
 

 

 المبادالت و التنقالت في العالم: الوضعية الثانية  

االقتصادي وتنوعه وازدياد عدد سكان العالم و تطور وسائل النقل و االتصال في  لإلنتاجساهم التطور الكبير :  اإلشكالية

 التطور الكبير للمبادالت و التنقالت في عالم اليوم

 هي ابرز مظاهر ذلك  ؟ ما

 مفهوم العولمة 

تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية و اإلقليمية إلى ظواهر عالمية كما تعني تعميم النظام  إلىمصطلح يشير 

االقتصادي و السياسي و االجتماعي و الثقافي الغربي في كل دول العالم وقد برز هذا المصطلح و أصبح شائع االستعمال بعد 

التصال ومن ابرز مظاهرها العولمة االقتصادية التي تعني تكامل انهيار المعسكر الشيوعي و نتيجة لتطور وسائل ا

االقتصاديات القومية و تحويلها إلى اقتصاد عالمي من خالل عدة مجاالت مثل فتح األبواب إمام االستثمارات األجنبية و تدفق 

و الصورة في بقاع العالم وفي رؤوس األموال و هجرة األفراد و انتشار الوسائل التكنولوجية كما تبرز في انتشار الصوت 

 كثافة التبادالت و التنقالت عبر العالم

 مفهوم التبادالت التجارية

المتنوعة وقد تطورت هذه  و الخدمات هي تلك العمليات التي تتم بين األقاليم والدول و المتمثلة في تصدير و استيراد السلع

انية بسبب ازدياد حاجة الدول لمختلف السلع و الخدمات وازدياد سكان المبادالت بشكل ملفت لالنتباه بعد الحرب العالمية الث

 ظهور التجارة االلكترونية التي ساهمت في تطور التجارة العالمية  العالم كما ساهم تطور وسائل االتصال في

 مناطق التبادل الرئيسية

دة األمريكية و االتحاد األوربي و دول شرق و تتركز معظم المبادالت بين األقطاب االقتصادية الثالث وهي الواليات المتح

جنوب شرق آسيا وهذا بسبب ضخامة إنتاجها االقتصادي وتطور شبكة المواصالت بها ووجود شركات متعددة الجنسيات و 

راتها قابلية عمالتها للتحويل مثل الدوالر و األورو أما دول العالم الثالث فال تساهم إال بنسبة ضعيفة حيث تقتصر معظم صاد

 على المواد األولية ووارداتها على المواد المصنعة وتتم معظم عالقاتها التجارية مع األقطاب االقتصادية الثالث

 العالمية األسواق -/1

 األسواقمثل البترول و القمح وتتم في هذه  استراتيجيطابع  تكتسيهي المراكز التي يتم فيها تبادل السلع المختلفة خاصة التي 

في الدول المتطورة خاصة الواليات  األسواقوفق قانون العرض والطلب و تتوزع هذه  أسعارهاعرض السلع و تحديد 

   األمريكية و المملكة المتحدةالمتحدة 

 و استهالكا إنتاجاأسواق الطاقة 

يعتبر البترول أهم السلع المتبادلة في عالم اليوم ألنه ما زال يمثل أهم مصدر للطاقة وتقوم عليه صناعات مختلفة حيث يمثل 

 .العالمي كما يكتسي أهمية كبيرة للدول المصدرة له  لالقتصادالعمود الفقري 

تعرف تذبذبا  أسعارهوهذا ما جعل  المستهلكةالبترول القصوى جعلت منه محل صراع بين الدول المصدرة والدول  أهمية إن  

العالمية حيث برز  األسواقكبيرا في 

منذ السبعينات من القرن الماضي 

تكتل الشركات االحتكارية الكبرى 

السبع والتي  األخواتالتي سميت 

 و التوزيع اإلنتاجكانت تتحكم في 

ثم ظهرت منظمة االوبيك  واألسعار

للدفاع عن مصالح الدول المصدرة 

                                    للبترول

أهم الدول المنتجة و المستهلكة 

والمالكة ألكبر احتياطي في العالم 

 0212عام 

 اإلنتاج االستهالك االحتياطي
 االحتياطي

(مليار طن)  
 االستهالك الدول

(مليون طن)  
 اإلنتاج الدول

(مليون طن)   
 الدول

 روسيا 58565 الواليات المتحدة 058 السعودية 3.63

 السعودية 760.. الصين .806. فنزويال 8.60

 الواليات المتحدة 33.65 اليابان .8856 إيران .506

 إيران 88368 الهند 55565 العراق 5565

 الصين  883 روسيا .5.76 الكويت .5

 كندا 5.860 السعودية 58565 اإلمارات العربية  53

 المكسيك 63..5 البرازيل .55.6 روسيا 5868

 اإلمارات العربية  53860 ألمانيا 55565 ليبيا 560

 فنزويال .58.6 كوريا الجنوبية .5856 كازاخستان 563

 الكويت 58865 كندا 58863 كندا 568

      



 

 

أهمها منطقة الشرق األوسط التي  حددةمينتج البترول في مناطق متعددة من العالم لكن مراكز اإلنتاج الرئيسية توجد بمناطق 

تعتبر أكبر منطقة إنتاج وتصدير كما تملك أكبر احتياطي في العالم باإلضافة إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية واإلتحاد 

 .السوفياتي سابقا وشمال وغرب إفريقيا 

الثالث في  االقتصاديةالعالمي تستهلكه األقطاب  تتركز مناطق االستهالك الكبرى في الدول المتطورة حيث أن معظم اإلنتاج

العالم على رأسها الواليات المتحدة التي تعتبر أكبر مستهلك ومستورد لهذه المادة الحيوية تليها الصين واليابان وألمانيا 

 . وغيرها من الدول المتطورة 

 .الكبرى  ستهالكاالتتحدد حركة البترول التجارية من مناطق اإلنتاج الرئيسية إلى مناطق 

 المواد الغذائية أسواق

 0691كبير من الشعوب وقد تطور اإلنتاج منذ سنة ليعتبر القمح أبرز الحبوب المتبادلة في العالم نظرا ألهميته اإلستراتيجية 

 .اإلنتاجية مليون طن ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى تطور  951سنويا حيث يقدر اإلنتاج حاليا بحوالي %  24,2بنسبة  

فقد تضاعف  االستهالكروسيا  وفرنسا أما  ، أ.م . و ،الهند  ،الصين  : تسيطر على معظم اإلنتاج العالمي وهي دول 5نجد 

مرات  ,ب  الثانيةمنذ الحرب العالمية 

ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى زيادة سكان 

 .العالم وهجرة سكان األرياف نحو المدن 

مليون طن سنويا  021يتم تصدير حوالي 

4 كندا 4  أ.م . و  : الدول المصدرة هيوأهم 

روسيا وفرنسا هذه الدول تسيطر 4 أستراليا 

من الصادرات  %  95على أكثر كن 

:  العالمية وأما أهم الدول المستوردة فهي

 .البرازيل ايطاليا مصر اليابان الجزائر

الجدول اآلتي يبين أهم الدول المنتجة و 

 .2101عام  المصدرة و المستوردة

 ودورها في العالقات االقتصادية  األموالحركة  -/0

م و بريطانيا .المنظمة للعالقات المالية بين الدول و التي حددت من طرف و األساسيةهي القواعد :الجديد النظام المالي الدولي

 وهي و التي ترتب عنها ظهور مؤسسات عالمية تشرف على النظام المالي ,,06عام ( بروتن وودز)بمقتضى اتفاقية 

 . األعمارو  لإلنشاءالبنك الدولي و  FMIصندوق النقد الدولي 

إلى ظهور أسواق مالية عالمية يتم فيها تداول ماليير الدوالرات  أدىإن تطور حركة رؤوس األموال على المستوى العالمي 

 .وتتركز بصفة خاصة في الدول المتطورة خاصة الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان

المالية إلى أزمة يكون لها تأثير سلبي على االقتصاد وبرز  كما تتحكم في االقتصاد العالمي إلى درجة أنه إذا تعرضت األسواق

والذي كان سببها الرئيسي انهيار بورصة  وول ستريت باإلضافة  إلى ما  0626ذلك منذ األزمة االقتصادية العالمية عام 

اليونان وإسبانيا  يحدث في اآلونة األخيرة من أزمات مالية والتي يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد الدول كما حدث في

.وإيطاليا  

  المالية األسواق ومن أبرز
 األسواقبحيث تعرض في هذه ( البنوك)تتمثل في العالقات المالية بين المؤسسات المالية : سوق ما بين البنوك - أ

 األسواقلصالح المؤسسات الطالبة للسيولة المالية و سمحت هذه  فوائضهاالمؤسسات المالكة لفوائض مالية جزء من 

  .في العالم األموالبتطور حركة رؤوس 

دين لتمويل  أداة و السند هوو تبادلها  بشأنهاهي سوق خاصة بالمتعاملين بالسندات التي يتم التفاوض : سوق السندات - ب

  .المشاريع

 اإلنتاج التصدير االستيراد
 الواردات

(مليون طن)  
 الصادرات الدول

(مليون طن)  
 اإلنتاج الدول

(مليون طن)   
 الدول

 الصين 555,5 الواليات المتحدة 3867 البرازيل .6.

 الهند 08,0 كندا 5760 ايطاليا 68.

 الواليات المتحدة 8. استراليا .5.6 مصر .56

 روسيا 365. روسيا .5.6 اليابان 568

 فرنسا  35,2 فرنسا 5.63 الجزائر 60.

 استراليا 3,.8 االرجنتين .6. هولندا 60.

 باكستان 3, 83 كازاخستان 65. المغرب  .36

 كندا 83,5 ألمانيا .6. اسبانيا .36

 ألمانيا 88 الصين 863 بلجيكا .36

 تركيا 19.5 بريطانيا .56 اندونيسيا .86



 

 

التي و السندات  أي األسهمو تبادل القيم المتحركة  تداولو تتمثل في البورصات التي يتم فيها : المالية األسواق - ت

وول  ابرز البورصات العالميةمن  تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة

 .طوكيو  ،فرانكفورت  ،باريس ، لندن ، في نيويورك  ستريت

 يميز حركة رؤوس األموال ما يلي وأهم ما

 نمو التعامالت المالية عبر بورصات العالم -

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وجنوب شرق : ارات المالية الدولية في مناطق محددة من العالم وهي تمركز االستثم -

 باعتبارها أغنى بورصات العالم 4 ارتباط مسار السيولة المالية في العالم ببورصة وولت ستريت األمريكية بنيويورك   آسيا

أرض الواقع وحجم التداوالت المالية في البورصات لدخول عامل التباين الكبير بين حجم اإلنتاج واالستهالك على  -

 . المضاربة

 .لفضائح المالية التي تتعرض لها الشركات األجنبية من حين آلخر مثل فضيحة بالماالطا -

 .عملية تبييض األموال غير المشروعة والناتجة عن تجارة األسلحة والمخدرات والوثائق المزورة  -

 في المبادالت اإلعالمو دور التكنولوجيا 

إن تدفق اإلعالم في الوقت الراهن أصبح ظاهرة عالمية ويتمثل في انتقال المعلومات عبر العالم بوسائل متعددة مسموعة أو 

مرئية ويتميز بالتدفق الكبير والسرعة الفائقة مستفيدا من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم االتصال خاصة عبر األقمار 

اعية ونظرا لخصوصيات هذه التقنيات من حيث تقليصها للمسافات وتأثيرها المباشر والغير المباشر على األفراد الصن

والجماعات عبر العالم فقد اعتبرت من أهم األدوات التي تتحكم في المبادالت بشكل خاص و االقتصاد بشكل عام بحيث ال 

التجارة اإللكترونية تتم باستعمال التقنيات الحديثة وأصبحنا نسمع حاليا يمكن إنكار دورها الفعال في تطور المبادالت التي 

التي تتم باستعمال اإلنترنت أو وسائل االتصال  األخرى كالهاتف النقال ونظرا لألهمية لهذا القطاع عملت الدول الكبرى على 

مكانا لها عبر تطوير قدراتها حيث تمكنت الهيمنة عليه نظرا لما تملكه من إمكانيات ضخمة وتحاول دول الجنوب أن تجد 

 .بعضها من فرض نفسها على الساحة اإلعالمية العالمية كما هو الحال لقناة الجزيرة  

 :     ويبرز دور اإلعالم و التكنولوجيات الحديثة فيما يلي  

  نمو المبادالت العالمية -

 نمو التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

 جات عبر وسائل اإلعالمالتعريف بالمنت -

 الدور الفعال الذي يلعبه اإلشهار للتعريف بالمنتجات عبر أنحاء العالم  -

 األشخاصتنقل  -/4

مختلفة تتمثل بصفة خاصة في  ألسباب عبر العالم تنقلين سنويامظاهرة عالمية نظرا للعدد الكبير من ال األشخاصتنقل  أصبح

االقتصادية من اجل  األقطابخاصة بين  األشخاصتنقل  إلى باإلضافةالسياحة  أواللجوء السياسي  أوالهجرة من اجل العمل 

 أوعلى سبيل المثال اتجاهات الهجرة من اجل العمل  أخذنا فإذاحركة المتنقلين  تكثر فيهاقضاء مصالحها و هناك خطوط 

 .الالتينية نحو الواليات المتحدة  أمريكامن  -    : السرية فنجد هناك ثالث اتجاهات هي أواللجوء سواء كانت الشرعية 

 . أوروبانحو  إفريقيامن  -                

 . األوسطنحو الشرق  اإلسالميةو الدول  آسيامن جنوب  -                

على  تأتيوب و السياحة فهي ذات وجهات متعددة و ال تقتصر على مناطق معينة نجدها في دول الشمال كما في دول الجن أما

 .فرنسا هي الدول التي تستقبل اكبر عدد من السياح  رأس

تطور الالذي كان له الفضل في  هوالتطور الكبير لوسائل النقل و االتصال و ظهور وسائل تكنولوجية حديثة  إن: الخالصة
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