليين األعمال شركاء تحديد -
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 .العراق في باالستثمار المهتمة المحلية للشركات المشورة تقديم -
 . الخارجية السوق  في باالستثمار المهتمة العراقية للشركات المشورة تقديم -
 األعمال تطوير مشاريع ودعم ، المحلية السلطات مع التفاوض عند المستثمرين عن ممثالا بوصفها  العمل -
جراء ، الخارجية السوق  في  . الخدمات لهذه متابعة وا 
 العراقية الكيانات مع االتصاالت وتنسيق ، للمؤسسات والمشورة الدعم خدمات تقدم ، االستثمار مجال في-

 استثمارية وجهةبوصفة  العراق في التفكير على الكبيرة الشركات زيتحفو  االستثمار عمليات في المشاركة
 لها رئيسة

 العناية والتنظيم للنشاط االقتصادي والتجاري الخا  ، هدفهامنظمة اقتصادية  اتحاد الغرف التجارية :-

كونه يشرف على جميع الغرف التجارية في المحافظات لاالتحاد من اكبر المنظمات االقتصادية  ويعد
ومن اهم  (1989) لعام ( ثالثة وأريعون 43بموجب القانون رقم )وتم تأسيسه  ة( ثمان عشر 18وعددها )
 أهدافه

واتحاداتها وتنظيماتها المهنية واالقتصادية بهدف  التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العريية  -
 وتطوير التبادل التجاري واإلسهام في إرساء قواعد الوحدة االقتصادية العريية تنمية 

األجنبية  –ع االتحادات والغرف األجنبية والتنظيمات المماثلة والمشاركة في الغرف العريية إقامة الرواب  م -
 المشتركة.

 المشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام داخل العراق وخارجه وبالتنسيق مع الجهات المختصة. -
 مية التجارة .المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي لها عالقة بتطوير وتن -
االتحاد منظمة اقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية وله حق تملك األموال المنقولة  اتحاد رجال االعمال:-

 يهدف االتحاد الىا وغير المنقولة بما يحقق أهدافه
تحقيق التواصل والتعاون االيجابي بين رجال األعمال في العراق من جهة ويين رجال االعمال على  -أ

المستويين العريي والدولي من خالل الوسائل المتاحة وبضمنها إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات 
  . فة لتعزيزهااالقتصادية داخل وخارج العراق والمشاركة فيها وتقديم البحو  االقتصادية المختل

تحقيق التنمية وتعزيز القدرات االقتصادية من خالل الوسائل المتاحة لخدمة التنمية الوطنية وتشجيع  - ب
مشاركة في تحقيق سياسة تنموية وتذليل كافة إلى الوالسعي ، ودعم تأسيس مشاريع ويرامج استثمارية 

 .الصعوبات التي تواجه رجال األعمال
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تقديم خدمات تخصصية في الجوانب االقتصادية والتجارية من خالل الوسائل المتاحة بضمنها إنشاء  - ج
مراكز تجارية وصناعية وزراعية لتقديم أفضل الخدمات الفنية في مجال تخصصهم وترويج المنتوجات 

 .الناحية االستيرادية والتصديرية الوطنية والمواد األولية من
ادات والمنظمات االقتصادية األخرى المحلية والعريية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنسيق مع االتح - د

  . االقتصادية الوطنية
 سياستها لتحسينمهمة  وسيلةو  الرئيسة العمل محاور أحد هو العراقية االقتصادية الدبلوماسية تعزيز نإ

 :االتيةفي ضوء ذلك يقترح النموذج الخطوات  ، الخارجية
السلع العراقية لتي تحمل ميزة  والسيما الصادرات لزيادة األكبر اإلمكانات ذات الموارد تخصي  إعادة-((1

 تنافسية ومتوفرة بكميات وفيرة.
 فححي الخاصححة الشححركات مححع المنسححق العمححل وضححمان ، للمؤسسححات التنافسححية القححدرة تعزيححز فححي المسححاهمة-(2 ( 

  بيروقراطية أقل العراق بشكل في العاملين األجانب والمستثمرين الشركات عمليات وتسهيل الخارجية األسواق
االفراد العاملين من خبراء والعلماء في البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية  متعددة  تدريبو  دعم -(3)

  االطراف او من خالل المساعدات الثانية ويرامج التعاون االنمائي.   
 للشركات للجودة اا رمز بوصفها التي كانت تمتلكها الشركات العراقية  التجارية اتالعالم إطالق إعادة -(4)

 الوطنية. التجارية والعالمات
 الغرف عمل تعزيزو  ، المقيمين وغير المقيمين العراقيين األعمال رواد بين الشراكات وتقوية تعزيز -(5)

 . األخرى  التجارية والهياكل التجارية
 من سيما وال ، االقتصاد في الموارد تخصي  إعادة عملية لتشجيعكوسيلة سيادية  صناديق انشاء-(6)

 مشاركة تعزيز أجل من ، الضمان وخط  االستثمارية المشاريع في المالية المساهمة شروط مواءمة خالل
  .كبير بشكل االئتمان مؤسسات

 ، المحليين المستثمريناعداد  بتوسيع تسمح المشترك االستثماري  المال لرأس جديدة آليات إنشاء -(7)
 . للشركات جديدة آفاق فتح على القدرة مع المتخصصين الدوليين المستثمرين مشاركة زيادة في والمساهمة
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 ( االليات المستخدمة في النموذج المقترح والتي يمكن ان تتبعها الدولة في الدبلوماسية االقتصادية.8ويوضح الشكل )
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر :من اعداد الباحث
 

نطاق حدودها واصبح التمثيل الدبلوماسي يحمل في ال تنحصر وظائف الدولة اليوم نجد ان بق ساستنادا لما 
اكثر من اتجاه ، بعد تنامي العالقات االقتصادية وتطورها وازدياد مظاهر العولمة االقتصادية التي تحكمت 

 العوائقفي عملية تسيير األفكار والمعلومات والتأثير على السياسات الحكومية والتي قضت على العديد  من 
التي كانت تواجه التجارة الخارجية مثل عادات وتقاليد الشعوب كما إن مشكلة اتساع المسافات الجغرافية بين 
الشعوب قد اختفت االمر الذي استدعى استحدا  نماذج جديدة في العالقات الخارجية والدبلوماسية للدولة 

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الوزراء

خارجي تفويض  

 رئاسة مجلس النواب 

االعمال رجال اتحاد  

 وزارة الخارجية

 السفارات

 دائرة وزارة التجارة

 االقتصادية العالقات

 الخارجية

 

 الغرف اتحاد

 التجارية

 

 الدبلوماسية االقتصادية

 القنصليات هيئة االستثمار

 االستشارات تقديم

 االقتصادية

 الدبلوماسية االقتصادية المقترح في العراقنموذج  (8الشكل )
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لدبلوماسية االقتصادية ضمن واجبات صبحت ابعد ان ا، تحمل في طياتها الجوانب االقتصادية والسياسية 
وزارة الدولة االساسية في التمثيل الخارجي وتدار اغلبها من قبل وزارة الخارجية كما في الصين او من قبل 

اليابانية التي تمارس دورا حيويا في جذب االستثمارات االجنبية ودعم التجارة الخارجية الشؤون الخارجية 
م الى الكارتالت والتجمعات االقتصادية االقليمية والدولية والترويج للسلع الوطنية وابرام االتفاقيات واالنضما

حدى ا  في االسواق الخارجية واصبح تقديم المعونات التجارية واالنمائية ضمن انشطة الدبلوماسية االقتصادية و 
لوماسية االقتصادية اصبحت شريكا في تنفيذ الدبحكومية االخرى الادواتها الى جانب ذلك فأن الجهات غير 

)الصين،اليايان(  تم تناولهما نالذيالنموذجين  ةالحظم ومن مثل المنظمات والمؤسسات المالية والتجارية 
قدر اهتمام الدولتين في  الدبلوماسية االقتصادية وريطها مع االطار المؤسساتي وتحت اشراف  نالحظ

، ويجب أن  واضحكون لها رؤية وتوجه تالجهات العليا في الدولة ولكي تكون الدبلوماسية فعالة يجب أن 
اط السياسة الخارجية من نش اا كونها جزءلتكون منظمة بشكل فعال ، ومجهزة بموارد بشرية ومالية كافية ، 

عن طريق تعزيز حجم تجارة الدولة وحركات االستثمار االجنبي وتحقيق  كبير   ولها اثر  واالقتصادية للدولة 
  اهداف المساعدات االنمائية وهذا ما ينطبق مع فرضية الدراسة .
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 االستنتاجات والتوصيات 

 اوال :االستنتاجات 

قررون مرن الر من ذ اظ   هرر ارظا المصرطلح  ةربعأيعود مصطلح الدبلوماسية االقتصادية الى اكثر من -1
السرررتمدامها ارررا الالرررايا المارةيرررة للدولرررة وقرررد تعررر   مرررن  هرررور الررردو  الاوميرررة  ومرررن ثررر    رررو   أداة  بوصررر ة 

اإلمبراطوريرراا االسررتعمارية اررا اورونررا وت  هررا ارردا مررد ها التةاريررة الواقعررة اللررى سرروات  المترري  االطلسررا 
دالمها ال  ريراا واالاارار والنتر المتوس  مراك  تةارية تمارس الوساطة التةارية بر ن اورونرا واسريا وااريايرا تر

 .الرأسمالاالتةارية الاائمة اللى اساس الم  ة ال سبية ومن ث  الترويج الى التمصص وتاسي  العم  
ا  را  و  (1945امظا الدبلوماسية االقتصادية طانعها التد ث نعد ا تها  الترب العالمية الثا يرة الرا   -2

مررن الب ررد الرردولا  ت ن ارر    اللررى ا  ررا  الميسسررت ن الرردول ( والمواااررة Brettan woodsات اقية ب رتون وود  
( لت  رري  GAAT( واالت اقيررة العامررة للتعراررة الكمرايررة  1945والتعم ررر وصرر دون ال اررد الرردولا الررا    لإل  ررا 

ظاررب ( مررن -تراررة ريوس االمرروا  والسررلن الرردول  ن وات رران المةمرروالت ن الررى االتمرراد قاالرردة الصررر   الرردوالر
م رررة الواليررراا المتتررردة االمريايرررة اللرررى االقتصررراد العرررالما وتراةرررن ايم رررة بريطا يرررا نعرررد ت   رررر اللرررى اي التأك رررد

 المارطة االقتصادية والسياسية والعسارية العال .
( نعد ا هيار   ا  1991-1945تماما الن المرتلة الممتدة من   ا  امظا الدبلوماسية طانعا امر ممتل -3

للدبلوماسرية  ا  أساسربوصر   مر   المردة السراناة نعرد بررو  العامر  االقتصرادي الظي اان سائدا الاطبية الث ائية 
وتراةررن ارر  مررن العامرر  السياسررا والعسرراري ومررن ثرر  التتررو  الررى   ررا  الاطبيررة االتاديررة نعررد ا هيررار االتترراد 

دو  العررال  اقامررة  اتةررا السرروا تا السررابر وورثترر  روسرريا االتتاديررة ومررن ابررر  سررماا الدبلوماسررية االقتصررادية 
 وتع ي  التكت ا االقتصادية والتةارية وم اطر التةارة الترة.

ااررررد تمطرررا صررري تها التال ديرررة المعروارررة ا سرررةاما مررررن ت ررروال اال مررراد والعررردد للدبلوماسرررية االقتصرررادية -4
ةراري والمرالا التتوالا العالمية اا الارن التادي والع رون ذ وقد امظا صري تها الث ائيرة ومرن ثر  التنراد  الت

ومررن ا  ررا  الم  مرراا المتعررددة االطرررا  امررظا الصرري ة الدبلوماسررية الةامعررة لكرر  دو  العررال   برر ن الرردولت ن
البرررر الواررراالا والم  مررراا المتعرررددة االطررررا  ارررا ماررردمتها االمررر  المتتررردة والترررا الملرررا اللرررى ا  رررا  ات اقيرررة 

    ح الداملية الماصة بهظ  الم  ماا.( وتملن للاوا  ن واللوائ1969النعثاا الدبلوماسية الا   
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واا اطار الدبلوماسية متعددة االطرا  تمثر  التكرت ا االقتصرادية وم راطر التةرارة التررة ذ اداة ل يرادة -5

التعررراون االقتصرررادي والتةررراري وترررأم ن ترارررة االارررراد ذ االمرررر الرررظي ادن الرررى  يرررادة تةررر  السرررون بررر ن دو  
اررا  يررادة ارررص  وأسرره تةررارة ذ و يررادة االسررتثماراا االة بيررة المنا رررة االاللررا  والمرر  اللررى ملررر وتتررو  ال

 العم  وتال   معدالا النطالة وتماث  الوائد اصتاب الوام  اال تاج.
ت وال االلياا اا ممارسة ا تاا  الدبلوماسية االقتصرادية الرى درةرة اصرنتا ال يرادة ارا تةر  مي رراتها -6
مثرر  اررا التةررارة المارةيررة توا  اا ررا ث ائيررة او متعررددة االطرررا  ذ وتاللررى تصرراالد وت رررة الدبلوماسررية سرر دلرري   

 االستثماراا االة بية المنا رة المساالداا الدولية الث ائية او المتعددة االطرا . 
تمثرر  العاونرراا االقتصررادية اترردن ادواا الدبلوماسررية االقتصررادية التررا ترر  اسررتمدامها مررن قبرر  الرردو   -7

الرردو  ظاا  السرريماالمتادمرة واالمرر  المتتردة لررد الرردو  ال اميرة الررادة السررناب تتعلرر نا تهاكهررا تاررون اال سران 
 واالنرا    ت ارد الم  ومرة اال رتراكية اال  مة الع صرية ذ اظلد استمدما لد االتتاد السوا تا  السابر ( قب

ما ترتك  اللى م ن المةتمن الدولا اا التعام  التةاري وا تاا  ريوس االمروا  وتاردي  المسراالداا الث ائيرة او 
متعددة االطرا  الى الدو  التا ارلا الل ها العاوناا الدولية وبدأ المةتمن الدولا    ر الى تلرد العاونراا 

 المنا ر.بدي  للترب والصدا  
تامظ العاوناا االقتصادية الردة ا راا  تسرب الهرد  الرظي تسرعى الير  الردو  الترا ت رر  العاونراا سروا  -8

اللررى الدولررة او الم  مرراا او االاررراد واتيا ررا يررأتا نصرري ة الت ررر المررالا مثرر  اياررا  المسرراالداا والارررو  
العاونراا االقتصررادية الممتل رة  التةاريررة  الدوليرة ومرر ح االئتما راا المصررراية ذ  و رهد العررال  اسرتمدا  اسررلوب

الررردو  المتادمرررة والترررا تمارسرررها اللرررى الررردو  الترررا ال ت تمرررا لهرررظ  المةموالرررة  مرررنارترررن  مع مهرررا و ذالماليرررة( 
سياسررية والسررارية تتصرر  اررا الرردو  التررا تمتلررل اررا المواقررل السياسررية  نأتررداثذوي تررا ان ارلررها  رررتن  

  ها تتعار  من تاون اال سان والديماراطية.والعسارية وترن الدو  المتادمة نا
اداة رئيسررة تاررن لررمن الدبلوماسررية  الررى اررظ  المسرراالداا بوصرر هات  ررر الرردو  الما تررة للمسرراالداا الدوليررة -9

ذ مما ةعلها االكثرر ااالليرة المالية التا تلةأ لها الميسساا المالية متعددة االطرا  او الدو  الما تة الرئيسة 
ترات ةية االمرررن  التةررارة المارةيررة ذ االسررتثماراا االة بيررة( وتأمررظ المسرراالداا اررا الوقررا مررن االدواا االسرر

او م تة واالنا ما تتص  الل هرا الردو   ةالتالر صي ت ن االولى سهلة وقابل  للرد ذ واا اظ  التالة تعد ان
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 مرر  المتترردة لمعيررة العامررة( وارتنطررا اررظ  الصرري ة اررا العاررود اال مائيررة الث ثررة التررا اقرتهررا  الة االقرر  دمرر   
( والصرري ة الثا يررة اررا المسرراالداا المل مررة الرررد والتررا تارردمها م  مرراا متعررددة 1990-1960مرر   المرردة  

 االطرا  مث  م  مة االوس د وم  مة اوند(.
 تع ي ارامن الميسساا المالية التا ارسا قواالرد الدبلوماسرية االقتصرادية والملرا اللرى  الدداا  أ العال  – 10

م ظ الترب العالمية الثا ية وولعا قواالد لترااا ريوس االموا  الممتل رة والتةرارة ارا السرلن والمردماا نمرا 
ويتارررر ال مرررو والت ميرررة االقتصرررادية وارررا مادمرررة تلرررد يلرررمن ت رررةين الررردو  الممتل رررة اللرررى التعامررر  المتنررراد  

ةرررارة العالميرررة ( واللرررى المسرررتون الميسسررراا  صررر دون ال ارررد الررردولاذ ومةموالرررة الب رررد الررردولا ذ وم  مرررة الت
االقليما ودون االقليما العم  اللى ا  ا  م  ماا ت    قواالرد المر  تةمعراا اقتصرادية اب ررة مثر  مةموالرة 
الع رررين او دو  ترر    اال ترراج واالسررعار للسررلن االسررترات ةية التررا تهرر  االقتصرراد العررالما اررا مارردمتها الرر    

 الما .
  را  ت ااسية اا  يادة السلن الم تةة  م  ة االطااامن الماوماا االقتصادية  لكث رامت د الص ن  ان-11

 ساا ها ذ تة  نارت االسون استه د اب رة ال  الن مساتتها ال اسعة ومةاورتها لدو  تمتا   المت كها
ارت اال  توار اال دي العاملة الماارة اكسبها م  ة ت ااسية اا ا م ا  تكال ل اةور العم  الى ةا ب ظلدو 

اا ارت اال معد   مو ال اتج المتلا االةمالا  أسه  سنة االدمار واالستثمار وتة  االتتياطا االمر الظي 
االمر الظي ال   من قدرة الص ن اا  لتتت  ثا ا اكبر اقتصاد الالما نعد الوالياا المتتدة االمرياية

 بلوماسية ال االمة. استمدا  ادواا الدبلوماسية االقتصادية والظي اطلاا الل ها نالد
 وابرا  االقتصادية للدبلوماسية واستمدامها المارةية تعام تها اا الص ن تبت ها التا االسترات ةية تعد-12

ال  الن ا لمامها  (1978واال  تاح الظي  هدت  الا    االقتصادية اإلص تاا نعد التةارية االت اقياا
اا تة  ال اتج العالماذ الى ةا ب ظلد ا دادا  مساامتها اد من  سنة ا  اظا لم  مة التةارة العالمية 

 من العد د اا تةاري  اائ  التةارة المارةية للص ن اا تة  التةارة العالمية وتتا ر مساامة سنة 
 تعام تها.

 اقتصاداا قيا  الص ن اا اةرا  العد د من االص تاا اا سياساتها المالية الى سرالة ا تعاش أسه -13
االمر الظي ادن الى  األة بية ل ستثماراا من الدو  الةاظنة وت ا د ال  اد االستثماري المارةا ذ اما الدا

ا بتطور االقتصاد وأسهم يادة الرص د التراكما اا ةا با االستثماراا االة بية المنا رة الداملة  والمارةة 
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نعة الالميا اا تة  االستثمار االة با المنا ر نعد ا  سرين لظلد اتتلا الص ن المرتنة الرا ن ا  الص  ا
تلد  مساامة( و الا  سنة 2019من الوالياا المتتدة االمرياية واول دا والمملكة المتتدة الا   

 العالما. ال اتج من اةمالا %( 5.7 االستثماراا الداملة والمارةة 
لب ى التتتية ليس للص ن اتسب وا ما ولن اكبر استرات ةية اا ا  ا  واالمار ا الىسعا الص ن -14

 الص  ية واتد ت ا  منادرة(ذ وتعد 1للعد د من الدو  االمرن لمن اط ن منادرة طرير الترير الت ا   
 الدبلوماسية سماا إتدن او هان صلو ت   س  الوقا اا االقتصادية الدبلوماسية ةوا ب من ةا نا

 استرات ةية ال  الن او ها والنترية  البرية الترير طرن  البر التران  لتع ي  اإلقليمية الساالية االقتصادية
 المارةا. نالعال  الص ن لرب  ابرن 
( و ت ةة التصو  اللى اوائ  مالية اب رة اتدث WTOان ا لما  الص ن لم  مة التةارة العالمية   -15

منادراا ااداة  الن طريرالتاومية التا تادمها الص ن  االستثمار وبرامج اال مائية المعو اا تطورا اا  طان
لتتا ر العد د من األادا  ومن اا  ةوا ب المساالداا الص  ية اا المعو اا الث ائية والسيما االادة االمار 

المعو اا والمساالداا   لتوسين المتاتة ا داد تة  الموارد الب ى التتتية ال  الن المساالداا الث ثية ذ اظ
  العالما. واال تاج العالمية التةارة اا تة  الص ن مساامةذ  ت ةة  يادة المارةية 

الاش االقتصاد اليانا ا ال لة الن العال  اا مرتلة االقطاال ذ اال ان اةنار الوالياا المتتدة االمرياية  -16
االص ح االقتصادي من  ألليانان اا اتح الموا ئ اللى اثر ات اقية ةعلا اليانان تبر  ات اقياا امرن ذ وبد

االص ح السياسا م ظ  الهد م ةا( لي هد االقتصاد اليانا ا تطوراا اب رة ذالسيما اث ا  الترب العالمية 
من الدو  االوربية المتصارالة  الدد ةالثا ية ذ ول  يستمر اظا التطور نعد ا تها  الترب االم رة نعد الود

( 1952( ليستمر ل اية  1945 دا ال دما ت  اتت ل  الا   المت ااسة ودم  االقتصاد اليانا ا الهدا ةد
الدد تتطي  ت   اااة الممتلكاا اليانا ية اا المارج واالستي   اللىهد  تم ير مرا ية السلطة االقتصادية وب

  .و إالادة تو يعها إلى م ارين ص  رة الكب رة من ال رااا االقتصادية  اب ر
اال ماا  ت ةة الت  راا اا الساتة االقتصادية الدولية وما  تج ال    من لعددتعر  االقتصاد اليانا ا -17

من تتوالا مالية ذ اظ واةة االقتصاد اليانا ا الة ا ب ن الت ن واالمر مث  ا مة ال    االولى والثا ية وما 
( 2008 تعر  الي  من ا مة اا تسع  ياا الارن الم صر  واال مة المالية األس وية واال مة العالمية الا  

( مما اثرا اللى التةارة coved-19واال مة التا واةها االقتصاد العالما اا    ا ت ار اا روس  
 المارةية.

اليانان ةهودا اب را اا تطوير اياكلها اال تاةية وااا للتتوالا المالية والت  راا اا االقتصاد  بظلا-18
ا الوام  الد دة اا وصو  اليانان الى مراك  متادمة السيما المدة التا لتاا الترب العالمية وأسهمالعالما 
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و  طا تراة  ذ اتد الدو  التا تتار اائلا تةاريا من العد د من الدو  الكبرن  م ها ما ةع ذ الثا ية 
رة العالمية االمر الظي متادمة اا تة  التةا ماا ة نعد ان اتتلااالستثماراا الداملة والمارةة لليانان ذ 

ةع  من اقتصاداا يتت  الترت ب الثالث نعد ا  من الص ن والوالياا المتتدة االمرياية  ذ نسبب تو ي ها 
من الدو  المتادمة اظ  الدولية التةارة   ا  اا ولن قواالد واسس ومساامتهاألدواا الدبلوماسية االقتصادية 

لعالمية ال  الن دمولها للعد د من التةمعاا والم اطر تعد من الدو  الميسسة لم  مة التةارة ا
 االقتصادية.

أتد ادواتها الدبلوماسية بوص ها تلعب اليانان دورا اب را اا تو  ل المساالداا والمعو اا اال مائية -19
ها التترير المالا أل  مت أسه االقتصادية سوا  اا ا المعو اا الث ائية او المساالداا متعددة االطرا  اظ 

اا الم  ماا االقتصادية والمالية الدولية مث   ص دون ال اد الدولاذ مةموالة دو   مساامتهاالمالية و يادة 
 الع رين( اا  يادة دوراا اا االقتصاد العالما.

الا ى االقتصاد العراقا من صعوناا اب رة اا استمدا  الدبلوماسية االقتصادية  ت ةة لدمول  ث ث -19
تروب متتالية انعدت  اث را الن الساتة الدولية واست  اا ال ائ  االقتصادي المتتارذ واستمدما االداة 

قب  االم  المتتدة  االمر الظي االقتصادية الثا ية للدبلوماسية القتصادية  العاوناا االقتصادية( لد  من 
اا انعاد العران طوا  الاد التسع  ياا الن االقتصاد العالما والط  ق واا ا تاا  الدبلوماسية  وأسه 

 االقتصادية المتمثلة اا التةارة المارةية واالستثمار االة با المنا ر والمعو اا االقتصادية.
من  الددا  ( واةة االقتصاد العراقا 2003ن نعد الا   نالرا  من ران العاوناا االقتصادية الن العرا-20

المعوقاا للعودة اا لعب دور ميثر اا الع قاا االقتصادية الدولية   را ال ت ار ال ساد االداري والمالا 
والد  االستارار االم ا مما ةع  من العران ب ئة طاردة ل ستثمار نالرا  من توار االماا ياا والموارد 

  رية.الطبيعية والن
يعد العران من اوائ  الدو  ال امية التا ااتما اا الدبلوماسية االقتصادية نمصطلتها التد ث اظ  -21

الى ان االارياية م ها  السيماو  الد ا  أا ص دون العران وقاما نم ح العد د من الارو  الميسرة لدو  
ما تة للمساالداا الى دول   ةمن دولالعران  تو دمول  ث ث تروب متتالية وتطب ر العاوناا االقتصادية 

 لها  ت ةة ا هيار الب ى التتتية وارت اال الد ون المارةية . ةمتلاي
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 التوصيات
 االقتصرررادية للدبلوماسرررية اوسرررن م هرررو  إلالطرررا  العرررران ارررا العلميرررة الدراسررراا واةررررا  ال ررردواا الارررد -1

 الترا السياسراا اار  اترد بوصر ها اب رر ن را  اام تها  يادة نعد تستمدمها التا االدواا اثار وتتد د
 .المارةية ال قاتها اا الدو  تستمدمها

الدولا والسعا الى ابرا  المعااداا  الصع د من ال راا  التةاري ن اللى  االقتصادية المصالح تع ي  -2
مما ذ  المةا بهد  التصو  اللى المااسب والايا  نالنتوث والدراساا المتعلاة اا اظا ذ الدولية 
 استارار وتتا رالعالا  اال ا ا  درةة والتد من اثار العالمااا االقتصاد  اال دماجاا يسه  

 العراقا . القتصاداوا داار 
 اا اكبر والايا  بدورالعال   من م   الس اراا العراقية   أ تا  ةمين اا للدولة إ ةابية صورة ملر -3

العاوناا  اثارتة ب متاولة و  العالميةالعران اما  الميسساا المالية  مصالح وتماية تع ي 
من ال قات  المارةية ال  الن تةم د نع   الكث راالقتصادية التا يعا ا م ها العران نعد ان ااد 
 اصول  المالية اا نع  الميسساا الدولية.

من الماوماا االقتصادية ودوراا المت ا د اا تو  ل الدبلوماسية  لعددالص ن   دتمأل  را  -4
واماا ية التصو  اللى  ها وب ن العراناالقتصادية  تطلب تع ي  التناد  التةاري المتكاائ ب  

 تسه  اا تال   العة  المالا. االقتصادية مااسب
( وتب  ها مط   املة 1978اماا ية االست ادة من االسترات ةية التا استمدمتها الص ن نعد الا    -5

 لإلص ح االقتصادي مما يع   من دور العران اا ال قات  المارةية والسيما الع قاا التةارية .
 التاومة سياسة تع ي  اا  مما يسه العم  اللى اةرا  اص تاا اقتصادية ومالية سريعة وطارئة  -6

 .والصادرة الواردة ستثمارااواال والعمالة والمدماا السلن وتناد  وتراة التص ين مةا  اا
دراسة مدن اماا ية االست ادة من المط  المولوالة من قب  الص ن اا االادة االمار الب ى التتتية  -7

للدو  مست  دة بظلد من اتتياج الص ن لمصادر الطاقة وتواراا اا العران االمر الظي يتار 
 (1لى طرير الترير الت ا  مااسب لك  الدولت ن ال  الن ملاال ة الةهود ال لما  العران ا



266 
 

العم  اللى بظ  الم يد من الةهود اا مةا  المساالداا االقتصادية التا تادمها الص ن للعال   -8
الست ادة من اتد ا اا  االمارةا والسيما ما  تعلر بةا ب التدريب والتأا   و ا  التك لوةيا و 

 نتاةة المت كها طاقاا ن رية العرانالدبلوماسية االقتصادية ايما  مص الدبلوماسية العلمية    را 
 ال ها .

ان مروج اليانان من الترب العالمية الثا ية وتتملها المسائر المادية والن رية وت  ةمين ميسساتها  -9
واو امر وم ها الميسساا العسارية اان م ابها ن ا  اب ر لمروج العران من ترب المل ج الثالثة 

استمدمت  اليانان اا تلد المدة من  الظياستمدا  اسلوب االص ح االقتصادي والمالا  يمان العران
 االمت   اا الب ئة السياسية والتةارية والمالية ب ن الدولت ن.

 االستثماراا االموا  ريوس تراة م   من ت موية برامج من اليانان تادمةمما  الست ادةالى ا السعا -10
 م تةاتها ةلةود   را (ت ل لية م  ة  اليانا ية ال رااا م ح اماا ية راسةد من(  المنا رة األة بية
 ..التتتية الب ى االمار االادة اا وقدرتها

وتتا ر االستارار االم ا والسياسا والالا  اللى  ذ الب ئة وتماية ذ الن رية  الت مية تتس ن مي راا -11
لةظب االستثماراا االة بية المنا رة والتا تعتمد ن ا  اب ر اللى المي راا  االداري والمالا  ال ساد

 واردة الظار.
الى لن اطر وت  يماا ث ائية ومتعددة االطرا  العراقية الن طرير و  الوط ية  ال رااا تماية -12

ت ل لية تةارية  لم ح سلن العران م  ة الدولية  و الميسساا التا ترالااا الالاد الميتمراا  ةا ب 
 وماااتة سياسة االاران اا اسواق  التا تمارسها دو  امرن.

 الوام  مناتد العوام  االساسية  بوص ها االقتصادية الدبلوماسيةم هو   استيعاب العران اللى  تع ن -13
 .ظلد تتا ر اا تاسما   دورا   تيدي أن المارةية و ارة مما  تطلب من وال مو ال  وظ

 



 
 
 
 

        

 

           

 المصادر           
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            المصادر والمراجع 

                                                                                                                                                                                                                                              الكتب العربية -أ
الدبلوماسية :تاريخها ،مؤسساتها أنواعها، قوانينها، فلسطين، دار الشيماء للنشر سعيد ،  عباه أبو - .1

 .2009 -الطبعة االولىوالتوزيع ،

( ، الطبعة االولى ، دار  1978- 1968عصام ، الدولة والتطور الرأسمالي في العراق ) الخفاجي .2
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Abstract :Economic diplomacy has a significant impact on international economic 
relations, and despite the novelty of this term, its roots are found in economic 
transactions, especially commercial ones, since the oldest times. The second and 
its transition to multilateral diplomacy and established many international and 
financial institutions and became supportive of them, which developed and 
pushed to increase the use of economic diplomacy tools, which left a clear impact 
on the movement of international trade and capital movements globally (foreign 
direct investment) China has one of the successful models in economic diplomacy 
after its reform and opening movement in 1978, to continue to use diplomacy in 
its dealings and to increase the volume of economic assistance it provides, 
whether bilateral or multilateral. It is an important factor in pushing the Chinese 
economy forward to rank second after the United States of America, which is an 
advanced rank globally as a result of its success in facing many financial 
transformations as a result of (the Asian crisis, joining the WTO, the 2008 global 
financial crisis ,Japan attached special importance to economic diplomacy and 
working in its tools, especially after the success of Japan's experience in 
achieving economic growth after its defeat in the Second World War, to become 
one of the modern economic miracles. Japan occupied the second largest global 
economy after the United States before it ranked third in (2010). After China, with 
Japan's size in the global economy, it has promoted the use of soft diplomacy by 
concluding many bilateral or multilateral trade agreements as well as focusing on 
the movement of capital (foreign direct investment). 
Iraq is one of the countries taking the initiative in using the tools of economic 
diplomacy, if the Development Fund was established in 1975 to provide aid to 
non-oil countries before it entered the first and second Gulf wars and then 
imposed economic sanctions to move away from the international arena and the 
study tried to propose a model for economic diplomacy  .  

 



 

 

    The Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

     and Scientific Research  

   University of AL-Qadisiya 

College of Administration and Economic 

Department Of Economic 

 

 

  

 

 

Economic diplomacy in light of contemporary financial transformations, selected 
experiences, with special reference to Iraq 

A Thesis Submitted to 
/The Council of The College of Administration and Economics/ University of Al-

Qadisiya 
In Partial Fulfillment of Requirements for the (ph.D). 

Degree in Economics 

 
By 

Munaf marza neama 
 

Supervised by 
 

Prof. Dr.  

Abdulkareem Jaber shingar 
 
 

 

 

 


