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ا العمل، بعد ذلك اشكر كل ذامحد هللا عز وجل واشكره جزيل الشكر على توفيقه وعونه يل إلمتام ه
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 متهيد
 البشرية اجملتمعات شهدت إذ ،قرون ذمن البشرية عرفتها وقد قدمية رةظاه العاملة واأليدي السكان هجرة تعترب

 أخر إىلمن جمتمع ا أسباهبيف  لكذة يف تعددم مجاعية، أو كانت فردية البشرية اهلجرات من العديد القدمي ذمن
  .اليت يعيشوهنا سياسيةال وحىت جتماعيةالاو  قتااديةاال تبعا لألوضاع آخر إىلوحىت من فرد 

 من للعديد نتيجة احلاضر الوقت يف أيضا ازدادت وقد اآلن، حىت استمرت بل تنقطع مل البشرية احلركة هذه إن
 الدولية، للهجرة هائلة طاقة بروز إىل الثانية العاملية احلرب تلت اليت التحوالت أدت ولقد والتحوالت، املؤثرات

 0661 عام ليال العاملي الاعيد على مهاجر مليون 57 عدد 0691 عام الدوليني ملهاجرينا عدد فاق فقد
مليون مهاجر  044حوايل  0107ليبلغ عام  0111مليون مهاجر عام  071و مهاجر مليون 041 حوايل إىل

 بلغت إذ منو، األكثر ةالاناعي البلدان إىل منو األقل الفقرية البلدان من االجتاه أبحادية احلركة هذه واتسمت ،دويل
 الشمالية أمريكا املهاجرين، العدد إمجايل من %30 حوايل 0107 عام الدوليني املهاجرين عدد من أورواب حاة
 .العامل بقاع ابقي إىل األخرى %3و ،%4 الكرايييب وجزر الالتينية أمريكا ،%6 إفريقيا ،%31 آسيا ،00%

 أمهها من الدولية اهلجرة طاقة إلمناء عدة عوامل تضافر على ريبيةوالتج التحليلية الدراسات من العديد ودلت
 يف التكنولوجي والتطور اجلديدة التقنية لعبت كما الثانية، العاملية احلرب بعد خاصة السكان عدد يف اهلائلة الزايدة
 خاصة العامل دول بني االقتاادية الفوارق عن فضال احلركة، هذه تسهيل يف كبريا دورا واملوصالت النقل وسائل

 .ابألجور يتعلق فيما

 عناصر احد عتبارهاب( البشري الرأمسال أن إىل النظرة من ابألساس منابا الدولية اهلجرة حبركة االهتمام إن
 دول والن األعلى، والدخل األكثر اإلنتاجية ذات املناطق ابجتاه املادي الرأمسال كنظريه يتحرك) األساسية اإلنتاج

 نوع حتقق أن ،ةالدولي للتجارة النيوكالسيكية النظرية حسب ميكنها والبشرية، املادية إمكاانهتا يف تساويةم غري العامل
 وتادير إنتاج ميزة دولة لكل يكون حبيث أعلى، إبنتاجية املتاحة اإلنتاجية إلمكاانهتا األمثل والتوظيف التوازن من

 إنتاجه يف يستعمل الذي املنتج وتستورد فيها، نسبيا وافرال العامل من اكرب كميات إنتاجه يتطلب الذي املنتج
 سيؤدي الدول بني التام االقتاادي التداخل فان النظرية الناحية ومن فيها، نسبيا النادر العامل من اكرب كميات

 عرب أو اإلنتاج، عناصر حركة دون حرة جتارة عرب إال هذا يتحقق وال بينها، فيما اإلنتاج عناصر أسعار معادلة إىل
 .بينها فيما خاصة توليفة إبنشاء أو حرة، جتارة دون اإلنتاج عناصر حركة

 الداخلة اإلنتاج لعناصر تبادل هو مباشرة غري وبطريقة انه جند للسلع، الدويل التبادل طبيعة يف قليال وابلتمعن
 هذه نقل من عنه ينجم وما آخر إىل بلد من العمالة عنار انتقال أو هجرة فان وابلتايل السلع، هذه إنتاج يف
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 النهائية خاصة احمللية للمنتجات التفضيلية عاداهتموالثقايف( املتمثل يف  االجتماعيالالمادي ) لرأمساهلم العمالة
 املستقبل البلد سكان بني تنشا اليت االجتماعية العالقات إىل إضافة هلم، املستقبل البلد إىل منها والغذائية

 تكاليف خفض إىل تؤدي ملهاجرين وعالقاهتم االجتماعية مع البلد األم من جهة أخرىمن جهة وا واملهاجرين
 من كال لسوق أفضل فهمو  مثال، كاللغة غري الرمسية للتجارة الدولية حواجز تالشي نتيجة التجارية، األعمال
 راملاد   ( لبلدينا بني )واردات أو صادرات( التجاري التبادل وحجم طبيعة على عام وبشكل يؤثرما  البلدين

 )هلم واملستقبل للمهاجرين
منظمة اهلجرة الدولية لعام  تقريرحسب  عددها انتقل ذإهائلة  بشريةة لطاقة ر املاد    وتعترب اجلزائر من الدول

، يتوزعون عرب خمتلف دول 7101مهاجر عام  0593431 إىل 0001 امعمهاجر  031111من  7102
 مث %01لية مبا يفوق الشما أمريكاتليها  %01منهم حوايل  أوروابستقطب ت حيثاملتقدمة منها خاصة العامل 

هذه  ،تقيم وتعمل يف اخلارج اجلزائرية، ما مسح بتكوين خمزون كبري من اجلالية %1من  أبقل بعض الدول العربية
ن املفروض أن تتبعه ي مذخاصة من الناحية االجتماعية والا مرتبطة بوطنها األم اجلزائر ذاجلاليات مازالت ليومنا ه

لة حتويالت املهاجرين، أخاص فيما هو شائع مبسا بشكل ذروابط اقتاادية أيضا حسب املدلول النظري ويظهر ه
هذا ، يظهر من خالل قدرة لالرتباط االقتاادي بني بلد االستقبال وبلد األصل للمهاجر آخرإال انه هناك وجه 

رأمسال اجتماعي  من بواسطة ما ميلكه املهاجر وما يكسبه ل املعنيةتجاري بني الدو التبادل ال يف تعزيز األخري
 ثقايف.و 

 البحث إشكالية: أوال

 تكمن البحث اذه يف ملعاجلتها سعىي   اليت اإلشكالية فان الدراسة، أهداف إطار ويف السابق الطرح خالل من
 :التايل السؤال يف

خالل  ائر مع الدول املستقبلة هلمل التجاري للجز على التباداجلزائريني حنو اخلارج  ما مدى أتثري هجرة
 ؟(5102-0991الفرتة )

 :األسئلة من جمموعة على الضوء تسليط من البد موضوعية، إجابة إىل الوصول أجل ومن
 هل للمهاجر اجلزائري دور يف الرفع من واردات اجلزائر من بلد استقباله؟  -

 ه حنو بلد استقباله؟ساهم املهاجر اجلزائري يف تعزيز صادرات بلدهل  -

 اخلارجي للجزائر؟ بادل التجاريابلت اجلزائريةاخلارجية  اهلجرة تربط اليت العالقة نوع ما -
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 اثنيا: فروض البحث

 من بلد استقباله؛ هاحجم الرفع من بلده من خالل مسامهته يف اجيابيا على واردات املهاجر اجلزائري يؤثر -

 حنو بلد االستقبال؛ بلدهصادرات ال يؤثر املهاجر اجلزائري على  -

املهاجر اجلزائري كانت له القدرة يف خلق تبادل جتاري بني اجلزائر ودول املستقبلة له حىت وان كان هدا  أنا مب -
مع الدول العالقة بني اهلجرة اخلارجية اجلزائرية والتبادل التجاري للجزائر  أنمن جهة الواردات، فيمكن القول 

  القة تكاملية.املستقبلة ملهاجريها هي ع

 البحث أهدافاثلثا: 
 تتمثل أهداف البحث يف النقاط التالية:

من املواضيع اليت مل  جرةاهل موضوع ابعتباراجلزائرية  اجلامعة التطرق إىل موضوع جديد على ساحة حماولة -
 إىل حيتاج دويلال التجاري ابلتبادل ربطه أن كما ،اهلاجلانب االقتاادي  منتنل احلظ الوافر من الدراسة خاصة 

ا األخري الن نتائجه ال ميكن تعميمها كون ذخاصة ه والتطبيقي النظري املستوى على والتدقيق التفايل من مزيد
 ؛اهخاائالكل دولة 

 ؛على املستويني الدويل والوطين الدولية اهلجرة تدفقات زايدة وراء سباباأل أهم إبراز -

لية، اليت غالبا ما تدرس من اجلانب النفسي واالجتماعي دراسة اجلانب االقتاادي لظاهرة اهلجرة الدو  -
دول األصل ودول االستقبال واليت متس غالبا قطاع  علىه الظاهرة ذا من خالل إبراز انعكاسات هذهلا، وه

 التجارة اخلارجية، سوق العمل، املوازنة العامة؛

 لد االستقبال؛إلقاء الضوء على دور املهاجر يف خلق تبادل جتاري بني بلد األصل وب -

 تكون ومىت ليةادتب العالقة تكون مىت وتبيان الدولية، والتجارة للعمل الدولية اهلجرة بني العالقة توضيح -
 لية؛امتك العالقة

 إىلوابلتايل الوصول  األثرلك ذدراسة اثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل اخلارجي اجلزائري وطبيعة  -
 النظرية والدراسة التطبيقية السابقة. األدبياتليها مع عل مدى تطابق النتائج املتحا

 اختيار املوضوع أسبابرابعا: 
 :يلي فيما إجيازها وميكن املوضوع هدا اختيار وراء أسباب عدة توجد
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 واجتاهات حركة على املؤثرة العوامل جمال يف والدراسة البحث إىل امليل يف تتمثل واليت :الذاتية الدوافع -
 .التخاص جمال ضمن يقع املوضوع أن إىل إضافة دولية،ال التجارة

 هو األخري هذا كما املوضوع، يكتسبها اليت البالغة األمهية يف أساسا تتمثل واليت :املوضوعية الدوافع -
 وانه حيث الدولية، لتجارةاب وعالقتها االقتاادية التكتالت حول كان يذوال املاجستري رسالة ملوضوع امتداد

 مبنطقة تعرف واليت الدولية التجارة على التكتل لعملية األوىل املرحلة أتثري من بدءا املوضوع هذا ةمعاجل أثناء
 ما عنه ينتج وهذا األعضاء، الدول بني يماف اجلمركية وغري اجلمركية احلواجز إزالة خالهلا من يتم أين احلرة التجارة
 وضع خالهلا من يتم والذي اجلمركي االحتاد مرحلة أتثري إىل وصوال األعضاء، الدول خارج التجارة ابحنراف يعرف
 التكتل، داخل التجارة وحتويل خلق أبثر يعرف ما عنه ينتج وهذا األعضاء، غري الدول جتاه موحدة مجركية تعريفة
 عنار بينها ومن اإلنتاج عناصر حركة على القيود إلغاء خالهلا من يتم أين املشرتكة السوق مرحلة أتثري إىل وصوال
 ،لكن كيفية التأثري يف هاته املرحلة عادة ال يتم توضيحها التكتل داخل تؤثر على التجارة العملية هذه العمل

 على الدولية عنار العمل هجرة أتثري حول يتمحور يذوالا البحث ذه موضوع انبثق النتيجة هذه من انطالقا
 .اهل واملستقبلة املادرة الدول بني الدويل التجاري التبادل

 املوضوع أمهيةخامسا: 

 السياسات رسم يف تساعد لكوهنا وهذا ابلغة أمهية اهلجرة ابقتاادايت املتعلقة املواضيع تكتسب ما غالبا
 على معينة دراسة نتائج تعميم ميكن فال لذا واالجتماعية االقتاادية خاوصياته بلد فلكل القرارات، وصناعة

 حتتاج منطقة كل فان لذا ،آخر على سلبية بلد على اجيابية نتائج ذات راداألف هجرة تكون فقد العامل، دول ابقي
 الدولية التجارة وان خاصة جدا مهم موضوع الدولية ابلتجارة األفراد هجرة ربط موضوع ويعترب بذاهتا، لدراسة

 .امليالع االقتااد معامل على حتمي بشكل سيؤثر عليها أتثري وأي العاملي االقتااد دعائم احد تعترب

 البحث وأدواتسادسا: منهج 
 :التالية املناهج استخدام سيتم البحث هذا موضوع ملعاجلة

 .انتشارها وعوامل الدولية اهلجرة ظهور أسباب احلديث عند وهذا :الوصفي املنهج -

 خالل من لكذو  الدولية والتجارة الدولية اهلجرة بني العالقة عن احلديث عند وهذا :التحليلي املنهج -
 .وحتليلها تنظيمها، البياانت، مجع
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 اهلجرة بني العالقة الختبار القياس االقتاادي وهذاتماد على عفقد مت اال البحث، ألدوات ابلنسبة أما
األساليب الرايضية واإلحاائية للقياس االقتاادي واملطبقة يف  خالل من اخلارجية للجزائر والتبادل التجاري هلا

 لى فرضية أن هناك عالقة اجيابية بني اهلجرة الدولية والتبادل التجاري الدويل.منوذج اجلاذبية، والذي يقوم ع
التقارير  العربية واألجنبية اليت هلا صلة ابملوضوع إضافة إىل والدراسات االعتماد على الكتب إضافة إىل
 .الدولية البحث مراكز وبعض الدولية املنظمات بعض عن الاادرة واإلحااءات

 الدراسةسابعا: حمددات 

 :يلي فيما ويتمثل الدراسة جمال حيدد إطار وضع مت فقد أهدافها، وحتقيق اإلشكالية معاجلة بغرض

 بداايت هاته الفرتة شهدت  أن( حيث 5102-0991واملتمثل يف الفرتة ) :للدراسة الزماين اجملال
 .األدمغةموجه هجرة كبرية خاصة ما يعرف هبجرة 

 على ينيلجزائر اخلارجية ل اهلجرة أتثري يف حتديده مت قد فانه األخري هلذا بةابلنس :للدراسة املكاين اجملال 
 الشمالية. وأمريكا أوروابدولة اغلبها دول  77واليت ضمت  هلم املستقبلة والدول اجلزائر بني التجاري التبادل

 اثمنا: الدراسات السابقة
 مسار الدراسة احلالية فيما يلي:بغية حتديد  ت السابقة اليت مت االطالع عليهاتتمثل الدراسا

1- Samir Djelti, Migration internationale et développent en Algérie, PHD thesis,economics 

and Management faculty, Tlemcen University, Algeria, 2015  

دة جوانب مشلت حتويالت عاجل البحث موضوع اهلجرة الدولية والتنمية يف اجلزائر، ومت دراسة هدا املوضوع من ع
املهاجرين، عودة املهاجرين، هجرة األدمغة، االستثمار األجنيب املباشر، الاادرات اجلزائرية، وهذا بدراستها نظراي 
وتطبيقيا، وقد خاص الفال الثامن من األطروحة إىل اثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على الاادرات اجلزائرية، 

-0661-0691-0651دولة شريكة خالل الفرتة  036ة على اجلزائر مع ا بتطبيق منوذج اجلاذبيذوه
، وقد أظهرت النتائج أن هناك أتثري نسيب للهجرة اخلارجية للجزائريني على الاادرات، حيث أن ارتفاع 0111

، وقد ارجع صاحب األطروحة هذا التأثري %0.3يؤدي إىل زايدة الاادرات بنسبة  %01عدد املهاجرين بنسبة 
 يف إىل:الضع
 أن اغلب الاادرات اجلزائرية من احملروقات، األمر الذي اضعف دور املهاجر يف الرفع من صادرات بلده؛ -
اجلزائري بثقافاته  ععيش ما يعرف ب "األقدام السوداء" يف اجلزائر مدة طويلة واندماجهم يف اجملتم -

 فع من صادرات بلده.وعاداته وتقاليده، اضعف هو اآلخر من دور املهاجر اجلزائري يف الر 
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2- Lamara Hadjou, Does immigration foster the Algerian exports? A static and 

dynamic analysis, regional science inquiry, Vol .VI, (1), 2014.  

ة إىل املوضوع ابلتطرق يف اجلانب النظري إىل اتريخ اهلجرة اخلارجية اجلزائرية وخاائاها مع اإلشار  ةمتت معاجل
واقعها احلايل مع إبراز األسباب املؤدية إىل تسارعها، أما اجلانب التطبيقي للورقة فقد مت التطرق فيه إىل دراسة أتثري 

دولة، وهذا لعام  50اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على الاادرات اجلزائرية ابستخدام منوذج اجلاذبية لعينة تتكون من 
سنوات عن  3لك مت دراستها لفرتة ذاسة كل عام على حدة بعد أي در  0101، عام 0111، عام 0661

 طريق مناذج ابنل بعدها مت مقارنة النتائج، وقد كانت كما يلي:
أظهرت النتائج  ذال أتثري للهجرة اخلارجية اجلزائرية على الاادرات اجلزائرية على طول أعوام الدراسة، إ -

ا إىل ذمستوى من مستوايت املعنوية، وقد ارجع صاحب املقال ه ا املتغري كان غري معنوي عند أيذالقياسية أن ه
 طبيعة الاادرات اجلزائرية اليت يغلب عليها الريع البرتويل.  

3- Samai Haider, The Impact of Emigration on Bilateral Trade Flows of Bangladesh, 2nd 

International Conference on Humanities, Geography and Economics (ICHGE'2012) Singapore 

April 28-29, 2012 

 ابستخدام اذوه بنغالدش من واىل اهلجرةالتجارة و  اتريخ دراسة إىل التطرق خالل من املوضوع معاجلة متت
بني  العالقة اختبار مت فقد الثاين اجلزء أما األول، اجلزء يف وهذا الدول بعض وتقارير الدولية منظمة بياانت وحتليل

بلد شريك  71وتطبيقه على بنغالدش مع  القياسي اجلاذبية منوذج ابستخدام جرة الدولية والتجارة الدوليةاهل
 ، وقد أظهرت النتائج املتوصل إليها ما يلي:7114-0001وخالل الفرتة 

 التجاريني والشركاء بنغالدش بني خاص بشكل قوية الثنائية التجارة وتدفقات اهلجرة تدفقات بني العالقة -
يؤدي إىل  %0حيث أن ارتفاع عدد املهاجرين البنغالدشيني يف دول االستقبال ب  وآسيا األوسط الشرق يف

 ؛%0.1ارتفاع التجارة الثنائية إىل 

 اخلليج دول خاصة ملهاجريها املستقبلة البلدان مع التجاري التبادل تدفقات نسبة زايدة بنغالدش شهدت -
 العريب اخلليج ودول بنغالدش بني التجارية األعمال ربط يف البنغالدشي جراملها ديناميكية بسبب وهذا العريب،
 الدول؛ هذه إىل بنغالدش صادرات على اجيايب اثر له كان الذي احمللية املنتجات تفضيل عامل إىل إضافة

 اإليه اهلجرة تعزز اليت الدول أهم عن دراسة بعد اذوه العمال مهاجريها وجهة هي حتدد أن للدول ميكن -
 .بنغالدش تفعله ما مثل هلا، املستقبلة البلدان مع التجاري التبادل

4- Nicolas Péridy, The trade-migration relationship: updating the case of France, research 

paper, the trade creation effect of immigrants: characterising socioeconomic opportunities 
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arising from linkages between people ś and goods  ́flows inside the MENA region, University of 

Valencia, Spain, 2011 

معاجلة املوضوع ابلتطرق يف اجلزء األول يف الورقة إىل بياانت وحقائق حول اهلجرة والتجارة والتحويالت  متت
فكان خماص لنموذج اجلاذبية الستكشاف العالقة بني اهلجرة املالية لفرنسا خالل العقد املاضي أما اجلزء الثاين 

، أين مت تقسيم املهاجرين إىل فئتني املهاجرين من دول 0101-0110دولة خالل  97والتجارة يف فرنسا مع 
 ومهاجرين من ابقي دول العامل، ومن بني النتائج املتوصل إليها ما يلي: مشال إفريقيا والشرق األوسط 

كاملية بني اهلجرة إىل فرنسا والتجارة اخلارجية هلا مع دول األصل، حيث أن زايدة عدد هناك عالقة ت -
 ؛%3يؤدي هدا إىل ارتفاع التبادل التجاري اخلارجي لفرنسا مع دول األصل إىل  %01املهاجرين ب 

ت (، والفرق بني معامل الواردا%3( اكرب من الاادرات )%3.7كان أتثري املهاجرين على الواردات ) -
أي يف فرنسا التأثري السائد هو أتثري املعلومات  %1.7ومعامل الاادرات يعطينا معامل أتثري قناة التفضيل أي 

 وكان اغلبها يف السلع املتمايزة؛
يؤثر مهاجري دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل فرنسا على التبادل التجاري لبلداهنم مع فرنسا  -

ول العامل، ويرجع هذا بدرجة كبرية إىل التشابه الثقايف واملؤسسايت الذي بني بناف ما يؤثر هبم هاجري ابقي د
فرنسا ودول مشال إفريقيا بسبب الرابط االستعماري إضافة إىل القرب اجلغرايف بني فرنسا ودول دول الشرق 

 األوسط ومشال إفريقيا.
5- Ahmed F. Ghoneim and Heba El-Deken, Testing the Relationship between Trade and 

Migration flows: Case Study of Egypt with European Union and Arab Countries, research 

paper, for the trade creation effect of immigrants conference, University of Valencia, Spain, 

2011 

دبيات العالقة بني اهلجرة والتجارة متت معاجلة البحث من خالل التطرق يف اجلزء األول إىل عرض أل
للمحة عامة عن عالقة اهلجرة ابلتجارة الدولية يف مار، أما يف اجلزء الثالث فخاص  يف اجلزء الثاينو  الدولية،

 يك شر بلد  14لعرض وحتليل نتائج منوذج اجلاذبية القياسي الختبار العالقة بني اهلجرة والتجارة الدولية ملار و
 :ما يلي النتائج املتوصل إليها ، وقد أظهرت0101-0110خالل الفرتة 

بني مار والبلدان املستقبلة  كشفت الدراسة أن املهاجرين املاريني كانت هلم القدرة على خلق التجارة -
 ؛%0.4يؤدي إىل ارتفاع التجارة بني مار والدول العينة إىل  %01م، حيث أن زايدة عدد املهاجرين بنسبة هل
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املارية عززت التبادل التجاري بني مار واالحتاد األورويب من خالل قناة  جرةاهلراسة أن ظهرت هذه الدأ -
زايدة صادرات االحتاد (، وقناة شبكة األعمال )زايدة صادرات مار إىل االحتاد األورويب(تفضيل املنتجات احمللية 

 ؛)األورويب إىل مار
 عني من املنتجات وعدد معني من البلدان.احنارت آاثر خلق التجارة للعمالة املارية عند عدد م -

6- Murat Genc & Al, The Impact of Immigration on International Trade: A Meta-Analysis, 

working paper for International Workshop on Immigration and Economic Growth, Amsterdam 

School of Economics, University of Amsterdam, 23-24 June 2011. 

 40 وحتليل جتميع خالل من اذوه الدولية، التجارة على الدولية اهلجرة لتأثري حتليلية دراسة الورقة عاجلت
 0021تقدير للعالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية وخالل فرتات بدات بعام  311 عن أسفرت دراسة

، وقد أظهرت النتائج Tadessa & White (2000)بدراسة  7111انتهت يف  D.Gould  (1992)بدراسة
 املتوصل إليها ما يلي:

 الدول هذه بني التجاري التبادل تعزيز إىل تؤدي هلا املستقبلة البلدان حنو اإلفراد هجرة تدفقات زايدة -
 أدى سنواي %0 بنسبة املهاجرين عدد زايدة أن القياسية الدراسة هذه نتائج وتؤكد للمهاجرين، األصلية والبلدان

 %0.2 بنسبة هلا واملستقبلة املادرة البلدان بني التجاري التبادل حجم زايدة إىل

 فقط؛ املتجانسة السلع يف الدولية التجارة على لألفراد الدولية اهلجرة تدفقات أتثري يكون -

 العاملة يدياأل معروض زايدة خالل من هلا املستقبلة للبلدان التنافسية القدرة الدولية اهلجرة تدفقات تعزز -
 املنتجات؛ أسعار وابلتايل التكلفة لكذب واخنفاض

 صادراته؛ على وليس املستقبل البلد واردات على األصلي البلد منتجات تفضيل عامل يؤثر -

 املستقبل للبلد التاديري القطاع تطوير على هلم األصلية بلداهنم مع للمهاجرين املستمرة الاالت تعمل -
 .األصلية لبلداهنم األعمال مناخ عن معلومات قاعدة توفري خالل من اذوه للمهاجرين

7- Hisham Foad, Middle Eastern Assimilation : Migration and Trade to Europe and 

North America, Topics in Middle Eastern and African Economies Vol. 11, September 

2009. 

ري املهاجر على التجارة بني بلده األصل وبلد استقباله اجيايب دائما؟ حتاول الورقة اإلجابة على السؤال هل أتث
يف كل الظروف؟، من خالل دراسة قياسية ابستخدام  ةأي هل العالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية تكاملي

لية خالل منوذج اجلاذبية على مهاجري دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل كل من أورواب وأمريكا الشما
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، حيث أن املهاجرين إىل الوجهة الثانية )أمريكا الشمالية( عادة ما يكونون اقل عددا وأكثر 0111و 0661
 تعليما مقارنة ابملهاجرين إىل الوجهة األوىل، أين كانت أهم النتائج كما يلي:

تفظون باالت إىل أورواب حيدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا على أن املهاجرين من  دليل كميهناك  -
هذا التأثري هو  (،0.50-1.90يف أمريكا )من نظرائهم  (0.30-0.94) م األصليةجتارية أقوى مع بلداهن

( مقارنة ابملتجانسة 1.704مقارنة ابلاادرات، ويف السلع املتمايزة ) إىل أورواب قوى ابلنسبة للوارداتاأل
بني ة العالقهي اليت تقود لشرق األوسط ومشال إفريقيا انطقة ملهاجرين من ما إىل أن تفضيالت ، مما يشري(0.50)

 والتجارة بني دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأورواب؛ اهلجرة
وهي أقوى  تتأثر بشكل إجيايب ابهلجرة دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا من أوروابمنطقة الاادرات إىل  -

هم كون أن دول الشرق األوسط ومشال مقناة املعلومات  أتثري ا يشري إىل أن، ممقارنة مع الاادرات من أمريكا
 قليلة؛ ليةيف أورواب وأمريكا الشما فاملعلومات عنهاانمية إفريقيا دوال 

ضعف العالقة بني اهلجرة والتجارة يف أمريكا الشمالية مقارنة أبورواب، ي رجعه الكاتب إىل درجة  -
ألن  هميضعف أتثري  على الرغم من مستوى تعليمهم، ما قد االستيعاب الثقايف للمهاجرين يف اجملتمع األمريكي

   خاصة من انحية قناة التفضيل؛ عالقات مع بلداهنم األصليةال يضعفثقايف ال االندماج
حتتاج إجيابية للبلدان املستقبلة  اهلجرة ختلق عوامل خارجيةال جيب النظر إىل اهلجرة مبنظور سليب حبت ف -

يف حني أن البلدان املرسلة  ،من زايدة املعلومات عن األسواق األجنبيةهده األخرية  تستفيدحيث  ،إىل النظر فيها
 .منتجاهتا لمهاجرين علىالدويل ل الرفع من صادراهتا من زايدة الطلب قادرة على

8- Sidney Mankit Lung, The impact of international migration on international trade : an 

empirical study of australian migrant intake from asian countries, PHD thesis, Management 

faculty Victoria University, Australia, May 2008. 

لقد عاجلت األطروحة موضوع تقييم أاثر اهلجرة األسيوية على التجارة بني اسرتاليا ودول جنوب شرق أسيا، 
ق إىل جزء نظري وآخر تطبيقي، ابلنسبة لألول فقد كان منابا حول حيث متت معاجلة الدراسة من خالل التطر 

دراسة نظرية حول العالقة بني اهلجرة والتجارة الدولية، أما اجلانب التطبيقي فقد متت الدراسة ابستخدام منوذج 
كوراي، ماليزاي، )الاني، هونغ كونغ، اندونيسيا، الياابن،   شريك جتاري 00اجلاذبية القياسي على جتارة اسرتاليا مع 

-0691ا خالل الفرتة ذالفيليبني، سنغافورة، اتيوان، اتيلندا، فيتنام(، يشكلون البلدان األصلية للمهاجرين وه
 :ما يلي النتائج املتوصل إليهاوقد أظهرت إليها،  وهي الفرتة اليت شجعت فيها اسرتاليا سياسة اهلجرة 0661
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به يف نظرية "هيكشر واولني وسامويلسن"، إذ أن التجارة أظهرت هذه الدراسة تناقض اتم مع ما جاء  -
الدولية مل تساهم يف تقريب التفاوت بني أجور العمال على املستوى الدويل بل على العكس أدت إىل تعزيز هذا 

 التفاوت السيما بني الدول املتقدمة والنامية؛
ة من خالل عاملني، األول أن حركة أظهرت الدراسة انه ميكن دراسة أتثري اهلجرة على التجارة الدولي -

لية(، أما الثاين فان الرأمسال االجتماعي تبادعنار العمل من بلد إىل أخر يعوض التجارة فيما بينها )عالقة 
 ملية(، وكال التأثرين يعمل يف آن واحد؛اللعمالة يعزز التجارة فيما بينها )عالقة تك

ة تدفق املهاجرين أدى إىل زايدة الاادرات االسرتالية إىل أظهرت النتائج القياسية هلذه الدراسة أن زايد -
 %4.90أدت إىل زايدة  للمهاجرين إىل اسرتاليا %01بلدان هؤالء املهاجرين، حبيث أن الزايدة السنوية بنسبة 

 من قيمة صادرات اسرتاليا إىل البلدان األصلية للمهاجرين؛
ثري ضعيف هلؤالء املهاجرين على واردات أظهرت النتائج القياسية هلذه الدراسة أن هناك أت -

حيث أن قناة أتثري تفضيل املنتجات احمللية للمهاجر األسيوي مل ترفع بشكل   )صادرات البلدان األصلية(اسرتاليا 
 كبري من قيمة واردات اسرتاليا.

9- José Vicente Blanes-Cristóbal, The link between immigration and trade in Spain, 

research paper, Departament  of Economics & Business, Pablo de Olavide University, Ctra. 

Utrera Km, Sevilla, Spain, March 2003. 

ه الورقة العالقة بني اهلجرة والتجارة ابستخدام البياانت االسبانية، ابالعتماد على منوذج اجلاذبية وتطبيقه ذختترب ه
و  ذ، أين مت تقسيم املهاجرين إىل من هم 0669-0660شريكة هلا خالل الفرتة  دولة 41على اسبانيا مع 

لك، ومن هم من االحتاد األورويب ومن املستعمرات االسبانية القدمية ومن هم من ابقي ذكفاءات وآخرون غري 
 دول العامل، فكانت النتائج كما يلي:

لى الاادرات االسبانية حيث أن زايدة عدد كان للهجرة أبنواعها ومن خمتلف دول العامل أتثري واضح ع -
، إال أن أتثري اهلجرة على %0.4يؤدي إىل زايدة الاادرات االسبانية هلاته الدول ب  %01املهاجرين ب 

ا ذا إبحالل الواردات، كما أن اغلب واردات اسبانيا نفط لذالواردات االسبانية مل يكن كبري وواضح وقد ي فسر ه
 جرة على الاادرات مقارنة ابلواردات؛يتوقع أتثري اكرب لله

هناك اثر اجيايب للمهاجرين من الدول غري املستعمرة من قبل اسبانيا كون أن معلوماهتم جديدة، يف حني  -
 مل يكن هناك أي اثر اجيايب للمهاجرين من قبل الدول املستعَمرة سابقا من اسبانيا؛
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من غريهم كون  %1.14 اسبانيا اقل أتثري ب أكدت الدراسة أن املهاجرين من االحتاد األورويب إىل -
متاثل مؤسسات اجملتمع بني دول االحتاد األورويب، أما ابلنسبة للواردات فان أتثري املهاجرين األوروبيني اكرب ب 

 ا أن لدى املهاجر األورويب تفضيل أقوى ملنتجات بلده األصل مقارنة بغريه؛ذمن غريهم، وي فسر ه 1.10%
األكرب يف توفري املعلومات،  همستوى تعليم املهاجر يرتبط اجيابيا مبستوى التجارة ملسامهتمن املفروض أن  -

ه الدراسة بينت أن كال النوعني من املهاجرين يساهم بنسبة مماثلة يف الاادرات الثنائية االسبانية، وعلى ذإال أن ه
 السبانية. و املستوى التعليمي يف زايدة الواردات اذلك يساهم املهاجرون ذعكس 

10- James.E.Rach, Victor Trinidade, Ethnic Chinese networks in international trade, the 

review of economics and statistics, Vol.84. No.1, Feb 2002 

متت معاجلة املوضوع من خالل دراسة تطبيقية بتطبيق منوذج اجلاذبية لقياس اثر الشبكات املهاجرين الاينيني 
لك على قناة ذمركزا يف  0661و 0691ا لعام ذبلد شريك للاني وه 93ى التجارة اخلارجية الاينية مع عل

 الطلب على املنتجات التفضيلية، وقد مت التوصل إىل ما يلي:
لعبت شبكات اهلجرة الاينية دورا اجيابيا يف زايدة التدفقات التجارية الثنائية للاني والدول املستقبلة  -

 اصة يف املنتجات املتمايزة مقارنة ابملنتجات املتجانسة؛ملهاجريها خ
من الزايدة يف التجارة اخلارجية الاينية راجع إىل شبكات املهاجرين الاينيني، حيث أن زايدة  91% -

 .%4.5يؤدي إىل زايدة صادرات الاني بنسبة  %0ب  عدد املهاجرين الاينيني

11- S.Girma and Z.Yu, the link between immigration and trade: evidence from UK, 

research paper, centre for research on globalization and labor markets, the School of 

Economics at the University of Nottingham, 2000. 

الوافدة إىل  املوضوع عن طريق دراسة قياسية بتطبيق منوذج اجلاذبية الختبار العالقة بني اهلجرة ةمتت معاجل
خارج دول  00من دول الكومنولث و 09بلد شريك ) 49اململكة املتحدة والتجارة اخلارجية هلا، مع 

 (، وقد مت التوصل إىل النتائج التالية:0663-0690الكومنولث( خالل الفرتة )
ئي خاصة ابلنسبة يلعب املهاجرون الوافدون إىل اململكة املتحدة دورا هاما يف زايدة التبادل التجاري الثنا -

 %01أن زايدة عدد املهاجرين من دول خارج الكومنولث بنسبة  ذللمهاجرون من خارج دول الكومنولث، إ
، بينما كان متغري %0ووارداهتا من هاته الدول ب  %0.9يؤدي إىل زايدة صادرات اململكة املتحدة هلا بنسبة 

 %1.6بينما سجل أتثري سليب على الواردات بنسبة  اهلجرة من دول الكومنولث غري معنوي من جهة الاادرات،
 ابلنسبة للواردات؛
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ي رجع صاحب املقال ضعف أتثري مهاجري دول الكومنولث على صادرات اململكة املتحدة إىل التاريخ  -
املشرتك، إضافة إىل التشابه يف مؤسسات اجملتمع مع اململكة املتحدة، ما جيعل معلومات مهاجري هاته الدول 

هلا قيمة كوهنا معروفة بينما تكون معلومات املهاجر من دول غري الكومونولث ذات قيمة كوهنا جديدة ليست 
 وغري معروفة يف اململكة املتحدة؛

ي رجع صاحب املقال التأثري السليب ملهاجري دول الكومنولث على واردات بريطانيا إىل تبادلية العالقة بني  -
ا بعد توطني مهاجري دول ذالتجارة اخلارجية للمملكة املتحدة، وهاهلجرة الوافدة من دول الكومنولث و 

 الكومنولث لاناعات بعض السلع  اليت كانت تستورد من بلداهنم األصلية.
12- David M.Gould, immigrants links to the home country, empirical implication for US and 

Canadian bilateral trade flows, research paper, federal reserve bank of Dallas, USA, 1991. 

متت معاجلة املوضوع من خالل التطرق يف اجلزء األول للورقة إىل حتليل نظري للعالقة بني اهلجرة الدولية 
والتجارة الدولية مركزا من خالهلا على دور معلومات املهاجر يف تعزيز التبادل التجاري الثنائي للبلدين، يف حني 

ه العالقة ابستخدام منوذج اجلاذبية على كل من الوالايت ذاجلزء الثاين للورقة دراسة قياسية الختبار ه تناول
بلد شريك لكل من كندا  49أين مشلت عينة الدراسة  0699-0651املتحدة األمريكية وكندا خالل الفرتة 

 والوالايت املتحدة األمريكية، وقد مت التوصل إىل ما يلي:
املهاجرين دورا مهم يف زايدة التدفقات التجارية الثنائية للبلدين، حيث أشارت النتائج إىل لعبت عالقات  -

أن ارتفاع املعلومات املقدمة من قبل املهاجرين يف  ذإ ،أن املعلومات اليت يقدمها املهاجرون الوافدون دورا هاما
ووارداهتا بنسبة  %4.09ألخرية بنسبة يؤدي إىل زايدة صادرات هاته ا %0الوالايت املتحدة األمريكية بنسبة 

يؤدي إىل زايدة صادراهتا بنسبة  %0، أما ابلنسبة لكندا فان ارتفاع معلومات املهاجرين الوافدين بنسبة 0.14%
 ؛ %0.04ووارداهتا بنسبة  0.03%
اكرب كان للمهاجرين الوافدين لكندا والوالايت املتحدة األمريكية أتثري قوي على صادرات هاته الدول  -

 من الواردات، وكان أقوى يف املنتجات االستهالكية مقارنة ابلسلع املوجهة للعملية اإلنتاجية؛
ر مستوى مهارة املهاجرين اجيابيا على التجارة الكندية ولكن له اثر سليب على التجارة األمريكية، اث   -

 افدين؛ا التأثري السليب إىل توطني بعض الاناعات من قبل املهاجرين الو ذويعزى ه
ا راجع حلد الطلب على املنتجات ذيعتمد أتثر قطاع الواردات لدول االستقبال على عدد املهاجرين وه -

 التفضيلية املهاجرين، بينما يتأثر قطاع الاادرات بنوعية املهاجر ومستوى كفاءته.
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 من الدراسات السابقةعا: حتديد موقع الدراسة احلالية اتس

 الدراسات ابقي معظم عن ختتلفه الدراسة ذه أنالقول  ميكن السابقة اتدراسه من عرض ما مت خالل من
 وحىت منطقته حسب كل الدولية والتجارة اهلجرة بني العالقة موضوع بدراسة قام معظمهاأن  حيثمن  السابقة،

 مهم لدكب جلزائراالنفراد اب أن إال إفريقيا، ومشال األوسط الشرق منطقة دول بعض حول دراسات هناك كان وإن
 االحتاد يف خاصة البلد خارج ملهاجريه املهمة النسبة من الرغم على إال يف دراستني التطرق يتم مل املنطقة هذه يف

ا ما جيعل هاته الدراسة ذهاته الدراستان تناولت إال جانب الاادرات فقط ومل تتطرق إىل الواردات وه األورويب،
الدراسة إبراز العالقة بني اهلجرة اخلارجية اجلزائرية والتجارة اخلارجية ختتلف عنهما خاصة وان من بني أهداف هاته 

 خلق مدى إىل التطرق خالل منا مت دراسة شقي التجارة اخلارجية الواردات والاادرات ذا إال إذللجزائر وال يتم ه
  .التجارة من النوع اذه مثل خلق معوقات هي وما والدول املستقبلة له اجلزائر بني للتجارة اجلزائري املهاجر

 صعوابت البحثعاشرا: 
يف  الكبري ختالفااله الدراسة هي ذصعوبة مت مواجهتها يف ه أهمابلنسبة لاعوابت البحث فان 

دولية، وقد مت تدارك هاته الاعوبة النظمات خمتلف املاخلاصة ابملهاجرين اجلزائريني والاادرة عن  اإلحاائيات
ا من جهة، ومن ذه يدةوتشمل دول عد األحدث ألهنااملتحدة  األمممبنظمة  دائرة السكان إحاائياتابختيار 

    البنك العاملي. إبحاائياتقارية مقارنة  اإلحاائياتالن الفواصل الزمنية بني سنوات  أخرىجهة 

 خطة البحثاحلادي عشر: 
 فاول مت التعرض يف: لقد مت تقسيم البحث إىل أربعة

مباحث  ا يف أربعذوالنظرايت والسياسات وهواألسباب لية من حيث الواقع اهلجرة الدو  إىل: األولالفصل  -
 أهمالثاين يف حني يتناول ، وأسباهبا وخاائاهاالتطور التارخيي لظاهرة اهلجرة الدولية إىل  األولتطرق فيها ي

ودول  األصلل لى دو عاالنعكاسات اهلجرة الدولية  إىل تطرقيالثالث ف أماالنظرايت املفسرة للهجرة الدولية، 
  .إليهاالوافدة  اهلجرة الدولية وتنظيم إدارةدولية يف  مناذجتناول ياملبحث الرابع ف أمااالستقبال، 

النظرية الكالسيكية  األولتناول ي ا يف ثالث مباحثذتفسري التبادل التجاري الدويل وه إىلالفصل الثاين:  -
 أمااهات اجلديدة يف تفسري التبادل التجاري الدويل، تناول الثاين االجتيجبيليها القدمي واجلديد، يف حني 

 .تناول النظرايت احلديثة املفسرة للتبادل التجاري الدويلياملبحث الثالث ف
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ا يف ثالث ذاهلجرة الدولية على التبادل التجاري الدويل وه لتأثريجانب التحليل النظري  إىلالفصل الثالث:  -
 بينما، بادلية العالقة بني اهلجرة الدولية للعمل والتجارة الدوليةجلانب تكاملية وت األولاص خي  مباحث 

 النموذجتناول الثالث ياهلجرة الدولية على التجارة الدولية، يف حني  أتثريقنوات  تطرق إىلياملبحث الثاين ف
 لتأثري اهلجرة الدولية على التجارة الدولية. النظري

 اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري اجلزائري مع دول إىل اجلانب القياسي يف أتثريالفصل الرابع:  -
ث مباحث يتطرق فيها األول إىل تطور اهلجرة اخلارجية اجلزائرية واهم ذا يف ثالاملستقبلة ملهاجريها وقد مت ه

التطرق  ريف بنموذج اجلاذبية كنموذج للدراسة، أما املبحث األخري سيتمعخاائاها، أما الثاين فيتناول الت
ياسية لتأثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري للجزائر مع دول االستقبال وهدا قفيه إىل دراسة 
 (0107-0661خالل الفرتة )

احلايل قد تكون نقطة انطالق  تمت الدراسة مبجموعة من النتائج واملقرتحات، إضافة إىل آفاق للبحثوخ  
 .ى إثراء املوضوع املعاجل وتكون أكثر عمقا وإفادةث ودراسات أخرى تعمل علو لبح
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 متهيد

عدة عوامل تنوعت  إىلشهد القرن العشرين اكرب موجات اهلجرة الدولية يف العامل مقارنة بسابقيه، ويرجع هذا 
التطور التكنولوجي ذلك  إىل أضف ،األصلبدول  ويتعلق بني ما هو جاذب يتعلق بدول االستقبال وما هو طارد

اليت ساعدت على تقارب الشعوب على مجيع األصعدة، مما جعل قرار التنقل والعيش يف  والنقل لوسائل االتصال
 .واقل تكلفةبيئة مغايرة عن األصلية أمرا سهال 

فاهلجرة الدولية كظاهرة تُدرس من قبل العديد من املهتمني يف خمتلف اجملاالت تضم علم االجتماع، وعلم 
توضيح مفهومها وتفسري  إىلوحىت السياسة، والباحث يف ظاهرة اهلجرة يسعى بشكل أساسي  واجلغرافيااالقتصاد 

اهلجرة  إىلاألسباب الدافعة هلا واالنعكاسات النامجة عنها، والن موضع اهتمامنا هو االقتصاد فان البحث ينظر 
 الدولية من منظور اقتصادي.

من خالل وأسباهبا الدولية وأنواعها وخصائصها  مفهوم اهلجرة إىلومن خالل هذا الفصل سيتم التطرق 
املبحث األول ليتم تناول أهم النظرايت املفسرة هلا من خالل املبحث الثاين، يف حني كان موضوع االنعكاسات 

بعض النماذج الدولية يف تنظيم اهلجرة  إىلاالقتصادية للهجرة الدولية كمبحث اثلث، ليتطرق املبحث األخري 
 الدولية.
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 واخلصائص األسباب: اهلجرة الدولية: املفهوم، األولاملبحث 

بعض  إىلالتطرق اهلجرة الدولية كمطلب أول، وأيضا  وأنواع من خالل هذا املبحث سيتم حماولة تبيان مفهوم
 املعاصرة كمطلب اثلث. اهلجرة الدولية دوافعكمطلب اثين، مرورا أبهم   املسببات للهجرة الدولية

 األول: مفهوم اهلجرة وأنواعهااملطلب 

 هذا املطلب من خالل ما يلي: إىلسيتم التطرق 

 املفهوم اللغوي واالصطالحي إىلسنتطرق : مفهوم اهلجرة -أوال

 وأسرعر بك   أيشيء  إىل، فيقال هاجر الرجل آخرحنو  ءالشي اهلجرة لغة: هي ترك اللغوي: املفهوم -1
 .1أخرىارض  إىلمن ارض  ، وهي تعين اخلروجحنوه

جمتمعة يف اللغة االجنليزية والفرنسية وهي  مصطلحاتربية يقابله ثالث فمصطلح اهلجرة يف اللغة الع
Migration وImmigration وEmigration من خالل   الالتينيةيف اللغة  أصلها، واليت جتد

، وداللة هذه األصليوالذي يعين تغيري املكان  migrareو Im، واملركبة من مقطعني  Immigrareكلمة
احلركة  أوعملية االنتقال  إىليشري  migration، فمثال مصطلح أخر إىلاملصطلحات الثالثة ختتلف من مصطلح 

انه  أي، األصليهذه احلركة يف عالقتها ابملوطن  إىل Emigrationاملستهدفة للهجرة، يف حني يشري مصطلح 
دخول املهاجر  إىلفانه يشري   Immigrationمصطلح أمااخلارج،  إىلالتنقل  أيحركة اهلجرة املغادرة  إىليشري 
إىل مصطلح الغربة يعين التواجد والعيش  Immigration كما ميكن ترمجة مصطلح  ،2يف موطن االستقبال وإقامته

 يف بلد االستقبال، وتكون غربة يف بلد املستقبل، فيكون املتنقل مهاجر من بلده األصلي ليصبح مغرتاب يف بلد
 اليمني كما يوضحه الشكل املوايل:  إىلمن اليسار  وضع هذه املصطلحات يف متصل واحد وميكن ،3االستقبال

 

 

                                                           
ودوافعها، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة، المجلد الرابع، العلوم العربية للعلوم، سليمان القدسي، واقع الهجرة الدولية 1 

 .373، ص:  7002بيروت، 
 61: ص 2002االسكندرية، الطبعة الثانية، ، الحديث .الجامعي المكتب ،سوسيوانثروبولوجية دراسة :المهاجرون غانم، الغني عبد هللا عبد2

، وهران،  12، مجلة انسانيات، العدد  : من السياق التاريخي إلى النموذج السوسيولوجي ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صياد  ,بلعباس هللا عبد3 
 22، ص: 2062
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 شكل توضيحي ملصطلح اهلجرة :10الشكل رقم 

Emigration      

األصلاالنتقال من بلد   

  )هجرة مغادرة(

 Migration       

رةحركة اهلج  
 Immigration 

االستقبالالوصول لبلد       

 )هجرة وافدة(

 طالبةال إعدادمن  املصدر:

فاهلجرة تتعدد تعريفات اهلجرة وتتباين ابختالف الزوااي اليت تتم معاجلتها  املفهوم االصطالحي: -2
، علم االقتصاد والتاريخ والعلوم *حبث ودراسة يف علم اجلغرافيا، علم االجتماع، علم االنثروبولوجيا تشكل موضوع

 .وحىت القانونيةالسياسية 

القتصادية واالجتماعية املعجم اجلغرايف الصادر عن قسم الشؤون ااعتمدان على املعيار اجلغرايف، فيعرفها  فإذا
 أخرىارض  إىلمكان املغادرة  أو األصليانتقال السكان من ارض تدعى املكان  أشكالمن  شكل أهناعلى 

 1دائمة أواملكان املقصود لالستقرار فيه بصفة مؤقتة  أوى ارض الوصول عتد

 .2إرادهتمبغري  أو إبرادهتمكلمة تدل على االنتقال اجلغرايف لفرد   أهناعرفتها على املوسوعة السياسية ف أما

 إىلغري شرعية  أومن خالهلا شخص بطريقة شرعية  العملية اليت يذهب أهنااملعجم القانوين فيعرفها على  أما
 .3ستقبلاملعمل يف البلد  إجياد اجل نم األصليغري بلده 

منطقة  إىلفيها  اإلقامةمجاعة من منطقة اعتادوا  أوتغيري لفرد  أوحتول  أووبصفة عامة تعين اهلجرة انتقال 
بغري  أواجلماعة  إبرادةمنطقة خارج حدود هذا البلد، وقد تتم هذه العملية  أوداخل حدود بلد واحد  أخرى
 .دائم أو، وقد تكون على حنو مؤقت إرادهتم

 من خالل ما سبق يتحدد مفهوم اهلجرة من خالل معيارين مها:

                                                           
العلوم االجتماعية،  الدراسة العلمية لإلنسان، في الماضي والحاضر، الذي يُرسم ويُبنَى على المعرفة من أيهي علُم اإلنسان.*االنثروبولوجيا: 

 وعلوم الحياة، والعلوم اإلنسانية
 .72مرجع سابق، ص: ،غانم الغني عبد هللا عبد1
عالم، فايزة ختو، البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات االورومغاربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية واإل 2

 .37، ص: 7077، الجزائر، 3جامعة الجزائر 

 المصدر نفسه.3 
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يف متيز اهلجرة عن غريها من التنقالت املكانية،  أساسياويتعلق مبدة اهلجرة ويعترب شرطا  املعيار الزماين: -أ
مدينة  إىلذي جيعل منه هجرة، فبانتقال احدهم البعد الزمين ال إىلذلك انه مثة انتقال عرب املكان لكنه يفتقد 

 الدائمة. اإلقامةاستهداف  إىلللزايرة يفتقد  أايملبعضة  أخرى
، أخر إقامةموطن  إىل اإلقامةويعين االنتقال من موطن  اإلقامةتغيري موطن  إىلفانه يشري  املعيار املكاين: -ب

نطقة واليت حتمل ذات املسمى فمهما طالت املسافة اليت يف نفس امل أخر إىلحراكا من مكان انه يتضمن  إي
فان  أخرحيمل مسمى  أخربلد  إىلتضمن االنتقال اخلروج  إذا أماتفصل املوضعني فهذا االنتقال ال يعد هجرة، 

 هذه يعترب هجرة ابملعيار املكاين.

النمسا كل من ترك  املهاجر يف نظرفاملعايري عند كل دولة،  ابختالف أخر إىلاملهاجر من بلد  فتعري فوخيتل
 ،األمريكيةق كل من الوالايت املتحدة فا عن العمل، وتتتاخلارج حب إىلمن سار  أوبلده واختذ مسكنا ابخلارج 

ترى يف حني  اخلارج، يفالدائمة  اإلقامةاملهاجر هو كل شخص يرتك بلده بنية  أن، على فرنساكندا،   أملانيا،
، وتتفق اغلب الدول على توفر احد 1هكان خارج  إذا إالليس هجرة  األورويبال  جميفاالنتقال  أنسويسرا 

 العاملني يف املهاجر: أن يهاجر بالده بصفة هنائية أو يقيم يف البلد املهاجر إليه ليعيش ويعمل.

 اثنيا: تصنيفات اهلجرة

 .طبقا لطبيعة اهلجرة والعوامل اليت تدفع الشخص للهجرة  أنواععدة  إىلتنقسم اهلجرة 

 :2يلي : ومنيز مامن حيث طبيعة قرار اهلجرة -0
 إىلمكان  نمالنتقال اب هوهي النوع الذي يتخذ فيها الفرد قرار  )اهلجرة االختيارية(: اإلراديةاهلجرة  -أ
 .رمسي وتسمى ابهلجرة االجيابية إجبار أو، دون وجود ضغط أخر

هنالك  أن أيالفرد ورغباته  إرادةهذا النوع من اهلجرة يكون خارج  (:القسرية )اهلجرة اإلجباريةاهلجرة  -ب
 .أخرىاهلجرة من منطقة معينة حنو  إىل األفرادظاهرة تدفع  أوقوى خفية 

 :3ومنيز بني: من حيث الصفة القانونية -2

                                                           
 .77، ص: 7002(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7131-7171عبد الحميد زوزو، الدور السياسي للهجرة الى فرنسا بين الحربين ) 1 

 33-32، ص: 2002للفنون املطبعية، قسنطينة،  ءالزهرا، مؤسسة وروبيةاألاهلجرة والعنصرية يف الصحافة ، وآخرونفضيل دليو  2 
املغرب العريب، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل، اجلزائر واألمن يف املتوسط عبد النور انجي: األبعاد غري العسكرية لألمن يف املتوسط ظاهرة اهلجرة غري القانونية يف 3 

 112، ص: 2002أفريل  20 22واقع وآفاق، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، يومي و 
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الدولة  إىل األصليوهي اهلجرة اليت تتم مبوافقة دولتني على انتقال املهاجر من موطنه  هجرة شرعية: -أ
  .املستقبلة

بطرق سرية خمالفة لقانون اهلجرة كما هو  أخر إىلوهي انتقال املهاجر من مكان  هجرة غري شرعية: -ب
معناه حرق  جزائرية أصولهو ما يطلق عليه مبصطلح "احلرقة" وهو مصطلح دويل ذو  أومتعارف عليه دوليا، 

 .جيد هوية جديدة يف بلدان االستقبال أن أملاليت تربط الفرد جبذوره وهبويته على  الثبوتية األوراق
 :1ومنيز بني من حيث الزمن: -2
، األصليواليت تشمل الذين يستقرون يف موطنهم اجلديد بشكل دائم دون رجعة للموطن  اهلجرة الدائمة: -أ

من الن معظمهم يكونون  لألبدوللهجرة الدائمة خماطر عديدة حيث ختسر الدولة اليت يهاجر بعض سكاهنا 
 .اإلنتاجيف مرحلة  أصبحواوجهودا حىت  أمواالالشباب من ذوي اخلربات اليت كلفت جمتمعاهتم 

ترتبط اهلجرة املؤقتة  بينماوهجرة مومسية  وتشمل نوعني من اهلجرة، هجرة مؤقتة طويلة اهلجرة املؤقتة: -3
يعودوا  أنيلبثوا  إن، مث ما أخرىللعمل فرتة من الزمن يف دولة  األصليةالطويلة مبغادرة بعض املهاجرين ملواطنهم 

مما كانوا عليه قبل  أعلىيكونوا قد كونوا مبالغ مالية تساعدهم على العيش يف مستوى  أنبعد  أخرىلدوهلم مرة 
 .مسية تتم داخل أو خارج البلد فإذا كانت خارجه مسيت هجرة مومسية خارجيةبينما اهلجرة املو اهلجرة، 

 :2ومنيز بني من حيث املكان: -5
داخل  أخرى إىلمبعىن انتقال السكان من منطقة  وهي اليت تتم داخل حدود البلد اهلجرة الداخلية: -أ

 .العاصمة أواملدن الصناعية  إىلالريف  أبناء، كما هو احلال ابلنسبة النتقال حدود القطر الواحد
تتعدى احلدود  أهنامبعىن  وأخرىالسكان بني دولة وهي اليت تشمل حركة  اهلجرة اخلارجية )الدولية(: -ب

عبارة عن النقل الدويل للموارد البشرية مثل  أبهناغريه، ويعتربها البعض  إىلاجلغرافية والسياسية للبلد الواحد لتتقل 
 .املال ورأستكنولوجيا الدويل لل نقلال

ومثلما ختتلف اهلجرة من حيث أنواعها فمسبباهتا أيضا ختتلف ابختالف ظروف متخذ قرار اهلجرة نتيجة عدة 
 عوامل تتعلق ابلبلد األصل وبلد االستقبال إما اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

 

                                                           

 .232، ص 2002، اإلسكندريةعيانة، جغرافية السكان، دار املعرفة اجلامعية،  أبوفتحي  1 

 .31واخرون، مرجع سابق، ص:  فضيل دليو2 
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 : أسباب ودوافع اهلجرة الدوليةيناملطلب الثا
األسباب اليت تؤدي إىل حدوث اهلجرة أبنواعها داخلية أو خارجية، إرادية أو قسرية، مؤقتة أو عندما يتم تناول 

دائمة، ينبغي تقسيمها والتمييز بينها على أساس جمموعة من العوامل منها الطاردة ومنها اجلاذبة، ذلك الن 
طرد يف هاهتا، إذ تتمثل عوامل الد حجم اهلجرة واجتاميكن أن تتضافر فيما بينها لتحد ه العواملذجمموعة من ه

دول األصل للمهاجرين من الناحية اجلغرافية واالقتصادية والدميغرافية والسياسية، وتتمثل اهلجرة الدولية يف ظروف 
ه العوامل وتتعلق ابلدول املستقبلة للمهاجرين، وميكن إجياز أسباب ودوافع اهلجرة يف ذعوامل اجلذب يف النقيض هل

 .يةالعوامل التال
 وتتمثل فيما يلي: قتصادية:العوامل اال -أوال

أكدت خمتلف األدبيات االقتصادية )النظرية النيوكالسيكية( على الفوارق  مستوى الدخل الفردي: -1
كعامل رئيس مسبب للهجرة اخلارجية أين ينتقل املهاجر من البلد األقل دخل اجلغرافية يف توزيع الدخل بني األفراد  

وقد أدجمت مقاربة اهلجرة كعامل ميسر حلياة اقتصادية أفضل مقارنة مبا هي عليه يف بلدان  دخل، إىل البلد األعلى
ا ما يؤكده ذتتسم معظم الدول النامية ابخنفاض مستوى الدخل الفردي فيها مقارنة ابلدول املتقدمة، وه ذ، ااألصل

 اجلدول املوايل
              (2015-1220النامية واملتقدمة خالل ) التباين يف الدخل الفردي بني الدول :10 اجلدول رقم

              الوحدة: دوالر أمريكي
 0891 0881 2111 2112 2101 2102 2102 2102 

 30912 32220 32022 30250 25030 29305 12222 2292 الدول املتقدمة
 9290 2910 2522 2039 2559 1255 2222 2322 الدول الناشئة
 5059 5032 3222 2222 2133 1320 220 229 الدول النامية

Source : Unictad Handbook of Statistics 2016, P.223. 

من خالل اجلدول يتضح الفرق الشاسع يف مستوى نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام بني الدول النامية 
مرات عام  2ابلضعف وأدانه  1220مرة عام  20والدول املتقدمة، وصل الفرق أقصاه إىل الضعف ب 

ا يفسر اخنفاض املستوى املعيشي للسكان يف الدول النامية مما جيعل هلم رغبة كبرية للهجرة جتاه ذ، وه2015
الدول املتقدمة وحىت جتاه الدول النامية ذات الدخل األعلى، فالتفاوت يف الدخول مل ينحصر بني الدول املتقدمة 

 .ة، والشكل املوايل يؤكد التفاوت بني الدخول فيما بني الدولوالنامية بل حىت فيما بني هاته األخري 
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      2015التباين يف الدخل الفردي السنوي بني خمتلف دول العامل عام  :10 رقم الشكل

 
Source : Unictad Handbook of Statistics 2016, P. 223-225 

مرة عن ما هو  122يوضح الشكل التباين الشاسع بني الدول املتقدمة والنامية فالدخل يف النرويج مضاعف 
مرة يف اهلند، وحىت التفاوت كان فيما بني الدول النامية يف  39يف ابكستان وبـ عما هو  مرة 22بـ و يف افغانستان 
النامية الغنية فاملقارنة بني دولتني انميتني كقطر واهلند ا ما يفسر ارتفاع معدالت اهلجرة جتاه الدول ذحد ذاهتا، وه

ا إىل اختالف اخلصائص االقتصادية واالجتماعية للبلدين فقطر ذجند أن الفارق شاسع جدا، ويرجع السبب يف ه
دولة تتميز بعدد سكان اقل ودخل قومي عايل جدا، يف حني اهلند بلد على الرغم من تنوع اقتصاده إال إن عدد 

  .ا ما يفسر وجود جالية هندية كبرية يف دول اخلليجذكان الكبري جدا جعل الدخل الفردي أدىن، وهالس
البحث عن عمل جيد مستقر يوفر العيش الكرمي للفرد من أهم مسببات اهلجرة،  معدالت البطالة: -2

البطالة بكل  ار ظاهرةويفسر جزء كبري من ارتفاع عدد املهاجرين من الدول النامية جتاه الدول الصناعية ابنتش
أساسا إىل طبيعة اهليكل اإلنتاجي هلاته الدول والذي يعتمد على  سببه يرجع، والذي يف الدول النامية أنواعها

إنتاج مادة أو مادتني اولييتني تسعريها دويل خيضع للمصاحل الدولية، مما جيعل مداخليها غري مستقرة وغري كافية 
ا تسجل هاته الدول معدالت بطالة غري ذ، ليف ظل عدد السكان املتزايد هبا خاصة لسد احتياجاهتا التنموية

مستقرة وعالية أحياان تصل إىل مستوايت قياسية مثلما يبينه الشكل املوايل ألكثر دول العامل تسجيال ملعدالت 
  2015قياسية للبطالة لعام 
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 2015ام عأكثر دول العامل تسجيال ملعدالت قياسية للبطالة  :12 الشكل رقم

 
Source: https://www.statista.com/statistics/264656/countries-with-the-highest-unemployment-rate/   vu le 

06/05/2019 

من خالل الشكل يالحظ أن كل الدول املسجلة ألعلى مستوايت معدالت البطالة كانت دوال انمية اغلبها 
تعاين صراعات وأزمات سياسية جعلت معدالت البطالة تصل إىل مستوايت قياسية أين نصف السكان عاطلني 

الدول النامية أن أزمة البطالة فيها مزمنة املؤقت فيها  عن العمل كسوراي، السنغال، جيبويت....، واإلشكال يف
 ا ما يوحي عن عجز هاته الدول يف حماولة التخفيف عنها.ذوصوهلا ملستوايت قياسية، وه

لك تعاين الدول املتقدمة من نقص اليد العاملة بسبب تدين معدالت اخلصوبة هبا وارتفاع ذوعلى النقيض من 
، %12، ويف إيطاليا وإسبانيا إىل %21، ويف أملانيا إىل %29إىل  نيف اليااب عتارتفواليت معدالت الشيخوخة 

، مما جيعلها حمل استقطاب لكثري من شباب يف املائة 12ويف كوراي إىل  % 15يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل 
 الدول النامية.

مليون  229من سكان العامل أي  %10فان  2019حسب تقدير البنك الدويل لعام معدالت الفقر:  -2
، ويتوزع اغلب 1دوالر للفرد يف اليوم 1.20شخص يعيشون حتت خط الفقر مبعىن أهنم يعيشون على أو اقل من 

 هؤالء يف النصف اجلنويب للكرة األرضية واليت اغلبها دول انمية حسب ما يوضحه الشكل املوايل
 
 

                                                           
 7071/01/77اطلع عليه بتاريخ                                                             قر، متوفر على الموقع:موقع البنك الدولي، الف1 

 https://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview        
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 2015خريطة العامل للفقر عام  :12الشكل رقم

 
Source: https://www.visualcapitalist.com/decline-extreme-poverty-perspective/  vu le 22/04/2019 

تقع يف و  ملونة من الزهري إىل البنفسجي القامت السابق أن اغلب الدول اليت هبا نسب فقر عالية يوضح الشكل
، حيث أن نصف %50النصف اجلنويب للكرة األرضية ويف اغلبها دول انمية واليت تقارب نسب الفقر هبا إىل 

إمجايل فقراء العامل يعيشون يف مخس دول فقط واليت سجلت أعلى معدالت الفقر ويتعلق األمر ابهلند، نيجرياي، 
 ، إثيوبيا، بنغالدش، حسب ما يوضحه الشكل املوايلمجهورية الكونغو

 2015أكثر دول العامل فقرا لعام  :12الشكل رقم

 
     22/04/2019 اطلع عليه بتاريخ :الفقر، البنك الدويل، متوفر على املوقعمعدالت  صدر:امل

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty 

%33دول جنوب الصحراء االفريقية 

%24الهند 

%12نيجيريا 

%7جمهورية الكونغو 

%6شرق اسيا 

%4اثيوبيا 

%4امريكا الالتينية دول الكاراييبي

%3بنغالجش 

%3شمال افريقيا الشرق االوسط 

%2باقي دول جنوب اسيا 

https://www.visualcapitalist.com/decline-extreme-poverty-perspective/
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty
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وكما هو موضح يف الشكل السابق فان اغلب الدول النامية تعاين معدالت فقر عالية فاهلند لوحدها هبا 
ا إىل اخللل بني معدالت النمو ذويرجع ه، %2الكونغو  %12تليها نيجرياي ب  من إمجايل سكاهنا فقراء 23%

يعنيه من اخنفاض  للهجرة ملِ  الرئيسة اتالفقر من املسبب اليت جتعلالنمو االقتصادي، و الدميوغرايف ومعدالت 
للمستوى املعيشي وعدم اكتساب الفقراء ألدىن شروط احلياة من أكل، سكن، رعاية صحية، مياه نظيفة، تعليم، 

 داهنم األصلية.مما يزيد من حافز اهلجرة حنو الدول اليت مبقدورها توفري ما كانوا يفتقدونه يف بل

 واليت تتمثل فيما يلي: :العوامل االجتماعية -اثنيا

ا ذمليار نسمة ويتوقع أن يرتفع ه 2.2أكثر من  2015بلغ عدد سكان العامل لعام  النمو السكاين: -1
، وتقطن اكرب 2050مليار يف عام  2.5سنة املقبلة ليصل إىل  20العدد أبكثر من ملياري شخص يف غضون 

العامل يف اجلزء اجلنويب للكرة األرضية واليت اغلبها دوال انمية، أين شهدت إفريقيا أعلى معدالت  نسبة من سكان
( ومن املتوقع أن تصبح آسيا اثين 2015-2010سنواي خالل الفرتة)  %2.55للنمو السكاين حيث زاد بوترية 

، بينما يتوقع أن 2050و 2015مليار نسمة بني عامي  0.2اكرب مساهم يف النمو السكاين مستقبال لتضيف 
نظرا الخنفاض معدالت اخلصوبة هباته  2050حبلول عام  %15بلد أورويب بنسبة  32ينخفض عدد سكان 

 كما يوضحه اجلدول   1الدول إىل اقل من طفلني لكل امرأة، أين سجلت أورواب أدىن معدالت النمو السكاين

  بني خمتلف مناطق العامل 2015تباين معدالت النمو الدميغرايف لعام  : 12 رقم اجلدول

 معدل النمو الدميغرايف  املنطقة
 2.2 دول جنوب الصحراء اإلفريقية

 1.2 الشرق األوسط مشال إفريقيا
 1.2 جنوب آسيا

 1.1 أمريكا الالتينية
 0.2 أمريكا الشمالية
 0.2 االحتاد األورويب
 0.9 االقتصاديمنظمة التعاون 

                                 7071/00/00اطلع عليه بتاريخ البنك الدويل من على املوقع:   معدالت النمو الدميغرايف  املصدر:

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2015&page=6&start=1960 
                                                           

 7071/00/00 الصفحة الرسمية لمنظمة األمم المتحدة، قسم السكان، متوفر على الموقع:                                           اطلع عليه بتاريخ1 
https://www.un.org/ar/sections/issue-depth/population/ 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2015&page=6&start=1960
https://www.un.org/ar/sections/issue-depth/population/
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يظهر اجلدول السابق أن الدول النامية الفقرية هي أكثر دول العامل إجنااب، فدول جنوب الصحراء اإلفريقية 
( أين 1.1%ة )( وأمريكا الالتيني%1.2تليها دول جنوب آسيا ) %2.2سجلت أعلى معدل منو سكاين بلغ 

يتوقع أن يرتكز نصف النمو السكاين يف تسع دول فقط هي: اهلند، نيجرياي، الكونغو، ابكستان، إثيوبيا، تنزانيا، 
)مستثىن  ا بشكل أساسي إىل غياب ثقافة تنظيم النسلذالوالايت املتحدة األمريكية، أوغندا، اندونيسيا، ويرجع ه

اته الدول، بينما شهدت الدول األكثر تقدما معدالت منو دميغرايف جد هب من دلك الوالايت املتحدة االمريكية(
ا املعدل عام ذنتيجة اخنفاض معدالت اخلصوبة فقد بلغ ه ةمنخفضة كالياابن واالحتاد األورويب وأمريكا الشمالي

 ادينوهو ( 1.1( كوراي )1.9( الصني )9.1(، أملانيا )2.1(، إيطاليا )1.2(، إسبانيا )3.1يف الياابن ) 2015
مما جيعل هاته الدول تعاين من نقص يف اليد العاملة خاصة يف ظل ارتفاع معدالت النمو  ،1من املعدل الطبيعي

 االقتصادي هلا مما جعلها حمل استقطاب لكثري من املهاجرين.  

لك فان النمو الدميغرايف املتزايد يف الدول النامية عامل حمفز هلجرة الشباب ألنه ببساطة عامل ذوعلى عكس 
معيق للتنمية االقتصادية يف هاته الدول خاصة تلك اليت ختضع للتقسيم التقليدي للعمل، فالنمو االقتصادي لن 

نعكس سلبا أهم أولوايت احلياة واليت تتمثل ي اذمت التحكم يف النمو الدميغرايف، وال اذإينعكس يف شكل تنمية إال 
 يف:

يواجه املاليني من البشر يف الدول النامية خطر غياب الكبري للخدمات الصحية األساسية  الصحة: -أ
ا القطاع، أين ذبسبب نقص اإلنفاق احمللي على الصحة مع بطء معدالت النمو يف املعوانت الدولية املخصصة هل

والسل واملالراي متثل خماطر كبرية على الصحة العامة، والشكل املوايل يوضح التفاوت يف ال تزال أمراض االيدز 
 .الرعاية الصحية بني الدول النامية واملتقدمة

 التفاوت يف الرعاية الصحية بني الدول النامية واملتقدمة : 03رقم اجلدول

 

 

 
                                                           

 7071/00/70:                                           اطلع عليه بتاريخ  معدالت الخصوبة في مختلف دول العالم متوفر على الموقع:1 
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?fbclid=IwAR1J61V_msjSjGfe8d1s9ZJCF3hkeTQPa

PF-_D_KfqY8polKv_iirqk6FTU 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?fbclid=IwAR1J61V_msjSjGfe8d1s9ZJCF3hkeTQPaPF-_D_KfqY8polKv_iirqk6FTU
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?fbclid=IwAR1J61V_msjSjGfe8d1s9ZJCF3hkeTQPaPF-_D_KfqY8polKv_iirqk6FTU
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يبني اجلدول السابق الفرق يف املؤشرات الصحية بني خمتلف مناطق العامل فعلى سبيل املثال هناك فرق كبري يف 
  عندمؤشر عدد الوفيات بني الدول املتقدمة والدول النامية، فهدا املؤشر مثال على مستوى الدول األقل منوا عايل 

 1000رضيع متوىف، ولكل  32.2رضيع هناك 1000كل الفئات العمرية خاصة عند الرضع واألطفال فلكل 
 ا املؤشر يف مستوايت منخفضة جداذطفل متويف، بينما يف الدول املتقدمة ه 92.3سنوات هناك  5طفل دون 

طفل متويف، وهو املنحى  9سنوات هناك  5طفل دون  1000رضيع متويف ولكل  2رضيع هناك  1000فلكل 
ا التباين يف مستوى ذني ابالعتماد على املؤشرات األخرى، وتكمن أسباب هاملقارنة بني املنطقت هذأتخنفسه الذي 

الرعاية الصحية بني املنطقتني إىل االختالفات النسبية يف املوارد املالية املتاحة املخصصة لضمان التغطية الصحية 
 الشاملة.

( أن مشكلة السكن أكثر *1ةمعهد املوارد العامليملنظمات الدولية )األمم املتحدة، تشري تقارير ا السكن: -ب
استفحاال يف النصف اجلنويب للكرة األرضية مقارنة ابلنصف الشمايل، فاملشكلة احلقيقية أن أزمة السكن ال ترتكز 
فقط يف املدن الغنية يف البلدان املتقدمة لندن، ابريس، نيويورك، فرانكفورت، لكن يف املدن احلضرية سريعة النمو 

اشئة، بومباي، جاكرات، القاهرةـ، ريو دجيانريو، أين يعيش ماليني البشر يف مساكن دون يف الدول النامية والن
ا تنتشر هباته املدن األحياء ذاملستوى ويفتقرون إىل شبكات الكهرابء واملياه النظيفة والصرف الصحي السليم، هل

 حه الشكل التايلحسب ما يوض 2013-1220خالل الفرتة  %22الفقرية اليت زاد عدد قاطنيها بنسبة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 االستدامة تعزيز المعهد هو مهمة، دولة 00 من أكثر تضم 7197 عام تأسست ربحية غير عالميةأبحاث   منظمةمعهد الموارد العالمية: هو 1 *

 والرفاه اإلنسان وصحة ، االقتصادية والفرص ، البيئية



 التنظيم إىل.........اهلجرة الدولية من التنظري ........................................... األولالفصل 
 

14 
 

 2015-1220نسبة سكان األحياء الفقرية احلضرية خالل الفرتة  :12 الشكل رقم

 

Source: Robin King & al, confronting the urban housing crisis in the global south: adequate, secure, and 

affordable hosing, World Resource Report, Ross Centre, UK, 2017, p. 02. 

مليون عام  200فالشكل يوضح زايدة عدد سكان اإلحياء الفقرية واليت تنعدم فيها مقومات احلياة من 
، وترتكز النسبة األكرب من هاته األحياء يف دول جنوب آسيا وشرقها، 2013مليون عام  220إىل  1220

ل جنوب الصحراء اإلفريقية ودول أمريكا الالتينية، واليت تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مث تليها كل من دو 
ويرجع ظهور هاته األحياء إىل ارتفاع أسعار السكنات واجيارها، فحسب األمم املتحدة فان املتوسط الدويل 

مما يعين عدم قدرة  %9بينما مل ترتفع الدخول إال بنسبة  2013و 2009بني عامي  %22الرتفاع اإلجيار بلغ 
 من الدخل. %200و %200دفع العديد من األشخاص تكاليف السكن اليت تصل يف بعض األحيان إىل 

لد انفتاح اجملتمعات املتقدمة على العلم والعلماء شعورا اجيابيا لدى يو   االنفتاح على البحث العلمي: -3
توايت املعيشة اجليدة هباته الدول من دخل مرتفع، الكفاءات العلمية، ابن حتقق ذاهتا وطموحاهتا، فإىل جانب مس

ب مهم لإلطارات العلمية ذمسكن مالئم، رعاية صحية، يعترب االهتمام ابلبحث العلمي عامل استقطاب وج
 املكونة يف الدول النامية.
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فاعلة للبحث العلمي، وتتمايز الدول فيما  بيئة وألمهية البحث العلمي البد من توفري التمويل الالزم له لتأسيس
ا القطاع فيها، وتبعا ملا تدخره من موارد مادية لتمويله، ذبينها يف جمال البحث العلمي تبعا لألولوية اليت متنح هل

 ا التمايز.ذواجلدول املوايل يوضح ه

 2015متايز مناطق العامل يف اإلنفاق على البحث والتطوير لعام : 10الشكل رقم

 
اطلع عليه بتاريخ :  ، متوفر على املوقع التايلمعدل اإلنفاق على البحث والتطويرمؤشرات التنمية الدولية: املصدر: 

10/05/2012                           https://data.worldbank.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs 

يوضح اجلدول الفرق الشاسع بني املخصصات املالية للبحث العلمي أين يالحظ تدنيها يف اغلب املناطق 
من إمجايل انجتها احمللي على البحث  %2النامية، فبينما تنفق أمريكا الشمالية واالحتاد األورويب أكثر من 

من إمجايل الناتج احمللي ملختلف املناطق النامية خاصة الدول األكثر فقرا   %1والتطوير، مل تصل هاته النسبة 
ا القطاع لضعف أولويته يف اقتصادايت الدول ذكدول إفريقيا واليت سجلت أدىن نسبة، ويرجع تدين خمصصات ه

 جمتمعة قدر إنفاق الوالايت املتحدة األمريكية والصني والياابن ذالدول املقدمة أمهية اكرب إالنامية، يف حني توليه 
ا القطاع أكثر من تريليون دوالر، وهو ما يقارب ثالثة أرابع إمجايل اإلنفاق العاملي، وتنفق ذعلى ه 2015عام 

مليار  350نفاق العاملي أي ما يفوق من إمجايل اإل %20الوالايت املتحدة األمريكية لوحدها سنواي ما يقارب 
لتصبح اثين اكرب ممول للبحث  2002من  ءدوالر تليها الصني واليت جتاوزت الياابن مند عشرية من الزمن بدا

لك أكثر دول ذمن اإلنفاق العاملي، مث تتواىل بعد  %23مليار دوالر ما يعادل  212والتطوير لتنفق ابملتوسط 
 طوير كما هو موضح يف اجلدول املوايلالعامل إنفاقا للبحث والت

2.49
2.66

2.03

2.49

0.56 0.56 0.5
0.76

دول منظمة 
التعاون 
االقتصادي

ة امريكا الشمالي االتحاد 
االوروبي

شرق اسيا  جنوب اسيا  العالم العربي  دول افريقيا  ية امريكا الالتين

)%(معدل االنفاق على البحث والتطوير 

)%(معدل االنفاق على البحث والتطوير 

https://data.worldbank.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs
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 2015أكثر دول العامل إنفاقا على قطاع البحث والتطوير لعام  :12 جدول رقم

املبلغ املخصص للبحث والتطوير من  البلد
 )مليار األمريكي(إمجايل الناتج احمللي

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من 
 ( %) الناتج احمللي اإلمجايل

 2.23 511.1 الوالايت املتحدة األمريكية
 2.11 351.2 الصني
 2.13 192.9 الياابن
 2.23 112.5 أملانيا

 3.22 22.3 كوراي اجلنوبية
 2.25 92.2 فرنسا

 1.92 32.2 اململكة املتحدة
 1.10 22.2 روسيا
 / 25.2 اتيوان
 1.22 22.2 ايطاليا

 3.25 12.52 االحتالل اإلسرائيلي
 Source: John F. Sargent Jr, Global Research and Development Expenditures: Fact Sheet, report prepared for 

members and committees of congress, congressional research service, USA, 2018, p.02. 

يالحظ من اجلدول املبالغ الضخمة اليت ترصدها الدول الصناعية لإلنفاق على البحث والتطوير علما أن 
من إمجايل انجتها احمللي، ومل يقتصر  %3.2 ا املؤشر بتخصيصهذتقدم كل دول العامل يف ه اإلسرائيلياالحتالل 

املبلغ الكبري فالصني ارتفعت حصتها يف  ا القطاعذاإلنفاق على الدول املتقدمة فحىت الدول الناشئة ترصد هل
، كما ظهرت كوراي اجلنوبية، اتيوان، روسيا 2015عام  %23.2إىل  2000عام  %3.2البحث والتطوير من 

 .1إىل أهم عشر دول متويال للبحث العلمي

التحتية عدد ا اجملال ويقصد ابلبىن ذويعكس مؤشر اإلنفاق على البحث العلمي البىن التحتية خاصة الكيفية هل
مراكز األحباث املتخصصة، عدد األوراق البحثية املنجزة، براءات االخرتاع واجلوائز العلمية، عدد الباحثني، وعن 

ا األخري )عدد الباحثني( فان مؤشر متوسط عدد الباحثني إىل إمجايل عدد السكان من املؤشرات اليت تستخدم ذه
بلغ متوسط عدد  2015-2005، ففي العامل العريب وخالل الفرتة لإلشارة إىل اهتمام الدولة ابلبحث العلمي

                                                           
1 John F. Sargent Jr, Global Research and Development Expenditures: Fact Sheet, report prepared for members 

and committees of congress, congressional research service, USA, 2018, p.03. 
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ابحث لكل مليون  2250ابحث، يف حني بلغت تلك النسبة حوايل  925الباحثني لكل مليون شخص حوايل 
 .لكذلكوراي اجلنوبية والشكل املوايل يوضح  2112يف الياابن و 5210شخص يف إسرائيل و

 2015-2005خالل الفرتة  ليون شخص يف بعض دول العاملعدد الباحثني لكل م :10الشكل رقم 

   
                                         15/05/2012اطلع عليه بتاريخ          :مؤشرات التنمية الدولية: عدد الباحثني، متوفر على املوقع التايلاملصدر: 

https://data.albankaldawli.org/indicator/sp.pop.scie.rd.p6 

من الشكل يتضح حجم الفجوة الكبرية اليت تفصل الدول النامية عن بقية الدول يف الشكل خاصة إسرائيل 
ابحث لكل مليون شخص  1295األوىل من جمموعة الدول النامية املختارة ب والياابن، واحتلت تونس املرتبة 

ا ذابحث لكل مليون شخص، وبلغ ه 93ابحث ليحتل العراق املرتبة األخرية ب  1092يليها املغرب ب 
ابحث لكل مليون شخص  3032ابحث لكل مليون شخص يف الدول النامية، بينما بلغ  229املؤشر حوايل 
 دمة.يف الدول املتق

هناك جمموعة من العوامل ذات الطابع السياسي واليت جتعل األفراد ينتقلون من وطنهم  سياسية:دوافع -اثلثا
 إىل بلد آخر، ميكن إمجال هاته العوامل يف:

يؤدي الضغط السياسي املمارس من قبل بعض احلكومات يف معظم الدول  تقييد احلرايت السياسية: -1
دم فيها الدميقراطية إىل افتقار األفراد إىل حرايهتم وحقوقهم السياسية، مما جيعلهم يغادرون إىل بلدان عالنامية واليت تن

8250

6073

5210 4893
4313 4307

1965

1069
680

168 64

االحتالل 
ياالسرائيل

النرويج  اليابان  المانيا  الواليات 
المتحدة

فرنسا  تونس  المغرب  مصر الجزائر العراق 

عدد الباحثين لكل مليون شخص

عدد الباحثين لكل مليون شخص

https://data.albankaldawli.org/indicator/sp.pop.scie.rd.p6
https://data.albankaldawli.org/indicator/sp.pop.scie.rd.p6
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املعارضون لألنظمة  صفة ا النوعذاملهاجرون من ه عة حياهتم السياسية بكل حرية، وحيملأكثر دميقراطية ملتاب
 احلاكمة يف بلداهنم.

ملضايقات ممارسة دولة ما  أو أخرىعلى دولة  دولطهاد قد ينطوي اض احلروب والنزاعات السياسية: -2
ين لديهم معتقدات دينية أو خلفيات عرقية خمتلفة إىل رغبة هؤالء إىل اهلجرة عن طريق ذألشخاص المتييز بني او 

أو  اللجوء إىل بلدان أكثر أمان، حيث أن طلب اللجوء هو نتيجة مباشرة لتدفق املهاجرين من دولة قمعية
بلغ  2015ى االحتاد األورويب اكرب عدد من طلبات اللجوء عام دميقراطية، وقد تلق  أمان و إىل بلد أكثر  مضطهدة

 طلب كما يوضحه الشكل املوايل 1252910

 2012-2013طلبات اللجوء إىل االحتاد األورويب خالل  :19 الشكل رقم

 
Source : Eurostat, newsrelease, asylum in the UE member states, 20 march 2018, p. 01, available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-

1caf244549e3  vu le 20/05/2019 

فالشكل يوضح عدد طلبات اللجوء املقدمة لالحتاد األورويب وأكثر اجلنسيات الطالبة له، وقد ازدادت طلبات 
نسبة  أعلىاعات الطائفية ابلعراق، وقد تلقت أملانيا اللجوء لالحتاد األورويب مع أتجج األزمة السورية وزايدة الصر 

فان حوايل  2019لعام  من إمجايل الطلبات، وحسب إحصائيات األمم املتحدة %21من طلبات اللجوء بلغت 
 .جربوا على اهلجرة بسبب احلروب والنزاعات السياسيةمليون شخص يف مجيع إحناء العامل اُ  20

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3
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 اهلجرة الدولية املعاصرة حركة واقع: الثالثاملطلب 

 ا املطلب سيتم التطرق إىل:ذمن خالل ه

 هي: أساسية أبربعة مراحل عرب الزمن مرت اهلجرة الدولية :التطور التارخيي للهجرة الدولية -أوال

مناطق  إىلواالنتقال  أوروابمتيزت هذه الفرتة ابهلجرة من : (0911-0211املرحلة املركنتيلية )  -0
مدن  وإقامةووجهات جديدة عرب العامل )الكشوفات اجلغرافية( وذلك هبدف االستيطان والبحث عن الثروات 

*، اقيانوسياأسيا ،إفريقيا، األمريكيتنيبنسبة كبرية يف  األوروبيونوقرى جديدة، وطيلة هذه الفرتة استوطن 
 أين، 

عنوة،  إفريقيامستثمرات زراعية يف هذه املناطق يد عاملة رخيصة مت جلبها من  وإقامة مدن جديدة إنشاءتطلب 
ل اهلجرة القسرية اجلماعية عجالعامل اجلديد، ما  إىلماليني عبد  10حيث مت هتجري خالل هذه الفرتة قرابة 

 هجرة العبيد األفرادجتاوزت هجرة  األخريةومع هناية هذه ، ة اهلجرة الدولية خالل هذه الفرتةميز )العبيد( 
 .1األموالرؤوس  ألصحاباهلجرة القسرية للعبيد هجرة طوعية ذات طابع عائلي ابلنسبة  إىل ابإلضافة وأصبحت

وانتشار  أوروابطور الصناعي يف زامنة مع التمت 12هذه املرحلة من بداية القرن  تبدأ: املرحلة الصناعية -2
حنو العامل  أوروابمليون مهاجر غادروا  32مستعمراهتا يف العامل اجلديد، وطيلة هذه الفرتة ما يقارب  إىل الرأمسالية

، %31 مثلت منها بريطانيا ما يقارب إذ، آنذاك األوروبيةمن الكثافة السكانية  %12ما ميثل  أي، اجلديد
،ـ %2ومبعدالت اقل بلجيكا  ،%22، السويد %25، اسبانيا %22، ايطاليا %20، الربتغال %29النرويج 

واالجتماعي  اهلجرة الدولية لعبت دورا مهما يف التحول االقتصاديفلذا ، %1فرنسا ، %2بولندا -روسيا
سامهت اهلجرة يف بناء جمتمعاته، حيث  أين األخريهذا خاصة  والعامل اجلديد، أوروابوالدميغرايف يف كل من 

من هؤالء % 25حوايل  أما األوروبيني من املهاجرين %90الوالايت املتحدة لوحدها استوعبت ما يقارب 
 .2، اسرتاليا، نيوزيلنداوكندا األرجنتنيتوزعت بني املهاجرين 

رفت هذه املرحلة يف احملدودية يف وعُ  األوىلاحلرب العاملية  إابنهذه املرحلة  بدأت: مرحلة اهلجرة احملدودة -2
تصاعد  إىلمراقبة واقل تدفق للمهاجرين وهذا يعود  أكثرفيها اهلجرة  أصبحت أنتدفق اهلجرة، ومن مالحمها 

، ومن وأمريكا أوروابوحىت هناية احلرب العاملية الثانية يف كل من االستقالل االقتصادي الوطين يف فرتة العشرينات 
                                                           

 اقيانوسيا: القارة التي تضم استراليا والجزر القريبة منها. *
1  Douglas.S.Massey, Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, working paper 

prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective, Johannesburg, South Africa, 4 -7 

June, 2003, p.01.    
2 Douglas.S.Massey, Op.Cit, p.03. 
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سنة  األمريكي الكونغرساملال والعمل، فقد اصدر  ورأسمميزات هذه املرحلة وضع قيود على احلركة الدولية للسلع 
الشرقية واجلنوبية حىت عام  أوروابعلى عدد املهاجرين من قانون القيود الكمية الذي وضع حدودا  1221
فرتة ما  أن، حيث 1لحركة الدولية للهجرةف شبه كلي لسجل توق أينفرتة حدوث الكساد العاملي الكبري  1222
 أكثر إىلربني قد غريت العالقة بني الدولة وقضااي اهلجرة، فالتغري يف االجتاهات العامة للدولة من انفتاحية بني احل

التنظيمية على  واإلجراءاتمحائية اثر بشكل مباشر يف حركة تدفق املهاجرين وذلك من خالل وضع القوانني 
 األمريكية املتحدةوصل املتوسط السنوي لدخول املهاجرين يف الوالايت  1220-1200ل الفرتة ، فخال2اهلجرة

خالل بقليل من ذلك  وأكثرمهاجر،  52000ثينات حوايل مهاجر ليصبح خالل الثال 912000حوايل 
طيلة هذه الفرتة متيزت العاملية الثانية، وعليه فان اهلجرة  الفارين خالل احلرببسبب حركة الالجئني  األربعينات

 .3بعدم االستقرار
منعرجا كبريا وقد شكلت  ظهرت هذه املرحلة يف منتصف الستينات: هجرة ما بعد املرحلة الصناعية -2

اهلجرة ظاهرة عاملية فقد تنوعت  أصبحتمستعمراهتا  إىل أورواباهلجرة من مقارنة ابملراحل السابقة، فبعدما كانت 
ل جذب عكس املراحل دو  األوروبيةالدول  وأصبحتوالدول االستقبال للمهاجرين،  األصلوتعددت دول 

عملت البلدان املتقدمة صناعيا على السابقة خاصة ابستقباهلا للمهاجرين من دول العامل الثالث، ففي هذه املرحلة 
 فباإلضافةدول االستقبال جلب العديد من اليد العاملة املهاجرة للمسامهة يف تنمية اقتصادايهتا، وتنوعت بذلك 

، أملانياالغربية كمناطق جذب خاصة  أوروابنوسيا، ظهرت دول واقي األمريكيتنيالدول املستقبلة التقليدية يف  إىل
 سويسرا، السويد، هولندا.فرنسا، بلجيكا، 

فرتة السبعينات فسجل دخول بعض الدول كايطاليا واسبانيا والربتغال على خط الدول اجلاذبة للهجرة،  أما
 ألسعار، ومع االرتفاع السريع األوسطوالشرق  إفريقياكبرية من املهاجرين من   أعداد هذه الدول تستقبل فأصبحت

 فرتة الثمانينات أمااملهاجرة،  دول اخلليج تستقطب العديد من اليد العاملة أصبحت 1222النفط عام 
على غرار كوراي اجلنوبية، اتيوان،  األسيويةتناميا واضحا يف بعض البلدان  أتخذاهلجرة الدولية  بدأت والتسعينات

واجلدول املوايل  لياابن.هونغ كونغ، سانغفورة، ماليزاي، بعدما كانت الوجهة التقليدية يف هذه املنطقة متمثلة يف ا
 1225-1290وتعدد دول االستقبال خالل الفرتة يبني تنوع 

                                                           
1 Douglas.S.Massey, Op.Cit, p.03. 
2 Klaus J.Bade , Migration in European History, Black well publiching , Oxford, uk, 2003, P 182. 
3 Douglas.S.Massey, Op.Cit, p. 03 
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 1225-1290قائمة أهم الدول املستقبلة للمهاجرين خالل الفرتة : 12رقم  اجلدول

 املعدل الصايف للهجرة الوافدين صايف عدد املهاجرين البلد
 جرة الوافدةالدول ذات املستوى العايل من اهل

 األمريكيةالوالايت املتحدة 
 املانيا
 كندا

 السعودية
 فرنسا
 اهلند

 االحتاد السوفيايت
 ااسرتالي

12222 
2225 
2222 
2992 
2352 
2132 
2022 
2211 

0.25 
0.22 
0.32 
0.23 
0.12 
0.01 
0.02 
0.91 

 معدل عايل الستقبال املهاجرين
 االمارات

 قطر
 الصحراء الغربية

 السعودية
 غامبيا 

1222 
222 
102 

9222 
225 

2.32 
2.15 
2.22 
0.23 
0.22 

Source: Douglas.S.Massey, Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, 

working paper prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective, 

Johannesburg, South Africa, 4 -7 June, 2003, p.37. 

الدول املستقبلة للمهاجرين ضمن قائمة تضم الوجهات التقليدية ككندا والوالايت  أهمقائمة  يبني اجلدول إذ
، فرنسا، االحتاد كأملانيا أوروبيةات اجلديدة واليت مشلت دول هالوج إىل إضافة، اسرتاليا، األمريكيةاملتحدة 

، قطر، اإلماراتجلت س إذ األوسطالدول املصدرة للنفط يف الشرق  أهمالسوفيايت، كما تضم هذه القائمة 
جانب  إىلأجنبية، اغلب العمالة يف هذه الدول هي عمالة  أنمعدالت الستقبال اهلجرة حيث  أعلىالسعودية 

 التايل: رة للمهاجرين كما هو مبني يف اجلدولوتنوعت الدول املصد ِ  تتعدد دول االستقبال تعدد
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 1225-1290الفرتة رة للمهاجرين خالل أهم الدول املصد ِ : 10 اجلدول رقم

 املعدل الصايف للهجرة صايف عدد املهاجرين املغادرين البلد
 الدول ذات املستوى العايل من اهلجرة املغادرة

 املكسيك
 أفغانستان
 بنغالدش

 فيليبني
 ابكستان

 الصني
 فيتنام

 كولومبيا

-9222 
-3191 
-2292 

2923 
-2221 
-2120 
-2125 
-1290 

-0.20 
-0.22 
-0.12 
-0.22 
-0.10 
-0.01 
-0.11 
-0.21 

 الدول ذات معدالت عالية للهجرة املغادرة
 الصومال

 غينيا
 روندا
 ليبرياي

 مجايكا
 لبنان

-22 
-122 
-219 
-1250 
-223 
-252 

-1.20 
-1.22 
-1.29 
-1.12 
-1.02 
-1.01 

Source: Douglas.S.Massey, Op.Cit, p.38. 

يف ذاك الوقت   ات االضطراابت السياسية والدينيةتضم دول ذ أهناكلها هي دول انمية كما   أنيالحظ  إذ
اهلجرة خالل هذه  ومستوى معدل أنيرى  ".Massay*D"1 "مساي" ، لبنان، ورغم ذلك فانروانداكليبرياي، 

 أهنا أي األصليف دول )الفقر، البطالة، الضغط السكاين، الصراعات السياسية(  الطردعوامل الفرتة ال عالقة له ب
يف الدول الصناعية  عوامل اجلذبالسبب احلقيقي  وإمنا، خالل هذه الفرتة ليست هي السبب الرئيس للهجرة

                                                           
 1* Douglas Massey  من جامعة بريستون من اهتماماته البحثية الهجرة الدولية،  7129عالم اجتماع أمريكي متحصل على شهادة الدكتوراه

 strangers in strange land : human in an urbanizing 2005, new faces in new places : the new geographyمن مؤلفاته 

of American immigration 
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، مما استوجب زايدة الطلب على اليد العاملة يف هذه الدول ومنح خاصة يف ظل االنفتاح التجاري العاملياألوروبية 
 .تسهيالت لتنقلها

، زاد 2000عام  إىل 1220انه يف السنوات العشر املمتدة من عام  2002يشري تقرير اهلجرة الدولية لعام و 
، وحدث النمو الكلي الصايف للمهاجرين يف املناطق %13بنسبة  أومليون شخص  21عدد املهاجرين يف العامل 

 22اجرين الشمالية ونيوزيلندا والياابن جمتمعة زايدة يف عدد امله وأمريكا أوروابسجلت إذ منوا )اقتصاداي(،  األكثر
، مهاجر مالين 2داره قمبا م أورواب أمامليون  12مبا مقداره الشمالية  أمريكا، وزاد عدد املهاجرين يف مليون فرد

منوا مبا مقداره مليوان شخص خالل الفرتة  األقلوعلى النقيض من ذلك قل عدد السكان املهاجرون يف املناطق 
مليون  233ين يعيشون يف بلد غري بلد مولدهم بنحو ذوقد قدر جمموع األشخاص ال ،1220-20001

من و  1220مليون شخص( وأبكثر بثالثة أضعاف عما كان عليه عام  152) 1220شخص مقارنة بعام 
 دلكاملوايل ميكن توضيح  الشكل خالل

 الوحدة )مليون مهاجر(    2015-1220خالل الفرتة  عرب العامل تطور عدد املهاجرين :18 الشكل رقم

 
Source: UN population division, trends in total migrants stock, 2015, on: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp  vu le 12/02/2017 

                                                           
1United Nation, International Migration Report 2002, p.02. 

153 161
173

191

222
244

1990 1995 2000 2005 2010 2015

(مليون)عدد المهاجرين حول العالم  

(مليون)عدد المهاجرين حول العالم  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
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مليون مهاجر انتقل  152حوايل  1220دد املهاجرين يف تزايد فبعدما كان عام ع أن الشكلواملالحظ من 
 2010مليون عام  222بينما قفز إىل  مليون 122 إىلانتقل  2000ام عمليون ويف  191 إىل 1225عام 

 ،ا بشكل كبري إىل تفاقم األزمات السياسية يف بعض دول العامل الناميذ، ويرجع ه2005عام  121بعدما كان 
حسب ما يوضحه الشكل ألعداد املهاجرين الدوليني  تنوعت الوجهات املستقطبة من حيث التوزيع اجلغرايف وقد

 املوايل 
 2015عام  وجهات ومصادر اهلجرة الدولية على املستوى العامل :01الشكل رقم 

 
Source : Statistiques de l’OCDE et de la Direction des statistiques démographiques des Nations Unies 

خاصة اليت  األرضيةللمهاجرين اغلبها تقع يف النصف اجلنويب للكرة  األصلدول فان  أعالهحسب الشكل 
 تعاين الفقر والنزاعات السياسية حسب ما يؤكده اجلدول املوايل

)ألف  2015-2010أهم دول األصل للمهاجرين عرب خمتلف دول العامل خالل الفرتة  :10 اجلدول رقم
 مهاجر(
 املكسيك فلبني اندونيسيا السودان ابكستان الصني بنغالدش اهلند سوراي البلد

 105 130 130 190 219 290 335 520 209 املهاجرين
Source : international migration report 2015, UN, p.13. 

رة لطاقاهتا البشرية واليت كانت سوراي يف طليعتها نتيجة للحرب األهلية فيها ب الدول املصد ِ  أهميبني اجلدول 
ه الظاهرة إىل ذويرجع تنامي همهاجر مث بنغالدش، ابكستان...،  520000مهاجر تلتها اهلند ب  209000

الدول الصناعية الكربى هي الوجهة الرئيسية تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية هلاته الدول، بينما كانت 
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املستقطب األول  (OECD*)دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للمهاجرين الدوليني، حيث تعترب
 حسب ما يؤكده اجلدول املوايل حول العامل للمهاجرين

 )ألف مهاجر( 2015-2010أهم املستقبلة للمهاجرين خمتلف دول العامل خالل الفرتة  :19 اجلدول رقم
الوالايت املتحدة  البلد

 األمريكية
 السعودية بريطانيا اسرتاليا روسيا كندا أملانيا لبنان تركيا

 129 120 205 223 225 250 250 300 1005 املهاجرين
Source : international migration report 2015, UN, p.13. 

من مليون  أبكثرللمهاجرين  األولالوالايت املتحدة خالل هاته الفرتة كانت املستقطب  أناجلدول يظهر 
لكن بسياسة  ا العددذهالتشددية لكن حاجة االقتصاد جعلتها تستقطب  اإلجراءاتمهاجر على الرغم من 

ا العدد جاء نتيجة لالزمة ذوالشيء نفسه لباقي الدول الظاهرة يف اجلدول عدا تركيا ولبنان فاستقطاهبم هل انتقائية،
السورية وجلوء عدد كبري من السوريني هلاته الدول، فقبل مخس سنوات مل تكن هاته الدول ضمن أكثر دول 

من  %50إذ يتواجد هبا حوايل قتصادي ه الدول كانت دول منظمة التعاون االذاستقباال للمهاجرين، بل أكثر ه
وقد  ،1هم من بقية دول العامل %90منهم من بلدان منظمة التعاون أما  30%إمجايل املهاجرين، من هؤالء حنو 

هبا، وقد متيزت اهلجرة  والثقافات الفئات املهاجرة يف اجملتمعات املستقبلة هلا بتعدد الدايانت والعرقيات سامهت
 خالل هاته الفرتة وفيما تالها خاصة يف السنوات األخرية مبجموعة من املميزات واخلصائص.

 املعاصرة الدولية خصائص اهلجرة -اثنيا

 إن تنامي أعداد املهاجرين وظهور مناطق طرد وجذب عاملية هلم وهيئات نظامية أو غري نظامية تسري تدفقاهتم، 
 مبجموعة من اخلصائص أمهها:تتصف ألخرية اهلجرة الدولية يف األربعني سنة ا جعلت

يف  إال يظهر مل ابلرغم من أن مصطلح هجرة الكفاءات: (Brain drainلكفاءات )هجرة اتصاعد  -1
األطباء للكثري من العلماء واملهندسني و  مهنلفقدانتيجة  الربيطانيونهو من ابتداع الستينات من القرن املاضي و 

أن هجرة العقول هي ظاهرة موجودة قدم الوجود  االوالايت املتحدة، بيد إىلالذين هاجروا خارج بريطانيا خصوصا 
أن العامل شهد عرب العصور املختلفة  إىلالبشري، حيث تشري الشواهد التارخيية املستقاة من بناء احلضارة اإلنسانية 

األمر اجلديد  لكنوابلتايل فهجرة األدمغة موجودة قدم الوجود اإلنساين  ،2انتقال للكفاءات بني املناطق املختلفة
                                                           

*OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
1 Dhananjayan Sriskandarajah, Migration and Development, woking paper prepared  for the Policy Analysis and 

Research Programme of the Global Commission on International Migration, 2005, p.04. 

 .72، ص: 7007الدوحة الحديثة، الدوحة، تقرير األمانة العامة لمجلس التخطيط، دليل التعاون الفني، مطابع  2 
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طرد الكفاءات من الدول النامية وعوامل جذب بسبب استمرار عوامل  اهتحد تصاعد يف هذه الظاهرة هو
واليت رة هلا ا اخلطرية على اقتصادايت البلدان املصد ِ هتومن مث انعكاسا ،استقطاب الكفاءات يف الدول املتقدمةو 

انه خالل  األمريكيةالرمسية  اإلحصاءات أشارتحيث ، التنميةيف عملية البناء والتقدم و  إليها احلاجة أمس هي يف
من الدول النامية حنو الوالايت  امن املتعلمني تعليم عايل هاجرو  ألف 200( ما يقارب 1222-1290الفرتة )

 ألف 90ما يقارب ثلث عمالتها املاهرة أي حوايل  إفريقيا، كندا، اململكة املتحدة بينما فقدت األمريكيةاملتحدة 
 . 1(2012-1225خالل ) األمريكيةاملتحدة  والوالايت أوروابما بني املتعلمني تعليم عايل ومتوسط حنو 

 حنومن ذوي التعليم العايل من الدول النامية  شخصمليون  20هجرة حوايل  تجلسُ  2000وحبلول عام 
دراسة هذا وحسب  ،2للهجرة العادية %13.3خالل عشر سنوات مقابل  63.7%قدرها  زايدةباملتقدمة أي 

 يف يقيمون العالية املهارات أصحاب من مهاجر مليون 22 حوايل إىل أن خلصت 2019 لبنك العاملي لعامل
يف  1220منذ عام  %120، أي بزايدة قدرها حوايل 2010 عام يف والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بلدان

، اجنلرتا، األمريكية)كندا، الوالايت املتحدة . وهناك أربعة بلدان فقط مهارة األقلمن اهلجرة لذوي  %30مقابل 
 ما عادة   دةاملتح الوالايت وتوضح الدراسة أن ،املهاجرين من هؤالء %20يقرب من  هي وجهة ما منهااسرتاليا( 
وثلث  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لبلدان املتوجهني العالية املهارات ذوي املهاجرين مجيع نصف تستضيف

مليون من  11.3استضافت الوالايت املتحدة  2010ويف عام  ،3املهاجرين ذوي املهارات العالية حول العامل
 أنحيث  ،تضافتهم منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن إمجايل من اس %31هؤالء املهاجرين املهرة، أي 

منهم يف اسرتاليا  35%سويسرا مهاجرين،  يف هممن %52 ،من علماء الوالايت املتحدة مهاجرين 22%
جماالت منحت لعلماء مهاجرين يف عام  أربعمن جوائز نوبل يف  %21ذلك فان  إىل أضف، مهاجرين
20104. 

                                                           
ة، لميمون عبد النور، اثر التحويالت المالية للمهاجرين على االقتصاد الجزائري، أطروحة دكتوراه مقدمة على مستوى كلية العلوم االقتصاديب 1

 45، ص: 2062جامعة تلمسان، الجزائر، 
2  Michel Beine and others, BRAIN DRAIN AND HUMAN CAPITAL FORMATION IN DEVELOPING 

COUNTRIES: WINNERS AND LOSERS, article published in The Economic Journal 118, Blackwell publishing, 

oxford, UK, 2008, p.631. 
3 Sari Pekkala Kerr and Al, Global Talent Flows, Development Research Group, world bank groupe, 2016,  p.04-

05. 
4 Ibid, p.06-09. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%8B+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81+%D9%86%D8%B5%D9%81+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&url=http://tinyurl.com/gtubax7&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%8B+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81+%D9%86%D8%B5%D9%81+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&url=http://tinyurl.com/gtubax7&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%8B+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81+%D9%86%D8%B5%D9%81+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&url=http://tinyurl.com/gtubax7&via=Albankaldawli


 التنظيم إىل.........اهلجرة الدولية من التنظري ........................................... األولالفصل 
 

27 
 

 األطباء من %50 نأبثلث هجرة الكفاءات من الدول النامية، حيث وتساهم املنطقة العربية لوحدها 
 الوالايت أورواب، حنو يهاجرون املتخرجة العربية الكفاءات جمموع من العلماء من%15 و املهندسني من 23%و

 2002حركة وانتقال الكفاءات العلمية العربية لعام  أهمواجلدول املوايل ميثل  ،1خاص بوجه كندا املتحدة،
  .2002حركة وانتقال الكفاءات العربية لعام : 18رقم  اجلدول

 
 
 
 

 البلد

 اإلمجاليةاحلصيلة 
 للمهاجرين الدوليني 

 ابآلالف

 مهارة قليلة 
 اقل من مرحلة الثانوية 

سنوات  9اقل من 
 تعليم
% 

 مهارة متوسطة
 أكثر أومرحلة الثانوية 

 سنة تعليم 02-8من 
% 

 مهارة عالية
 تعليم عال 

 سنة تعليم 02من  أكثر

 15.2 22.2 55.3 1212.2 اجلزائر
 32.2 20.2 12.2 202.2 مصر

 31.0 22.2 20.0 92.2 األردن
 20.2 21.2 22.2 225.5 لبنان

 12.2 22.1 91.9 1505.0 املغرب
 22.5 33.9 12.9 2.9 عمان
 32.2 22.0 19.1 2.2 قطر

 25.2 22.2 22.2 23.1 السعودية
 22.2 20.2 22.0 120.2 سوراي
 19.3 22.2 55.5 322.5 تونس

 30.2 30.9 15.2 3.2 البحرين
العربية  اإلمارات
 املتحدة

13.3 21.0 50.2 23.2 

 .153-152، ص: 2002املتحدة،  األممتقرير التنمية البشرية الصادر عن املصدر: 

هي دول نسب العالية من هجرة الكفاءات فبلغت هذه  دول املشرق العريب أنمن خالل اجلدول يالحظ 
 أن، يف حني %30.2، البحرين %32، قطر 20.2%لبنان ، 31.1% األردن، %32.2 النسبة يف مصر

الدول العربية يف  قائمة ، على الرغم من تصدرهافان غالبية مهاجريها من العمالة قليلة املهارة إفريقيادول مشال 
    عدد املهاجرين.

                                                           
لعدد إبراهيم عبد الخالق، كفاح يحي صالح، دراسة لظاهرة هجرة العقول: أسبابها....عالجها، مجلة كلية التربية، جامعة المستنصرية، بغداد، ا1

 .770، ص: 7009الثاني، 
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القرن املاضي، فهجرة  ستينياتيف  لفتةهجرة النساء بصفة م تصاعدت زايدة عدد النساء املهاجرات: -2
ري مهم يف مسار اهلجرة الدولية، واجلدول املوايل يوضح تطور تدفقات املرأة خاصة لوحدها ظهرت كعنصر تغي

 اهلجرة الدولية للنساء 

 تطور تدفقات اهلجرة الدولية للنساء :01اجلدول رقم 

 % نسبة النساء املهاجرات جمموع النساء اجملموع العام للمهاجرين السنة
0801 25392252 22225222 39.2 
0802 22332222 29212222 32.1 
0801 21225222 22329255 32.2 
0802 29222203 31103213 32.3 
0891 22225222 39223122 32.2 
0892 111012220 52293212 32.2 
0881 153235222 25292321 32 
0882 195020225 21229913 32.2 
2111 129225222 22252902 49.1 
2112 120922593 23512911 48.8 
2101 221714243 107100529 48.3 
2102 243700236 117584801 32.2 

Source: international female migrants stock 2015, UN population division. On : 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp  vu le 07/03/2017 

مثلت النساء حوايل  إذشهدت تدفقات مهمة هلجرة النساء  األخريةمن خالل اجلدول يالحظ انه يف السنوات 
تقريبا نصف العدد الكلي  أيمليون  100عددهن  فاق 2015عدد املهاجرين، ويف سنة  إمجايلمن  50%

اكرب  الفيليبنيتعترب  إذالعمال املغرتبني يف اخلارج،  أغلبيةالنساء ميثلن  سياآمليون، السيما يف  233حوايل البالغ 
 .2003 األمم املتحدة لعام إحصائياتمصدر للمهاجرين الدوليني من النساء تليها املكسيك وهذا حسب 

اهلجرة الدولية املعاصرة هو تنامي عدد املهاجرين غري من خصائص  إن :شرعيةالجرة غري اهلتنامي  -2
ذا النوع من اهلجرة تبقى جد صعبة، وتنعكس هذه املتعلقة هب اإلحصائيةاحلصول على املعطيات  أن إال، الشرعيني

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
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سياسية وحزبية،  ألبعاد خلضوعهااملقدمة اليت متتاز بكثري من التناقض حىت داخل البلد الواحد  األرقامالصعوبة يف 
 هبا تقوم اليت الوضعية تسوية عمليات طريق عن فقط مقاربة وأبرقام وميكن تقدير حجم الظاهرة بنوع من النسبية

، وقد قدر عدد املهاجرين غري الشرعيني امليدانية التحقيقات خالل من وكذا واإلقصاءات أخر إىل حني من الدول
 %13وهو ما ميثل  شرعيمليون مهاجر  15.3مليون شخص مقابل  2.9حوايل  الثمانيناتفرتة يف  أوروابيف 

أي فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، بعدد  أوروابالشرعيني موجودة يف دول جنوب  نسبة للمهاجرين غري أعلىمع تسجيل 
حبوايل  األوىلايطاليا يف املرتبة  وأتيت، 1مهاجر مغاريب ألف 530منهم ، 1222مليون شخص عام  1.2يفوق 
مليون  1.3 إىل ألف 900ما بني  إىللرتتفع يف بداية التسعينات  1222مليون مهاجر عام  إىل ألف 250

مرات  3أي ما يفوق  أورواب مهاجر غري شرعي 120000دخل حوايل  2013ويف عام  2،مهاجر غري شرعي
من  %52من  أكثر أنف إىل جانب هذا ،3ال، اريرتايمعظمهم من سوراي، الصوم 2012ما مت تسجيله يف 

 اإلمجايلمن العدد  %20 إىلوترتفع هذه النسبة يف بعض اجلزر االيطالية العمال املهاجرين وضعيتهم غري شرعية 
 511221وحسب وكالة االحتاد األورويب ملراقبة احلدود، دخل بلدان االحتاد األورويب أكثر من للمهاجرين، 

 .20194مهاجر غري شرعي يف عام 
 كندا يف إحصائيات دمت، وقُ غري شرعي مهاجر مليون 12فيوجد هبا  األمريكيةالوالايت املتحدة  أما

فقدرت  إفريقياعن اهلجرة غري الشرعية يف  أما ،2002 إحصائياتحسب  مهاجر ماليني 4 وجود عن تتحدث
هذه النسبة  أن إىلالتقديرات تشري  أنمن السكان، حيث % 2مليون مهاجر غري شرعي أي ما ميثل  12ب 

 20ب  1222يف  األفارقةمنظمة العمل الدولية فقد قدرت املهاجرين  أما، %10 إىل 2050سرتتفع يف مطلع 
 12و مليون مهاجر 22اجلنوبية  أمريكامليون مهاجر  20ب  أوروابمليون وهي بذلك حتتل املرتبة الثالثة بعد 

، ويف ظل تردي األوضاع االقتصادية واألمنية لدول العامل 5األوسطمالين يف الشرق  2الشمالية و يكاأمر مليون يف 
     جرة غري الشرعية يف تزايد مستمر.النامي خاصة دول الربيع العريب فان نسب اهل

                                                           
1 GIULBILARO Donatella, “les migrations en provenance du Maghreb et la pression migratoire : situation 

actuelle et prévisions”, Cahier de migration internationales, n° 15 département de l'emploi et de la formation, 

1997,  p 75. 

هجرة غير القانونية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مغاربي لمكافحة ال-صايش عبد المالك، التعاون االورو 2 

 .70، ص: 7002عنابة، 
 .70، ص: 7070تقرير الهجرة الدولية: الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع االسكوا،  3 

4 Annual risk analysis 7102, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders of the Member States of the European Union, frontex Warsaw, April 7102, p.01. 
 .72صايش عبد المالك، مرجع سابق، ص: 5 
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سكان العامل  إمجايلمن  %1 حوايل 2015يف عام  رون قسراياملهج  ل مث   :القسريةالدولية اهلجرة تنامي  -3
بزايدة قدرها  أي ،1229عام  مليون 22.2 هذا الرقم بعدما كان الجئمليون  295.وقد بلغ عددهم 

ألف الجئ، لتأيت بعدها أفغانستان اليت ينحدر  200ماليني و 3وايل حب عدد الالجئني سوراي تتصدر و   ،25%
عدد  إمجايلنسبة مهمة من  عدد امله جرين قسراي وقد مثل .1مليون 1.1مليون الجئ والصومال بـ 2.2منها ـ

 .أدانهكما هو مبني يف الشكل  1222عام  يف أقصاهحيث بلغ املهاجرين 

 2015-1220تطور عدد املهجرون قسراي خالل الفرتة : 00 الشكل رقم

 

                         جمموعة البنك الدويل متوفر على املوقع: إحصائيات املصدر:

http://data.albankaldawli.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?end=2014&st\art=1990&view=chart 

الشرقية وبعض  يف أوروابيجة للصراعات السياسية خاصة وهذا نت الجئمليون  20 إىلعددهم  وصل  أين
واالقتصادي لبعض الدول اليت كانت تعاين مثل  األمينكاجلزائر لينخفض عددهم بتحسن الوضع   األخرىالدول 

مليون  12.59حوايل  2015عام  أقصاهليبلغ  2011من  ابتداءهدا العدد االرتفاع ، ليعاود هذه االضطراابت
 .السورية األهليةوخاصة احلرب نتيجة ملا يسمى بثورات الربيع العريب  الجئ

 

                                                           
1 Global trends forced displacement, UNHCR, report 2015, p.06. 
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 هلجرة الدوليةظاهرة ااملبحث الثاين: النظرايت املفسرة ل

ظاهرة اهلجرة، وطبعا كل نظرية نظرايت اليت حتاول إعطاء تفسري لمن خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل ال
من أن اجملتمع هو وحدة حسب املنطلقات واملسلمات اليت تنطلق منها، فالنظرية االقتصادية الكلية تنطلق 

االجتماعية -التحليل، يف حني تناولت النظرية االقتصادية اجلزئية الفرد كوحدة حتليل، أما النظرية االقتصادية
فتتناول العوامل االجتماعية إىل جانب االقتصادية اليت تدفع الفرد إىل اهلجرة أو تساعده على االستقرار يف الوجهة 

 املقصودة

 النظرية االقتصادية الكلية: األولاملطلب 

هذه النظرية على العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف انتقال األفراد خارجيا، أبخذ وحدة التحليل اجملتمع أو  تعتمد
 البلد ككل، وسيتم التطرق إىل هذه النظرية من خالل ما يلي: 

 النيوكالسيكيةالكلية : النظرية أوال

 LewisA. 1253*اهلجرة معظمها اقتصادية، هذه الفكرة تطورت الحقا من قبل  أسبابيعترب هذا النموذج 
، وقد مت تطويرها 1النظرية للنموذج النيوكالسيكي األسسالذين وضعوا  ،orrisH.J 1220 Tadro.W 1229و

عناصر  كأحداملناطق احلضرية   إىلسوق العمل مركز بذلك على اهلجرة الداخلية من املناطق الريفية  إطاريف 
، وبتطبيق هذا 2التنمية، فاملناطق الريفية تتوفر على فائض اليد العاملة لالقتصاد الصناعي يف املناطق احلضرية

 املال رأسالدول اليت متلك وفرة يف عنصر العمل مقارنة بعنصر  أنالنموذج على املستوى الكلي فان النظرية تثبت 
املال  رأسمنخفض، بينما الدول اليت متلك وفرة يف  أجور ل يتوازن عند مستوىسوق عم األرجحمتتلك على 

مرتفع، وحسب هذه النظرية فان الفوارق بني  أجورسوق عمل يتوازن عند مستوى  متتلكمقارنة بعنصر العمل 
هو تدفق عنصر العمل من الدول املنخفضة  األولاحلقيقية بني الدول ستنمي نوعني من التدفقات،  األجور
سريتفع يف دول  األجورعرض العمل سينخفض ومستوى  أنوتكون النتيجة  األجورول مرتفعة الد إىل األجور
من البلدان  رأمسالدفق الثاين هو تدفق يف دول االستقبال، والت األجوروعرض العمل سريتفع وتنخفض ، األصل

                                                           
1 Doglas.S.Massey & All, theories of international migration : a review and appraisal, population and 

development review, vol 19, no03; 1993, p.433. 

* Arthur Lewis  :استاد بجامعة مانشستر له عدة مؤلفات منهاeconomics problems of to day 1940, labor in west indies 1939 

 .92ص: مرجع سابق، بلميمون عبد النور، 2 
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، وينتج مستوى جديد للتوازن عندما يكون صايف التدفقات األجوراملرتفعة حنو الدول منخفضة  األجورذات 
تكلفة مشروع  إال بينهما ال يعكس قر عندما يكون الف أيمساواي للصفر، وصايف هجرة اليد العاملة  الرأمسالية

 :النيوكالسيكية للتوازن كما يلي اآللية، حيث تظهر 1اهلجرة

 للتوازنالنيوكالسيك  آلية: 02الشكل رقم 

 
source : Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, macro-economic determinants of international migration in Europe, 

thesis of doctorate in spatial sciences, Gromingen university, Nether Lands, 2004, p.45. 

على  أوما بني الدول فانه قد تتغري اجتاهات اهلجرة من خالل التوقف،  األجوروبعد تقارب يف حالة التوازن 
اهلجرة يف  إىل أدى، وهذا الختفاء العامل الذي هجرة عائدة )العودة( توليد أوتسجيل اخنفاض كبري  األقل

قبل اربة من فان اهلجرة تتوقف من تلقاء نفسها، وقد انتقدت هذه املق اآللية، وهكذا فان حسب هذه األساس
 احلقيقية. األجوراالمسية وليس على  األجورفان عرض العمل يتوقف على  الكينيزيني حيث وفقهم

 (Hart 1975, Van dijk 1986) اثنيا: النظرية الكينيزية

، فالنقود ليست احلقيقية األجوراالمسية وليس على  األجورحسب هذه النظرية فان عرض العمل يتوقف على 
 إىلينجذبون فان املهاجرين احملتملني  األخريةوسيلة لالدخار، وبسبب هذه الوظيفة  أيضاوسيلة للتبادل ولكن 

 أمهيةمن وهذا التحويالت  وإرسالاهلجرة  إعادةذلك تزيد الرغبة يف  إىل ابإلضافةاملرتفعة  األجوراملناطق ذات 

                                                           
1 Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, macro-economic determinants of international migration in Europe, thesis of 

doctorate in spatial sciences, Gromingen university, Nether Lands, 2004, p.44-45 
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التوازن  إىلاهلجرة تدفع التغريات  نأ، وترى النظرية الكينيزية احلقيقية األجوراالمسية مقارنة مبستوى  األجور
 .1احلقيقية األجوراالقتصادي من خالل التخلص من الفوارق يف البطالة وليس الفوارق يف 

 (*.iore 1979PM) اثلثا: نظرية ازدواجية سوق العمل

يتميز  األويلواثنوي،  أويلقطاعني  إىلتقسم العمل  إذتستند هذه النظرية على اجلوانب اهليكلية لسوق العمل، 
والقطاع الثانوي يتميز بكثافة العمل، ووفقا هلذه النظرية فان اهلجرة الدولية ال  اإلنتاجاملال يف عملية  رأسبكثافة 

املتقدمة يف اهليكل االقتصادي للدول  واملتأصلولكن من الطلب الدائم  املنشأتنتج من عوامل العرض يف دول 
الدول املتقدمة  ات، بذهنية سكان جمتمعاألجانبلب املستمر للعمال يفسر الط إذ، األجنبيةعلى العمالة 

تتوافق مع التسلسل اهلرمي للمكانة االجتماعية، حبيث ال يعمل السكان من اجل  أنب جي األجور أنابعتقادهم 
بل من اجل املكانة االجتماعية لذا جند عزوف احملليني عن بعض الوظائف اليت ال تتطلب املهارة وتعترب يف  األجر

 أجورال يستطيعون رفع العمل  أرابب أن جند ، وهنا2اعتقادهم مهينة لذا جندها يف اجلزء السفلي للسلم املهين
املستوردة حفاظا على  يستعينون ابلعمالةجورهم لذا الطبقة السفلى الن رفعها يؤدي مبطالبة ابقي الطبقات برفع أ

 هلذه الطبقة من السلم املهين. األجوروعلى مستوى  اإلنتاجيةدميومة العملية 

ملء  إىلالنقص العام يف اليد العاملة واحلاجة  إىل األجنبيةالطلب على العمالة  أسباب "M.Piore"وقد ارجع 
الذي ينجم عن املتغريات الدميغرافية النقص  إىل ابإلضافةاملهين،  التسلسلياهلرم  أسفل الوظائف الشاغرة

احلاجة  إىل أيضا)شيخوخة، اخنفاض معدالت الوالدة( االجتماعية )توسيع نطاق التعليم، حترر املرأة( الذي يؤدي 
ن يف حني سابقا كانت تشغلها النساء والشباب احملليو  األجرالوظائف متدنية  أن، حيث األجنبيةالعمالة  إىل

حاليا تطمح النساء للحصول على وظائف تعكس مكانتهم االجتماعية، كما مييل الشباب ملواصلة دراستهم 
على جلب اليد العاملة العمل  أراببهذا العجز يعمدا  وإلدراكفتنقص اليد العاملة املوجهة للقطاع الثانوي 

 .3األجنبية

، املنشأ، البطالة( يف دول األجوراهلجرة ليست انجتة عن عوامل الطرد )اخنفاض  أنيتضح  M.Pioreمن حتليل 
 ( لدول االستقبال.األجنبيةلكن هي انجتة عن عوامل اجلذب )احلاجة املستمرة والضرورية للعمالة 

                                                           
1 Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, op.cit, p.64 

* Michel Joseph Piore  اقتصادي امريكي متخصص في اقتصاديات الهجرة من مؤلفاتهworking in america : a bleuprint for new 

labor market 
 .00عبد النور بلميمون، مرجع سابق، ص: 2

3 Doglas.S.Massey& All, po.cit, p.442. 
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يف حماولة لتعميم النظرية االقتصادية الكلية، تفرتض هذه : (*I.Wallerstein 1979) نظرية النظام العاملي -رابعا
ليس فقط على مستوى مركز االقتصاد والسوق العاملي،  الرأمسايلاهلجرة الدولية تطورت بتطور النظام  أنالنظرية 

بلدان ترجع هذه النظرية منو طاقة اهلجرة إىل الوضع احمليطي لل العاملي بل أيضا يشمل هذا املناطق اهلامشية، إذ
النامية يف إطار عاملي دائري حتتل البلدان الغنية الصناعية مركزه وتعمل هذه األخرية على امتصاص ثروات بلدان 

، األوليةحبثا عن املواد  )احمليط(املناطق اهلامشية  إىلمن دول املركز  األموالتدفق السلع ورؤوس  أنحيث احمليط، 
خارجية، قابله تدفق لليد العاملة يف االجتاه املعاكس والسبب وراء هذه العملية هو الزايدة يف  أسواقاليد العاملة، 

العمل يف القطاع الصناعي شيئا فشيئا غري مرغوب فيه  أصبح أينطلب العمالة املاهرة وغري املاهرة يف دول املركز 
 أخرىى اخلدمات هذا من جهة، من جهة االقتصاد القائم عل إىلمن قبل السكان احملليني، خاصة مع التحول 

فان تسويق املنتجات الزراعية يف املناطق اهلامشية قضى على تنافسية املنتجات الزراعية احمللية مما نتج عنه فائض يف 
الذي شجع هجرة عمالة املناطق اهلامشية للبحث  األمرما استوجب اخنفاض الطلب على العمالة احمللية، العمالة 

 .1على مستوى القطاع الصناعي واخلدمي األجوررمسية وغري رمسية يف الوظائف منخفضة عن فرص عمل 

جانب العوامل السابقة الذكر هناك عوامل دافعة للهجرة من بينها  إىل أبنههذا فان النظرية تقر  إىل إضافة
وما ينتج عنه من توريث  ودول االستقبال، كالعوامل التارخيية خاصة االستعمار األصلالعالقات القائمة بني دول 

 .لثقافة ولغة املستعمر يف البلد املستعمر مما خيلق جوانب اجتماعية دافعة للهجرة

 املطلب الثاين النظرية االقتصادية اجلزئية

هتتم هذه النظرية ابلفرد كوحدة حتليل حيث تستند يف حتليلها على االقتصاد اجلزئي النيوكالسيكي، يف حتليل 
ار متخذ من قبل الفرد وهذا يعتمد على تقييم تكاليف واملنافع من يكون هذا القر  أن فأماقرار الفرد ابهلجرة، 

 .األسرةالقرار يتخذ من قبل  أناهلجرة، أو 

  ).orjas 1989, Sagaastad1962)BG.*assey 1993, MDلقرار الفردي للمهاجر: نظرية اأوال

                                                           
* Immanual Wallerstein   استاذ بجامعة كولومبيا.  0191عالم اجتماع أمريكي تحصل على الدكتوراه عام 

1 Samir Djelti, La migration internationale : causes et conséquences, thèse de magistère, faculté des science 

économique, de gestion et des science commerciale, université de Mascara, 2010, p.45-46. 
* George Borjas  أستاذ السياسات االقتصادية واالجتماعية بجامعة هارفرد، متخصص في الهجرة من مؤلفاتهfriends or strangers : the 

impact of immigration US economy  
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رة كاستثمار يف مت تفسري نظرية القرار من قبل النظرية االقتصادية النيوكالسيكية اجلزئية واليت اعتربت اهلج
املهاجرين  ومبوجب هذه النظرية فان تكاليف واملنافع من عملية اهلجرةنتيجة للتحليل املنطقي للالبشري، و  الرأمسال

احملتملني خيتارون الوجهات اليت تعظم القيمة الصافية احلالية للمداخيل املتوقعة، واليت ختفض التكاليف املباشرة 
تكون فيها اهلجرة حمفز ، بصياغة معادلة تعكس احلالة اليت 1989عام  ojasBقام ، وقد 1أدانها إىلوغري املباشرة 

  نصر البشري:النتقال الع

𝐼 = 𝑙𝑜𝑔 [
𝑊1

𝑊0 + 𝐶
] 

0W 1، األصلييف البلد املرتاكم  األجرW األجر املرتاكم يف البلد املستقبل ،C  تكاليف التنقل من البلد األصل
 .إىل البلد املستقبل

 "Massey"مييلون للبقاء، وقد قام  األفرادكان سالبا فان   إذا أمااهلجرة،  إىل األفرادكان املؤشر موجبا مييل   إذاف
 األصلببناء منوذج مشابه ضم فيه احتمال جتنب الرتحيل من بلد االستقبال، احتمال التشغيل يف كل من بلد 

 2واالستقبال، عنصر الزمن

𝐸𝑅(0) = ∫ [𝑝1(𝑡)𝑝2(𝑡)𝑌𝑑(𝑡) − 𝑝3(𝑡)𝑌0(𝑡)]
𝑛

0

. 𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡 − 𝐶(0). 

ER(0)  قدرة الفرد على اهلجرة أووميثل رغبة  0العائد الصايف املتوقع من اهلجرة قبل املغادرة عند الزمن 

P1(t) حتمال جتنب الرتحيل من بلد االستقبالا ،P2(t)  ،احتمال التشغيل يف البلد املستقبل P3(t) احتمال
اإلرابح إذا ما مت التشغيل يف  Yd(t)اإلرابح إذا ما مت التشغيل يف بلد االستقبال،  Yo(t)التشغيل يف البلد األصلي، 

 إمجايل التكاليف اخلاصة بعملية االنتقال )مبا فيها التكاليف النفسية( C(0)معدل اخلصم،  Rبلد األصل، 

  إذا أماكان سالبا فيقرر الفرد البقاء،   إذا أماكان العائد الصايف املتوقع من اهلجرة موجبا فان الفرد يهاجر،   إذاف
 .األعلىخيتار الوجهة ذات العائد  أنكان العائد موجبا لعدد من وجهات االستقبال على الفرد 

                                                           
1 Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, op.cit, p.39. 
2 Doglas.S.Massey and others, po.cit, p.435. 
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 إمجايل أنجانب التكاليف االقتصادية، حيث  إىلالتكاليف النفسية  أدرجانه  Massay ـما حيسب هلذا النموذج ل
 التكاليف خالل فرتة اهلجرة كاملة إمجايلهي  وإمنايف التحرك ملرة واحدة التكاليف ال تقتصر فقط على تكال

   ,Stark 1991)O.*(Stark &bloom 1985 اثنيا: نظرية االقتصاد اجلديد للهجرة

اهلجرة اخلارجية على املستوى اجلزئي،  حمدداتاهلجرة الدولية من خالل حتليل  أسبابتفسر هذه النظرية 
مل تنظر للفرد كوحدة اختاذ  أهناهذه النظرية وخالفت به النظرية اجلزئية النيوكالسيكية هو  أضافتهما  أنحيث 

وعدم  األسرةمستوى  ىخيارات اهلجرة ختضع لقرارات مجاعية متخذة يف سياق عدم اليقني عل أنالقرار، بل ترى 
 .1مالءمة أسواق العمل فيها كغياب التامني ونقص التمويل خاصة يف املناطق الريفية

الختالف اب أيضاتفسرها وإمنا فحسب هذه النظرية ال تفسر اهلجرة ابختالف األجور بني الدول  أنحيث 
الطبقة االجتماعية اليت  وعة املرجعية هيمالنسيب لألجور داخل البلد نفسه وابلنسبة جملموعة مرجعية معينة واجمل

ينتمي إليها املهاجر يف الدولة األصلية، فنتيجة الختالف األجور بني طبقات اجملتمع تسعى العائالت إىل االنتقال 
 . 2إىل طبقة اجتماعية معينة من خالل تشجيع بعض إفرادها للهجرة

يسي هلجرة األفراد، حيث أن هجرة فوفقا هلذه النظرية فان اليقني بعدم كفاية دخل األسرة هو احملدد الرئ
مصادر الدخل وهذا من خالل التحويالت املالية، مبضاعفة وتنويع جمموعة من أفراد األسرة إىل اخلارج يسمح 

األسرة، وابلتايل أصبحت اهلجرة إسرتاتيجية اقتصادية واجتماعية  ويقلل من خماطر الفقر والالاستقرار على مستوى
اليقني يف االقتصاد الوطين وعلى هذا األساس تشجع األسر أفرادها للهجرة حنو  للتغلب على املخاطر وعدم

 اخلارج، وابلتايل حتولت األبعاد الفردية للهجرة إىل إسرتاتيجية مجاعية تدفعها وتنظمها العائلة.

 االجتماعية-املطلب الثالث: النظرية االقتصادية

واالجتماعية اليت تدفع الفرد إىل اهلجرة خارج الوطن أو اليت قد جتمع هذه النظرية بني اجلوانب االقتصادية 
 يلي: تساعده على االستقرار يف دول االستقبال، وسيتم التطرق إىل هذه النظرية من خالل ما

                                                           
* Oded Stark  أستاذ اقتصاد بجامعة أوسلو شغل منصب أستاذ جامعي بعدة جامعات في العالم، من مؤلفاتهThe Migration of Labor 

1991 ،An Economic Analysis of Transfers and Exchanges Within Families and Groups 0111. 
1 Gubert, Flore. "Pourquoi Migrer? Le Regard De La Théorie Économique." Regards croisés sur l'économie, no. 

8, La Decouverte, Paris, 2010: 010. . 
2 Samir Djelti, op.cit,  p.49. 
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 (*Lee 1966.E)  منوذج دفع/سحب -أوال

كما هو احلال يف اجملال و شيوعا يف جمال البحوث املتعلقة ابهلجرة،  األكثريعترب هذا النموذج احد املقارابت 
تدفقات اهلجرة هي نتيجة لقرارات فردية متعلقة بتقييم التكاليف والفوائد  أندفع/سحب النيوكالسيكي يرى منوذج 

 من عملية اهلجرة

لعوامل طرد )دفع(  أوفان اهلجرة تتحدد وفق لعوامل جذب )سحب( يف دول املقصد فحسب هذا النموذج 
تتعلق ابلوضع  الثانيةمن العوامل تتعلق ابملزااي املوجودة يف البلدان الصناعية بينما الفئة  األوىل، فالفئة األصليف بلد 

( زادت احتماالت واألصلاالقتصادي واالجتماعي يف الدول النامية، وكلما كانت الفوارق بني الدول )املستقبل 
عوامل الطرد فتشمل  أماذب: الدخل املرتفع، التكافل االجتماعي، تقدير الفرد، ....، اهلجرة، وتشمل عوامل اجل

 .1النزاعات العسكرية، الكوارث البيئية، الفقر، البطالة، االستبعاد االجتماعي

جذب  إىلحد ما خصائص الفئة املهاجرة، فعوامل اجلذب متيل  إىلحتدد  األخرىفهيمنة عوامل معينة على 
عوامل الطرد للبلد  أنالذين مت اختيارهم بشكل اجيايب اعتمادا على املستوى العلمي، العمر...، يف حني  املهاجرين

 تكون عامل تشجيع هلجرة كل فئات اجملتمع. األصلي

 (*.Taylor 1986E): نظرية الشبكات -اثنيا

"جمموع العالقات الشخصية اليت تربط املهاجرين السابقني وغري املهاجرين يف  أهناعرف شبكات اهلجرة على ت
، حيث يقدم املهاجر فرصا 2"األصلوبلد االستقبال من خالل عالقات قرابة، صداقة يف بلد  األصلبلد 

 أينافع اليف ومتك أساساحمليطني به، ملساعدهتم على اهلجرة وابلتايل فان قرار اهلجرة ال يقوم على  لألشخاص
املهاجرين احملتملني على املعلومات اليت يتم مجعها من املهاجرين السابقني اليت تدعم  وإمنا، مبعىن اقتصادي فحسب

، وحسب هذه النظرية فان تدفق اهلجرة بني بلدين ال حتكمه 3ماداي ونفسيا خالل كل مراحل عملية اهلجرة
حركة  ءورا فإنه احتجباهلجرة،  إعاقة أودور هذه املتغريات يف تعزيز  مهما كان ألنه، األجورالفوارق يف 

 التخفيض يف التكاليف واملخاطر النامجة عن منو شبكة املهاجرين على مر الزمان. 

                                                           
ذج سحب/دفع للهجرة.باحث أمريكي في مجال الهجرة متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بنسلفينيا، مؤسس نمو  Everett S Lee*  

1Samir Djelti, op.cit.p.51. 
2 Doglas.S.Massey & All, po.cit, p.668. 

 *Edward Taylor  مجال بحثه: اقتصاد العمل، االقتصاد الكلي7191باحث أمريكي بجامعة كاليفورنيا متحصل على شهادة الدكتوراه ، 
3 Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, op.cit, p.54. 
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وحتاول نظرية الشبكات تفسري سبب استمرار ظاهرة اهلجرة الدولية، من خالل ما يوفره املهاجرين السابقني 
االجتماعي،  األمنمتويل لعملية اهلجرة، توفري املعلومات عن الوظائف الشاغرة، السكن،   مناحملتملنيللمهاجرين 

 بتعزيزمسح فان تكوين هذه الشبكات  آخرالرتحيل، فالشبكات تقلل من التكاليف وخماطر اهلجرة، بتعبري  إمكانية
واالستقبال من خالل  األصلبتوحيد الفضاء بني البلد  هو اآلخر ساهمالذي  للمهاجرين االجتماعي الرأمسال
 أخريف داخل البلد املضيف، مبعىن  األصليعادات وتقاليد البلد  املهاجرين العابرة للحدود كممارسة األنشطة

 .خلق جمتمع داخل جمتمع

االجتماعي تعزز من احتمالية زايدة فرص العمل،  الرأمسالوعليه فان الشبكات واليت تعترب كجزء من 
الذي  األمراالستعداد النفسي، اخنفاض التكاليف وخماطر عملية اهلجرة، وابلتايل زايدة العائد الصايف من اهلجرة، 

املهاجرين املشتتني يف املدن والدول كلما تطورت شبكات  يزيد من احلركة الدولية للهجرة، وكلما زاد تعداد
من  أمهية أكثراالجتماعي للمهاجر دورا  الرأمسالاحلركة الدولية للهجرة، وهنا يلعب  اهمعرين وتطورت املهاج

 النقدي. الرأمسال

 (D.Massey 1993)  :النظرية املؤسساتية -اثلثا

كة الدولية للهجرة، فنتيجة على غرار نظرية الشبكات حتاول نظرية املؤسساتية تفسري استمرارية ظاهرة احلر 
                                                                                                منظمات أوواحلواجز املفروضة من قبل الدول ضد املهاجرين، ظهر ما يعرف ابلسوق السوداء  للسياسات

الطوعية يف الدول املستقبلة  انيةاإلنساملنظمات  تنشأ، لذا لألذيةالذي يعرض املهاجر  األمراالجتار ابلبشر 
يتمحور دور هذه املنظمات هو  إذوحتسني معاملة املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني،  اإلنسانتنادي حبقوق 

املهاجرين غري  أوضاع، املساعدة القانونية يف تسوية املأوىتقدمي النصح واملشورة للمهاجر، اخلدمات االجتماعية، 
االجتماعي الذي يعتمد عليه املهاجرون لوصوهلم  الرأمسال أشكالالشرعيني، وتعترب هذه املؤسسات شكل من 

، مؤسسات أعمالغري حكومية، مؤسسات  أوللوجهة املقصودة، وقد تكون هذه املؤسسات: مؤسسات حكومية 
 .1غري قانونية أو، مؤسسات قانونية إنسانية

ه املؤسسات بتوفري حميط جاذب للمهاجرين من خالل التسهيالت اليت متنحها هذه وبذلك تساهم هذ
ث يف معرب مثل ما حيد املؤسسات على الرغم من الضغوط السياسية، فهي بذلك تشجع احلركة الدولية للهجرة

  .من تدفق للمهاجرين بسبب نشاط هاته املؤسسات ابريطاني ابني فرنسييف حبر املانش  "Calais" "كاليه"
                                                           

1 Jennissen, Roel Peter Wilhelmina, op.cit, p.99-94. 
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 (Myrdad 1957 & Massey 1990) :ةنظرية الرتاكمية السببي -رابعا

برتاكم عدة  اهلجرة فاهلجرة الدولية تفسر كذلكانه بغض النظر عن تطور شبكات  "D.Massay"الحظ 
 :1فيما يلي إجيازهاتسبب هجرة السكان احملليني هذه العوامل ميكن  أخرىعوامل 

تزيد التحويالت املالية املرسلة من قبل املهاجرين من حدة الالمساواة مما يزيد من  التحويالت املالية: -
 أوساطاهلجرة يف  على تشجيعاليت ال يوجد فيها فرد ابخلارج، مما حيفزهم  األسرذهنية احلرمان النسيب يف 
الطبقات املتوسطة والعليا، نظر لتكاليف وخماطر  من األشخاصفقط على  تنحصرالعائالت، فبداية اهلجرة 

الفقرية دون تغيري مما  األسرتظل املستفيدة من املوارد املالية احملولة، يف حني  األسرالعملية وهذا ما يزيد من رفاهية 
 االقرتاض من اجل اهلجرة. إىل األخريةيدفع 
اهلجرة وهو  أسبابيشجع على تراكم  آخرعامل  :األرايفيف  يف غري الزراعة األراضياستثمار  -

بعيدا  رأمسالكثافة يف   أكثرالتحويالت والتجهيزات من طرف املهاجرين واستثمارها يف مشاريع  أموالاستخدام 
، ونتيجة لذلك تزيد حمفزات األصليمما خيلق اخنفاض الطلب على العمالة الزراعية يف البلد  عن اجملال الزراعي،

 اخلارج إىلاهلجرة 
 أنابعتبار  ،األصلياملهاجر يصنع تغيري ثقايف على السكان احملليني يف البلد  أنهو  :ثقافة املهاجر -

"أو ما يطلق عليه بـ  ،واألهدافاهلجرة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الطموحات 
*

American Dream". 
زايدة الرفاه االقتصادي للدول  إىلتراكم هذا العامل يف البلدان املستقبلة سيؤدي  استنزاف العقول: -

سلبا من الناحية االقتصادية  تتأثراملستقبلة، ويزيد من عوامل اجلذب للمهاجرين على عكس الدول املرسلة واليت 
جوانب انعكاسات هذه  حيث أن أهمالطرد فيها ويشجع اهلجرة خارجها،  هلجرة عقوهلا مما يزيد من عوامل

 صدر هو  حمتوى املبحث املوايلاهرة على دول االستقبال واملالظ

 ية على الدول املصدر واالستقبالاملبحث الثالث: االنعكاسات االقتصادية للهجرة الدول

 تتأثرخمتلفة على اقتصادايت الدول املستقبلة واملصدرة، حيث  أتثريات آخر إىلمن بلد  اإلفراديكون النتقال 
 إىلعدة قطاعات هباته اهلجرة ما يؤثر على املسار التنموي فيها، ومن خالل هذا املبحث سيتم التطرق 

                                                           
1 Doglas.S.Massey and All, po.cit, p.690-694. 

*American dream  مصطلح يطلق على الثقافة التي تنتشر بين الشباب باعتقادهم أن الهجرة هي السبيل الوحيد لتحقيق الذات وتطلق حتى وان

 كانت الوجهة المقصودة ليست الواليات المتحدة األمريكية
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أتثريها على املوازنة  إىلكمطلب أول كما سيتم التطرق   الدول اتهانعكاسات هذه الظاهرة على عملية التنمية هب
 .ة على سوق العمل سيتم تناوله يف الفصل القادمالعامة للدول املعنية يف املطلب الثاين ليبقى أتثري هذه الظاهر 

 راملطلب األول: االنعكاسات االقتصادية للهجرة الدولية على دول املصد  

 :إىلمن خالل هذا املطلب سيتم التطرق 

 ردول املصد   انعكاسات اهلجرة الدولية على املسار التنموي يف: أوال

سلبا  أو إجياابسينعكس  آخر إىليعترب العنصر البشري عامل حموري يف عملية التنمية لذا فان تنقله من بلد 
 وفيما يلي سنتطرق لكليهما األصلعلى البلد 

 ر من خالل:تساهم اهلجرة الدولية يف عملية التنمية يف دول املصد  لتنمية: اهلجرة كعامل مساعد على ا -1
لتحويل األموال اثر كبري وواضح على اقتصادايت الدول النامية، فلها اثر :  املالية:حتويالت املهاجرين  -أ

سنة   J.Carling"كارلينغ" على االستهالك، االدخار، االستثمار، النمو، الفقر، وتوزيع الدخول. وقد وضع
 خمطط يشرح فيه ديناميكية حتويل رؤوس األموال وأثرها على االقتصاد. 2003

 اثر حتويل رؤوس األموال على التنمية االقتصادية :02 الشكل رقم

 
درابل عبد القادر، مسري جلطي، اهلجرة الدولية، البطالة والتنمية املستدامة، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول  املصدر:

، إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة
 .02، ص: 2011نوفمرب  19-15يومي 
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ينقسم إىل اثرين: أثر حتويل األموال من طرف املهاجرين على اقتصاد الدولة األصلية، فان  "لكارلينغ" لنسبةاب
 اثر يتم يف الوقت احلاضر أي على املدى القصري واثر أخر مستقبلي يتم على املدى الطويل. 

ة لرتفع من االستهالك، االدخار ، االستثمار ابلنسبة إيل املدى القصري، التحويالت املالية اآلنية تضخ مباشر 
كما انه ودائما يف األجل القصري ميول   ،اخلاص واالستثمار اجلماعي الذي يقصد به االستثمار الذي خيص العائلة

 االدخار اخلاص املشاريع اخلاصة ابملستثمرين مرورا ابلنظام البنكي.

واجلماعية واالدخار، يوجه املهاجر التحويالت املالية الستثمارات اخلاصة اعلى املدى الطويل وبعد توسع 
مباشرة لالستهالك كما أن أرابح االستثمار اخلاص وفوائد االدخار اخلاص أيضا توجه هي األخرى حسب 

من االستثمار اخلاص، االستثمار اجلماعي  العائدظهر يك. من انحية أخرى، ويف املستقبل االقتصادي لالستهال
 أوكالتخفيف من البطالة   مما يؤدي إىل إحداث تغريات اقتصادية ،وزة املقاولني أو املستثمرينواألموال اليت حب

 إىل التنمية االقتصادية. ما يؤدي التخفيض من معدل الفقر

ثلث  ها، حيث أنمعدل الفقر في منض إىل التخفي مثال "النيبال"بلد يف  صاحب زايدة هذه التحويالتقد و 
الت املالية، حيث اخنفض هذا املعدل من الزايدة يف التحوي إىلنصف االخنفاض الكلي يف معدل الفقر يعزى  إىل

 .20031-2002يف الفرتة  %21 إىل 1229-1225يف الفرتة  32%

تكون خمرج للدول اليت تعاين فائض يف العمالة وهذا  أنميكن للهجرة  ن حدة البطالة:التخفيف م -ب
دلك   إىل أضففائدة على دول املصدر،  إىلوابلتايل يتحول هذا العبء  أخرىدول  إىلبتصدير هذا الفائض 

اليت تضخ يف كل من االدخار اخلاص، االستثمار اخلاص فان التحويالت املالية للمهاجرين و على املدى القصري و 
نه خلق فرص جديدة أفاالدخار واالستثمار من ش ،واالستثمار اجلماعي هلا اثر اجيايب مباشر على ختفيض البطالة

فرتاكم رؤوس األموال احملولة من اخلارج واليت  يكون اكرت عمقا واكرت اجيابية أما على املدى الطويل فاألثر ،للتشغيل
 متر ابلنظام البنكي على أيدي املستثمرين البد هلا من اثر اكرب يف خلق مناصب شغل. 

                                                           
1 Sanket Mohapatra, Dilip Ratha, and Elina Scheja,   Impact of Migration on Economic and Social Development:  

A review of evidence and emerging issues, paper prepared for the Civil Society Days of the Global Forum on 

Migration and Development 2010, Migration and Remittances Unit, World Bank, 2010, p. 02. 
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ب ذج أوللدول الراغبة يف ترقية جتارهتا اخلارجية  مالذايشكلوا  أنميكن للمهاجرين  شبكات املهاجرين: -ت
املباشرة من مصادر موثوقة وغري مشروطة سياسيا وتتميز ابلوالء واملصلحة املتبادلة، وهي  األجنبيةاالستثمارات 

 .األخرى األجنبيةخصائص قد ال تتوفر يف عديد مصادر االستثمارات 

من خالل ختفيض  األصللبلد  األجنبيةتساهم هاته الشبكات يف بعث دينامية التجارة اخلارجية واالستثمارات 
نصر الثقة اليت يوفرها املهاجر لكال عو  العقود وهذا من خالل املعلومات وإبرامشاريع امل إلقامةالتكاليف الالزمة 

 طريف االتفاقية.

، األخريةدورا كبريا يف املسار التنموي هلذه  األصلدول  إىلتلعب عودة املهاجرين  عودة املهاجرين: -ث
بتعلمهم ملهن خمتلفة  أوواكتساهبم خلربات مهنية  املتطورةفعودهتم بعد العمل لسنوات يف اخلارج وخاصة يف الدول 

وختتلف قدرات  1النامية املال البشري يف الدول رأسحصوهلم على شهادات تعليمية، من شانه دعم كفاءة  أو
لبلد املصدر ابختالف نوعية تلك اخلربات ومدى توافقها مع  واخلرباتاملهاجرين على نقل املعرفة واملهارات 

 اخلربات املطلوبة.
يكون موجه ملشاريع  أنمال مايل من املرجح  لرأسفانه قد يصاحب عودة املهاجرين امتالكهم  آخرمن جانب 

 .األصل منطقةخلق فرص عمل جديدة، وابلتايل احلد من البطالة يف  إىلالذي يؤدي  األمرخاصة 
مع كل ما توفره اهلجرة الدولية من دعائم لعملية التنمية، فهي  اهلجرة الدولية كعائق لعملية التنمية: -2
 :أمههاسلبا على عملية التنمية وفق صور خمتلفة  ابلتأثريويف ظروف حمددة  أخرى أحياانتعمل 
على  أفرادهااملستقبلة هلا، حيث يتحول  األسرخلق ثقافة اعتمادية لدى  إىلقد تؤدي التحويالت  -

للدول املستقبلة للتحويالت كوهنا فقدت العمالة االعتماد عليها دون رغبة يف العمل ومن مث تصبح النتيجة سلبية 
 ؛2للتحويالتاملستقبلة  األسرتتولد من قبل  أناملهاجرة والعمالة اليت كان ميكن 

الذي  األمراستهالكية وليست استثمارية  أنشطةعلى  كإنفاقهااالستخدام غري املناسب للتحويالت املالية   -
 ألهنالالقتصادايت املستقبلة هلا،  اإلنتاجيةعدم مسامهة تلك التحويالت بشكل فعال يف زايدة الطاقة  إىليشري 
فال يوجد دليل اجيايب يثبت ابن الدول املتلقية لكميات كبرية من ، لالستثمار ال لالستهالك ابألساستوجه 

التحويالت هي اليت حتقق أفضل أداء اقتصادي، ومن بني أهم عشرين بلد انمي متلقي لتحويالت العمال متكنت 
                                                           

الدولية، البطالة والتنمية املستدامة، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق درابل عبد القادر، مسري جلطي، اهلجرة  1 
 .10، ص: 2011نوفمرب  19-15التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، يومي 

 .20، ص: 2013ربية، القاهرة، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية: اهلجرة الدولية والتنمية، إدارة السياسات السكانية واملغرتبني واهلجرة، جامعة الدول الع 2 
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عام مضت وعلى  25على األقل على مدى  %2سبعة منها من حتقيق زايدة سنوية لدخول األفراد قدرها 
 .1اني واهلند واتيلنداخلصوص الص

ابلسياسة  أساسامرتبطة  األصللرجوع لبلد اليت تنوي العاملة اليد املهاجرين، فان تركيبة انب عودة امن ج -
ي اليد العاملة عتستد فإهناكانت الدول املستقبلة تتبع سياسة انتقائية   إذا آخراليت تتبعه الدول املستقبلة، مبعىن 

وهذا ما يضر  األصلالبلد  إىلكفاءة ابلرجوع   األقليدفع اليد العاملة  أنالذي من شانه  األمرالكفأة، 
 .ابقتصادايت الدول النامية

على تكوين وتعليم تلك  أنفقتهاكبرية تكون قد   ألموال األصلخسارة دول  إىلتؤدي هجرة الكفاءات  -
يشكلوا  أنكان من املمكن   األكفاءكبرية من املهاجرين   أعدادالكفاءات لفرتة طويلة، فهذه الدول تفقد كل سنة 

، فهجرهتم تعين استقدام كفاءات أجنبية لسد الفراغ الناتج عن هجرة الكفاءات ودافعا للتنمية فيها أساسياعامال 
الوطنية، وبدلك تكون اخلسارة مزدوجة لضياع ما أنفقته من أموال وطاقات يف سبيل تعليم هده الكفاءات وسوء 

 تعانة بكفاءات أجنبية غالبا ما تكون بتكلفة كبرية. استغالهلا ن طريق االس

منط  أومنوذج  أمههااهلجرة الدولية على التنمية على عدة عوامل  انعكاساتسلبية  أووتتوقف مدى اجيابية 
غري شرعية.....( حجم تدفقات اهلجرة، اخللفية االجتماعية واالقتصادية  أومؤقتة، شرعية  أواهلجرة )دائمة 

 حد ما وابلتايل يف نتائجها من خالل سياسة ذكية للهجرة. إىلللمهاجرين، وكلها عوامل ميكن التحكم هبا 

 راثنيا: انعكاسات اهلجرة الدولية على املوازنة العامة لدول املصد  

 إذاخمتلفة بتغري عدد السكان وتركيبتهم خاصة  بطرقالنفقات  أو اإليراداتجهة  املوازنة العامة سواء من تتأثر
حساسية يف املوازنة العامة نتيجة  األكثرتعترب الضرائب اجلانب  اإليراداتابهلجرة، فمن جانب  األمرما تعلق 

عدم خضوعهم للضرائب اليت كانوا يدفعوهنا، يف حني اهلجرة الدولية، فمغادرة بعض املهاجرين بلدهم معناه 
خيضعون لضرائب جديدة يف الدول املستقبلة، هذه الضرائب كثرية ومتنوعة كالضرائب املتعلقة ابالستهالك، 

، مسامهات الضمان االجتماعي، األعمالالضرائب على الدخل، الضرائب على امللكيةـ، ضرائب على رقم 
 .2آخر إىللد وختتلف هذه الضرائب من ب

                                                           

 .22، ص: 2013حنو هنج عادل للعمال املهاجرين يف االقتصاد العاملي، مؤمتر العمل الدويل، مكتب العمل الدويل، جنيف، 1 
2 Samir Djalti, op.cit, p. 72. 
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تنتقل استفادة  إذاهلجرة الدولية على املوازنة العامة،  أتثريمن انحية النفقات فتمثل السلع العامة حمور  أما
سلع عامة يف بلد االستقبال، وتتمثل السلع العامة يف الدفاع الوطين، احلماية  إىلاملهاجر من سلع عامة يف بلده 

 حسب السياسة املالية للبلد. آخر إىلصحة العامة، ختتلف هاته السلع من بلد املقدمة من قبل الشرطة، التعليم، ال

كان اخنفاض النفقات نتيجة   إذااهلجرة الدولية اجيايب على املوازنة العامة لدول املصدر يف حالة ما  أتثريويكون 
يفوق ما مت فقدانه من التحصيل الضرييب  األصليف دول  فقدان املهاجرين الستفادهتم خلدمات السلع العامة

 .يدفعه هؤالء املهاجرون أناملمكن 

ال يتفق اجلميع على كيفية حسابه مما جيعل  إذيشكل حتداي خاصة من الناحية العملية،  التأثريحتديد هذا  إن
 .املايل للهجرة الدولية لألثرمن الصعب تقدمي ادعاءات قوية حول احلجم الدقيق 

كان   إذاختفض يف النفقات يف حالة ما  أنر ميكن للهجرة الدولية انه ميكن القول انه يف حالة دول املصد   إال
ن كانوا يشكلون عبء ياجملرمني...الذ أواملهاجرين من فئة العاطلني عن العمل املستفيدين من الرعاية االجتماعية 

على املوازنة العامة، لكن مع سياسيات اهلجرة االنتقائية املفروضة من قبل دول االستقبال فان هذا لن يتحقق، بل 
املستهدفة هي الفئة اليت استفادت للتو من التعليم العام على نفقة دافعي الضرائب، هلذا ابلعكس فان الفئة 

من هاته الفئة خاصة ضرائب الدخل، وهذا ما يفسر  املتوقعيب املستقبلي الغرض ستفقد الدولة التحصيل الضري
ختليهم عن حقوقهم يف االستفادة من السلع العامة  أناحتمالية التهرب الضرييب الصايف بسبب اهلجرة الدولية، كما 

عليها  اإلنفاق أثريتال قيمة مضافة خاصة من انحية السلع العامة اليت  األخرية أيحيقق هلذه  ال األصليف دول 
حتقق خسائر يف املوازنة العامة  األصل، مما جيعل دول حد كبري بعدد املهاجرين كالدفاع الوطين والبىن التحتية إىل

 .1بسبب هجرة هاته الفئة

فرض ضريبة على هجرة ذوي املهارات  "J.Bahgwati""جاغديش ابغوايت"  األمريكيهلذا اقرتح االقتصادي 
يف بلده خاصة التعليم العام  إقامته أثناءالعالية كتعويض تكاليف استغالل السلع العامة اليت استخدمها املهاجر 

 مل تطبق على ارض الواقع. أهنا إالوالصحة العامة، وعلى الرغم من بساطة ومعقولية الفكرة 

ما  إذاحتقق خسائر يف املوازنة العامة بسبب اهلجرة الدولية خاصة  األصلدول  أن الشأنما ميكن قوله يف هذا و 
   .هبجرة الكفاءات األمرتعلق 

                                                           
1 Samir Djalti, op.cit, p. 73-74. 
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 املطلب الثاين: االنعكاسات االقتصادية للهجرة الدولية على دول االستقبال

 :إىلمن خالل هذا املطلب سيتم التطرق 

 يف دول االستقبال املسار التنموي على اهلجرة الدولية انعكاسات : أوال

ر، إال أن القليل جدا من تناول دول املصد   علىعادة ما تركز الدراسات حول العالقة بني اهلجرة والتنمية 
املهاجر كعنصر هتديد يف هاته الدول  إىلدراسة العالقة بني اهلجرة والتنمية يف دول االستقبال ألنه غالبا ما ينظر 

خاصة من الناحية االجتماعية، إال أن املهاجر يلعب دور مهم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف تلك 
 الدول، وهلذا ال تزال بعض الدول جتلب العديد من املهاجرين وان كان ذلك يف إطار سياسات تقييدية.

يسية يف متكني دول االستقبال واليت يف غالبيتها دول صناعية من مواجهة فهجرة الشباب أصبحت ميزة رئ
التحدايت االقتصادية املتعلقة بسوق العمل واإلنتاجية، إذ تتيح اهلجرة إمكانية جتديد القوة العاملة وسد فجوة 

ى هبا االخنفاض يف عدد السكان يف هاته الدول خاصة وان جزء من سكاهنا ينفرون من وظائف معينة يرض
املهاجر، وابلتايل فاهلجرة تعد مصدر للعمالة الرخيصة اليت حتفظ القدرة التنافسية للمؤسسات، وهي أيضا مصدرا 
للكفاءات اليت جتد يف هاته الدول احمليط املالئم لنشر معارفها وتطبيق مشاريعها وإطالق العنان ألفكارها 

 عم حدة النشاط االقتصادي يف هاته الدول.وطموحاهتا، مما جيعلها قادرة على إدارة وارتقاء ود

دفع هاته الفئة من  إىلوتنعكس املسامهة االقتصادية للمهاجرين يف تراكم رأس املال يف هاته الدول، فباإلضافة 
دفع ضرائب  إىلاجملتمع عجلة اإلنتاج وتنشيطها لالستهالك واالستثمار يف دول االستقبال، يلجا املهاجرون 

 داخل البلد املضيف.لتامني مستقبلهم 

، االستقبال دولية التنمية االقتصادية يف يف عملتساهم إجيااب  ليت ختلقها هجرة الشبابكل هذه الدينامية ا
حول أتثري اهلجرة الدولية على التنمية االقتصادية يف دول االستقبال )االحتاد  2012ففي دراسة أجريت عام 

، حيث مت األخذ بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للتنمية 2013-2002األورويب(، خالل الفرتة 
قتصادية، حيث بينت النتائج أن زايدة عدد املهاجرين أين أظهرت الدراسة أن للهجرة أتثري اجيايب على التنمية اال
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مهاجر قابله زايدة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول املستقبلة بنسبة  100000 إىل
 .  1دولة لالحتاد األورويب 22مقارنة إبمجايل املتوسط ل  0.222%

 ول االستقبال:انعكاسات اهلجرة الدولية على املوازنة العامة لداثنيا

منظور السياسة العامة فان انعكاسات اهلجرة الدولية الوافدة على الوضع املايل لبلد االستقبال هي قضية  من
عبء على املوازنة  أهنممبجرد االعتقاد  يف دول االستقبال يتولد العداء للمهاجرين إذسياسية واقتصادية رئيسية، 

املهاجرين يستفيدون من املساعدات االجتماعية والتعليم العام  أن ترى األحزاب السياسيةمن  دالعامة، فالعدي
ضرائب،  ذلك ال يدفعون مستحقات ذلك يف شكلالقومي مقابل  األمنوالصحة العامة ويزيدون من تكاليف 

 املايل الصايف على املوازنة العامة سليب. أتثريهم أن أي

 اليت األخرى واملسامهات الضرائب بني الفرقوالذي هو املايل الصايف للهجرة  التأثريمسالة تقدير  أن إال
مهمة صعبة بسبب جمموعة من  يتلقوهنا اليت واخلدمات العامة السلع وتكاليف العامة املالية إىل املهاجرون يقدمها

هاجرين مثل مستوى هذه التقديرات يف االعتبار كل من خصائص امل أتخذ أنجيب  إذالعوامل اليت تؤثر عليه، 
غري  أومؤقتة، شرعية  أو، احلالة الصحية، خياراهتم يف سوق العمل، وطبيعة اهلجرة دائمة األعماراملهارات، توزيع 

 .2شرعية

ويف الواقع، عادة ما تستقبل الدول املضيفة فئة عمرية معينة من املهاجرين هي فئة الشباب، تتمتع بكامل 
تعليمها القاعدي )ابتدائي، متوسط، اثنوي( وحىت اجلامعي، مما جيعلها ال تنتفع بنسبة   أكملتصحتها، تكون قد 

، فيها ، بل هي مؤهلة لدخول سوق العمليف هاته الدول عاية الصحية والتعليمالسلع العامة وهي الر  أهمكبرية من 
، ضرائب الدخل، إقامةضرائب سواء  لتامني مستقبلها يف هاته الدولمما جيعل هلا استعداداية لدفع الضرائب 

 اقتطاعات الضمان االجتماعي.

                                                           
1 Sorin Manole & All, Impact of Migration Upon Recieving Country’s Economic Development, The Amfitratru 

Economic journal, the National Council of Scientific Research, Bucharest, volume 19 n0: 46, may 2017, p. 678. 
2  Carlos Vargas-Silva, Briefing: The Fiscal Impact of Immigration in the UK, 5th edition, the migration 

observatory, university of Oxford, 2017, p.03. 



 التنظيم إىل.........اهلجرة الدولية من التنظري ........................................... األولالفصل 
 

47 
 

يف املسامهة املالية الصافية للمهاجرين، فالدول اليت يشكل فيها  أمهية األكثرويعترب العمل العامل الوحيد 
املايل الصايف للهجرة فيها اجيايب مقارنة ابلدول اليت يكون  األثرالعمال املهاجرين نسبة كبرية من مهاجريها يكون 

 .1غري الشرعي أو الالجئاغلب مهاجريها هلم صفة 

هناك من جييده املهاجرون ذوي املهارات العالية وهناك من هو اختصاص  أنوابلتمعن يف طبيعة العمل جند 
هارات العالية العاملني يف وظائف يدفع املهاجرون ذوي امل أناملهاجرون ذوي املهارات املنخفضة، لذا فمن املتوقع 

ة، يف الوقت منخفض أبجورضرائب اكرب من املهاجرين ذوي املهارات املنخفضة والعاملني يف وظائف  األجرعالية 
ذوي املهارات  املهاجرين أن أياالخنفاض مع مستوى املهارات  إىل الربامج االجتماعية نفسه متيل املشاركة يف

 .2املنخفضةعاية االجتماعية مقارنة ابملهاجرين ذوي املهارات لعالية اقل استفادة من مزااي الر ا

املايل  التأثرييكون  أن، فانه يتوقع اغلب الدول املستقطبة للمهاجرين ومع سياسة اهلجرة االنتقائية اليت تنتهجها
الالجئني اليت  أواملهاجرين غري الشرعيني ا ابية، على عكس الدول اليت يكثر هباجي أكثرالصايف للمهاجرين 

 .إضافيةوصحية  أمنيةتستدعي وضعيتهم تكاليف 

اليت استفادت  األدمغةر تسجل خسارة صافية بسبب هجرة ما كانت دول املصد   إذا وعموما ميكن القول انه
ومل تدفع ما يقابل ذلك كضرائب مستقبلية، فان دول االستقبال هلا ربح صايف  نيمن التعليم والتدريب اجملاني

دفع عدد كبري من الضرائب من اجل اتمني مستقبلهم، يف  إىلبسبب عائدات الضرائب للمهاجرين الذين مييلون 
دة عدد املنتفعني مقابل ذلك قد يكون انتفاعهم ابخلدمة العمومية فيه فائدة لباقي دافعي الضريبية عليها، الن زاي

 هبا خيفض التكلفة على املشرتكني السابقني يف اخلدمة.

اك وجهة هنهلجرة ذات منفعة لدول االستقبال، ا أنواليت تبني  سات سالفة الذكرتلك االنعكا إىل ابإلضافة
وتستند يف ذلك ترى العكس  رف )فرنسا(طحزب اجلبهة الوطنية املتالسياسية ك األحزابمتثلها بعض  أخرىنظر 

مسببات العداء  أهممن  تواليت كان ،قتصادياالدلول املذات  اجلانب االجتماعي تمساليت نعكاسات الا إىل
فحسبهم اهلجرة عامل من عوامل النمو الدميغرايف الذي يسبب ضغط اجتماعي ينجر عنه ، اجرينهملل اجملتمعي

، طمس للهوية الوطنية )لغة، دين، عادات وتقاليد(، كل هذا يكلف الدول إضافيةصراعات عرقية، جرائم 
                                                           

1  Is migration good for the economy?, migration policy debates, OECD may 2014, p.o3 available at: 

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf             اتريخ   
7108-16-04يوم        االطالع   

2 Carlos Vargas-Silva, op.cit, p. 03. 

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
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، إذ توضع الدولية حرية اهلجرة أساس القيود الدائمة اليت أثرت على هو األمر، هذا إضافيةتكاليف معاجلة 
نتقائية سياسات اهلجرة جتنبا للتوترات االجتماعية اليت تسببها اهلجرة، هذه السياسات هلا هدف واحد هو اال

هذه بعض وجذب القوى العاملة األكثر أتهيال اليت تتوافق مع الفجوات القطاعية يف دول االستقبال، حمتوى 
 هو موضوع املبحث املوايل. املمارسة يف بعض الدول  السياسات

 : عرض لبعض النماذج الدولية يف تنظيم اهلجرة الدولية الوافدةالرابعاملبحث 

جمموعة القوانني  األخريةدولة عن طريق ما يعرف بسياسة اهلجرة، وتعين هذه  أييتم تنظيم اهلجرة الدولية يف 
، هذه داخلها واإلقامةينوون العمل  أشخاصعبور مل هبا الدولة على مستوى حدودها عند اليت تتعا واإلجراءات

 .العامل يف تنظيم اهلجرةدول مناذج لبعض ، وفيما يلي عرض ألخرىالسياسة ختتلف من دولة 

 األمريكي: النموذج األولاملطلب 

عليها  أطلق، وقد 1295بلد مستقطب للهجرة يف العامل وخباصة بعد  أول مريكيةتحدة األالايت املتعترب الو 
 يلي: "جون كينيدي" "امة املهاجرين"، وميكن دراسة هذا النموذج من خالل ما األمريكيالرئيس 

 األمريكيةتطور سياسة اهلجرة يف الوالايت املتحدة  -أوال

متيزت هذه الفرتة ابالزدواجية يف سياسة اهلجرة من جهة تشجيع هلجرة اجلنس  :0802-0081الفرتة  -1
قانون خاص  أول األمريكياصدر الكونغرس  أين 1220يف عام  وبدأتومن جهة تقييد اهلجرة لغريه،  األبيض

 أرضهااملولودين يف اخلارج واملقيمني على  األشخاصلكل  األمريكيينص على التجنيس  ذإبتنظيم اهلجرة الوافدة، 
، ومع اندالع احلرب 11221شؤون اهلجرة عام هلذا الغرض دائرة  نشيءبيض البشرة، وقد اُ  ايكونو  أنشريطة 
الوالايت املتحدة اتبعت  1212انه عام  إالورغم ما شهدته مستوايت اهلجرة من اخنفاض،  األوىلالعاملية 

مت حظر اهلجرة  أين 1221حدود ممكنة، واستمر هذا حىت عام  أدىن إىل آسيويةتقييد اهلجرة من بلدان  األمريكية
، وقد 2خاصة بدول غرب ومشال أورواب أتشرية 150000متاما وانتهاج نظام حصص سنوية بلغت  األسيوية

، وبعد أوروابلتشمل احلصص دول من شرق وجنوب  1222و 1223استمر هذا حىت مت تعديل القانون عامي 

                                                           
1 Immigration Policy in The United States, congressional budget office, congress of united states, February 2006, 

p.01. 
2 Dominique Daniel, La politique du l’immigration aux états unis, internationale et stratégiques, n050, 2003, 

p.147. 
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احلرب  إطارولكسب الدعم من بعض دول العامل الثالث يف  1250هناية احلرب العاملية الثانية وابلضبط عام 
)قانون اهلجرة واجلنسية(  1252قانون  طارإبعض دول العامل، يف  أمامال للهجرة الباردة قرر الكونغرس فتح اجمل

، ورغم هذا 1األجانبلتجنيس الرعااي  األهليةالدائمني واملؤقتني، وقواعد  األجانبالذي ينص على شروط قبول 
 أين 1295عرقي، حىت عام  أساساهلجرة ظلت تتم على  أن إال األمريكيةالنوع من املرونة من قبل السياسة 

سياسة اهلجرة القائمة على  اهنىانبثق قانون خاص ابهلجرة  مريكيةتحدة األايت املالسجل حراك مدين يف الو 
 .2األسرمل مشل  وأساسالكفاءة  أساس علىاهلجرة القائمة  إىلالعرق  أساس
، آسياما مييز هذه الفرتة هو سياسة االنفتاح الستقبال املهاجرين خاصة من  :0880-0802الفرتة  -2

 1225عام  30من  أكثر إىل 1295عام  5من  األوروبيةارتفعت اهلجرة غري  1225-1295فخالل الفرتة 
قانون يسمح بتوطني الالجئني من  األمريكي)الياابن، الصني، فيليبني( خاصة بعد مترير الكونغرس  أسيوينياغلبهم 

 الجئ 212000وتزامن ذلك مع حرب الفيتنام، حيث وصل عدد الالجئني املقبولني  آسياجنوب وشرق 
، وقد شهدت بداية 3يصبحوا مقيمني بصفة مؤقتة أنيسمح هلم  1220، وقد سن قانون لالجئني لعام أسيوي

ين بلغ تنقيح هام لقوانني اهلجرة الدائمة القانونية، حيث حدد مستوى قانوين لدخول املهاجر  آخرالتسعينات 
 إىل إضافة، 4الكفاءات وأصحاب أمريكيااجملنسون  أقاربللم مشل  أفضليةغري انه كان ذو  أتشرية 925000

 Immigration"هامة يف اتريخ سياسة اهلجرة يف الو.م.أ عرفت ب إصالحات 1229عام هذا فقد شهد 

Welfare Reform"  حصول املهاجرين على احلماية  إمكانيةالتقليل من  اإلصالحاتهذه أهداف  أهموكانت
 .5املهاجرين غري الشرعيني يف احلصول على الوضعية القانونية أماماالجتماعية وغلق الباب 

متيزت هذه الفرتة بسياسة  رئيسا: (Donald Trump)لد ترامب غاية انتخاب دوان إىل 2111الفرتة  -2
سياسات اهلجرة مرر  إدارةيف  األمينسبتمرب حيث انه ومع تصاعد االجتاه  11 أحداثالتقييد للهجرة خاصة بعد 

يف خيول للحكومة الفيدرالية سلطات واسعة  األمريكية( املواطنة the Patriot Act) قانون األمريكيالكونغرس 
، ومت التشديد يف األوسطخاصة القادمني من الشرق  اإلرهاببتهمة حجز املهاجرين املشتبه فيهم مراقبة احلدود و 

الذي ينص على ترحيل ( ,the Real ID Actمت مترير قانون اهلوية احلقيقية ) أين 2005هذا القانون عام 

                                                           
1 William A Kandel, Ruth Ellen Wasem, USimmigration policy : chart book of key trends, CRS report prepared 

for members and committees of congress, march 14, 2016,p.01. 
2 Immigration Policy in The United States, op.cit, p.01. 
3 Dominique Daniel, op.cit, p. 150. 
4William A Kandel, Ruth Ellen Wasem, op.cit, p.02. 
5 Immigration Policy in The United States, Op.Cit, p.02. 
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العمل استخدام نظام قائم  أراببلب من طُ  أينالعمل  أسواقاملهاجرين غري الشرعيني وقد استهدف هذا القانون 
العمل  فرتةمت حتديد  2002، ويف عام 1استخدام العمال ألهليةعلى االنرتنيت ومرتبط بقواعد البياانت احلكومية 

ست سنوات غري قابلة للتجديد، ومع تويل ترامب منصب رئيس الدولة فقد  إىل للمهاجرين املؤقتني من عامني
للعمالة احمللية  األولويةر فاصل على كامل احلدود اجلنوبية، منح جدا امةإقوضع ضوابط لقوانني اهلجرة مشلت 

 .واألجورمهما كانت مع حتسني بيئة العمل 

كل   اإلجراءاتمشلت هذه  :األمريكيةالوالايت املتحدة  إىلالتنظيمية لدخول املهاجرين  اإلجراءات -اثنيا
 :حسب ما هو موضح يف اجلدول اهلجرة القانونية أنواع

 حسب صفة املهاجر  إجراءات دخول املهاجرين للوالايت املتحدة األمريكية :11 اجلدول رقم

 اليد العاملة املهاجرة -0

 اليد العاملة املهاجرة املؤقتة -أ

 Green Card Visa for)بطاقة اإلقامة للهجرة اخلاصة ابلعمل  نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول

Employment) 
 مصلحة اهلجرة واملواطنة األمريكية                        - الوكالة املسؤولة

 وزارة الداخلية واألمن -

 1252قانون اجلنسية واملواطنة  اإلطار القانوين
 اليد العاملة املهاجرة الدائمة -ب

الذي يعمل على إصدار أتشريات  DVبرانمج  Diversity lotterny (DV) نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 اخلاصة ابملهاجرين اليت تقل معدالت اهلجرة منها إىل الو.م.أ

 مصلحة اهلجرة واملواطنة األمريكية - الوكالة املسؤولة
 وزارة الداخلية واألمن -

 1252قانون اجلنسية واملواطنة  اإلطار القانوين
 اهلجرة ذات البعد العائلي -2

يف هذا الصنف تصدر أتشريات تقوم على مل مشل األسر واألقارب  - ابلدخولنوع التأشرية اخلاصة 
 Immidiate Family Membersتسمى 

                                                           
1Marc. R Rosenblum, US immigration policy since 9/11: understanding the stalemate over comprehensive 

immigration reform, migration policy institute, august 2011, p.05. 
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 املواصفات يف على التفضيل قائم الدخول أتشرية من نوع أيضا يصدر -
 .العائلة أفراد من والقرب واجلنس كالسن

 مصلحة اهلجرة واملواطنة األمريكية - الوكالة املسؤولة
 الداخلية واألمنوزارة  -

 1252قانون اجلنسية واملواطنة  اإلطار القانوين
 الطلبة األجانب -2

  Student Visaأتشرية الدراسة  نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 مصلحة اهلجرة واملواطنة األمريكية - الوكالة املسؤولة

 وزارة الداخلية واألمن -

 1252قانون اجلنسية واملواطنة  اإلطار القانوين
 الالجئني -2

تعطى أتشرية الدخول للذي يعرف على انه الجئ حسب اتفاقية األمم املتحدة  نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
، ما يتضمن هذا النوع من التأشريات احلماية املؤقتة لبعض 1292لسنة 

 احلاالت اليت تعرف بتأشريات اللجوء املؤقت
 األمريكيةمصلحة اهلجرة واملواطنة  - الوكالة املسؤولة

 وزارة الداخلية واألمن -

، قانون إصالحات 1220، قانون الالجئني 1252قانون اهلجرة واجلنسية  اإلطار القانوين
 1229اهلجرة 

Source : James Clark and Others, Migration policies and trends: International Comparisons, Final report to the 

Home Office, Migration Research Unit, University of London, April 2004, P. 122-134 

 املطلب الثاين: النموذج الكندي

 ما يلي: إىلمن خالل هذا املطلب سيتم التطرق 

 : تطور سياسة اهلجرة يف كنداأوال

مستقطبة للهجرة منذ  دولة وألهنا 1292دولة كندا عام  أتسيسمت : 0802-0901 األوىلاملرحلة  -0
الفعالة اليت تلعبها اهلجرة يف الرتكيبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية، لذا  األدوارجمتمع يقوم على  فإهنا نشأهتا

للمهاجرين لدعم منو  والذي يعكس سياسة "الباب املفتوح" 1292قانون خاص ابهلجرة يف كندا عام  أولصدر اُ 
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قانون "احرتام  إصدار، فخالل هذه الفرتة شهدت كندا مستوايت عالية من اهلجرة خاصة بعد 1االقتصاد الكندي
بريطانيا،  ،األمريكيةالايت املتحدة تشجيع االستيطان يف كندا من الو  إىلوالذي يهدف  1210املهاجرين" عام 

ا لتسريع معدالت النمو السكاين وتلبية على اخللفية العرقية والثقافية هلذه الدول وهذ مرتكزا يف ذلك الغربية، أورواب
 2نشأتهاحتياجات االقتصاد الكندي خاصة يف فرتة 

حيث خالل هذا العام مت مراجعة قانون  1212هذه الفرتة عام  تبدأ: 0820-0808املرحلة الثانية  -2
د شكوك ومواقف من انتشار الشيوعية ول   األوىلعلى اهلجرة بعد احلرب العاملية  إضافيةفرضت قيود  أين، 1210

هو اجلنس  فيه العنصر األساسي 1212عام األمم املفضلة" قانون اهلجرة " إبصدارمتييزية ضد كثريين ومتثل هذا 
 لآلاثرونتيجة  ، اسرتاليا، الو.م.أ، ايرلندا احلرة، بريطانياإفريقيا، وتضم هذه الدول : نيوزيلندا، جنوب األبيض

على االقتصاد الكندي ومع تزايد معدالت البطالة، اضطرت احلكومة الكندية  1222 أزمةالكبرية اليت خلفتها 
املهاجرين ابستثناء  أعدادوالذي ينص على ختفيض 1221لقانون  إبصدارهاسياسات تشجيع اهلجرة  إيقاف إىل

الراغبني بدخول   يكون أنشريطة  األسروالربيطانيني، كما حافظ القانون على نظام مل مشل  املواطنني األمريكيني
حني  إىلالعاملني يف قطاع الزراعة شرط تكفلهم الذايت بنفقاهتم  أيضاسنة، كما استثىن  12كندا اقل من 

 .3األسرنظام مل مشل  إطارحىت يف  األسيويحصوهلم على عمل، هذا ومل يتم قبول العرق 
هناية احلرب العاملية الثانية  بعداية السبعينات: ية احلرب العاملية الثانية حىت هناملرحلة الثالثة من هنا -2

من خالل ما اقره الربملان  وهذاعادت كندا لسياسة تشجيع اهلجرة  إذحدث تغيري يف سياسة اهلجرة الكندية، 
اقرتح سياسة تشجيع للهجرة هتدف لرفع النمو الدميغرايف  أينملقرتح امللك "ماكينزي"  1232الكندي عام 

من خالل توسيع االستهالك هبدف حتقيق دورة اقتصادية انجحة، حيث مت حتديد املهاجرين  واالقتصادي خاصة
-1232)املهارة(، لكن رغم هذا شهدت الفرتة  اواىل مدى مسامهته االقتصادية يف كند األصلياستنادا للبلد 

 إعادة إىل أدىا ، ممأوروابمن املهاجرين غري املهرة اغلبهم من دول جنوب كبرية   أعداد دخول شهدت 1290

                                                           
1 Historical Timeline : changes to canada’s immigration policies, a summary of Canadian  immigration policy, 

available at : http://passagestocanada.com/wp-content/uploads/2016/04/Primer_discrimination-in-immigration-

policy_final1.pdf     2012-02-12اتريخ االطالع:    
2 Kim Munroe, Understanding Canada's Immigration Policies: Through Colonial Theory, capstone  seminar  

series Belonging in Canada: Questions and Challenges Volume 2,Number 1, 2012, p.05.. 
3  Daniel Chapala, French and Canadian Immigration in a Comparative Analysis, master thesis; school of 

economics and management, Lund University, Scania, Sweden, 2010, p. 14-15. 
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يقدمها للمجتمع  أناليت ميكن  اإلمكانياتالنظر يف معايري انتقاء املهاجرين ابلرتكيز على مؤهالت الفرد وطبيعة 
 .1األصليبلده  أساساملستقبل له )الكندي( وليس على 

كبرية من الذين ال   أعدادن شروط انتقاء املهاجرين خماوف من دخول كشرط م  األصلياستبعاد البلد  أاثروقد 
تنبين نظام التنقيط الذي  إىل 1292ذلك يف عام  أدىالتكيف مع االقتصاد الكندي، لذا  إمكانياتتتوفر لديهم 

معايري مثل: التعليم، العمر، اللغة، اخلربة،  إىلالنقاط استنادا  أساسم املهاجرين احملتملني على يقي   أنمن شانه 
 :2إىليهدف  1222قيط تعديال عام ، وقد عرف نظام التنأخرىعوامل 
 والعائالت؛ اإلفرادوجتميع  األسراالستمرار بسياسة مل مشل  -
جاء به قانون اهلجرة عام  وهذا من خالل تقدمي املساعدات لالجئني، حسب ما اإلنسايندعم اجلانب  -

 والذي يؤكد التزام كندا بقبول الالجئني؛ 1229
 البالد خاصة اليت يتجمع فيها املهاجرون. تعزيز النمو االقتصادي يف خمتلف مناطق -

 ، اللون.األصلالعرق، الدين،  أساسالتمييز القائم على  1222هذا وقد حظر قانون 

شهدت هذه املرحلة خلق منط جديد يف سياسة الثالثة:  األلفية غاية إىلاملرحلة الرابعة من التسعينات  -3
قائمة ملهن حمددة  1221شهد عام  إذواملقاولني،  كاملستثمرينللفئات االقتصادية   أفضليةاهلجرة يعتمد على 

مت تعديل  1225للمهاجرين الذين تتطابق مهاراهتم مع احتياجات سوق العمل، ويف عام  إضافيةنقاط  أعطت
 اإلدارينيكالتجار، املهن التقنية،   أخرىمهن  أمامنظام التنقيط بعيد عن متطلبات مهنة معينة وفتح اجملال 

اليت انبثق منها قانون اهلجرة ومحاية الالجئني الذي كان   2002 إبصالحاتفني، وعززت هذه السياسة احملرت 
، 3األسرابلعمل بسياسة مل مشل  اإلصالحاتهذه  أهداف، حيث حددت 1229كتعويض لقانون اهلجرة لعام 

يقسم  2002عام   إضايفوتوكول بر  إضافةاالستمرار يف سياسة التنمية االقتصادية، محاية الالجئني، هذا وقد مت 
  .، الالجئنياالقتصادينيطبقات هي: طبقة العائالت، املهاجرين  إىل ثالثاملهاجرين 

مشلت هذه اإلجراءات كل أنواع اهلجرة القانونية  :إجراءات دخول املهاجرين إىل األراضي الكندية -اثنيا 
 حسب ما هو موضح يف اجلدول:

                                                           
1 Daniel Chapala, Op.Cit, p.15. 
2Ibid, p. 16.  
3 Kim Munroe, Op.Cit, p. 10-11. 
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 حسب صفة املهاجر املهاجرين لكندا إجراءات دخول : 12اجلدول رقم

 اليد العاملة املهاجرة -0

 الدائمةاليد العاملة املهاجرة  -أ

 Skilled Worker Classالصنف  هلذا الدخول أتشرية تعرف - نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول

Immigration  املؤهلة العاملة ابليد اخلاصة الدخول أتشريةهي 
                      الكنديةمصلحة اهلجرة  - الوكالة املسؤولة

والذي كان كتعويض لقانون  ،2002 الالجئني حقوق ومحاية اهلجرة قانون اإلطار القانوين
 1229اهلجرة لسنة 

 املؤقتةاليد العاملة املهاجرة  -ب

مينح للمهاجرين  التأشرياتوهذا النوع من  Business Immigration Visa نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 من الفئات التالية:

 الراغبني يف االستثمار يف كندا األشخاصكل   املستثمرون: -
 الذين يديرون نشاط اقتصادي يف كندا أبشخاصيتعلق  املقاولون: -

 الكنديةمصلحة اهلجرة واملواطنة  - الوكالة املسؤولة

والذي كان كتعويض لقانون ، 2002الالجئني  حقوق ومحاية اهلجرة قانون اإلطار القانوين
 1229اهلجرة لسنة 

 اليد العاملة ذات التوجه اجلهوي -ج

اهلجرة ذات  أتشرية Provincial Nomination Immigration Visa نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 أن، ويتجلى يف ابلتأشرياتاالختيار اجلهوي، وتنفرد كندا هبذا النظام اخلاص 

الكندية تربطها اتفاقيات مع احلكومة املركزية تعطي الصالحية  املقاطعاتاغلب 
، أقاليمهاهلذه املقاطعات ابختيار طبيعة املهاجرين الراغبني يف االستقرار داخل 

 Alberta, British Colomia, Nova, New Foundب:  األمرويتعلق 

Land, Manitoba, Laborador وتقريبا كل املقاطعات الكندية ابستثناء 
 اليت لديها طابع خاص. Quebecمقاطعة كيبك 

 الكنديةمصلحة اهلجرة واملواطنة  - الوكالة املسؤولة

 1252قانون اجلنسية واملواطنة  اإلطار القانوين
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 هلجرة ذات البعد العائليا -2

 العائالت اخلاصة بلم الشمل أتشرية Family Class Migration Visa نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 الكنديةمصلحة اهلجرة واملواطنة  - الوكالة املسؤولة

 2002جرة ومحاية حقوق الالجئني قانون اهل اإلطار القانوين
 األجانبطلبة ال -2

الطلبة االكادميني،  إىل التأشرياتمينح هذا النوع من   Study Permit Visa نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
طلبة اجلامعات والكليات، املدعوين حلضور ملتقيات ودورات تكوينية للغات 

  أشهر 9حبيث ال تفوق املدة 
 كنديةمصلحة اهلجرة واملواطنة ال - الوكالة املسؤولة

 2002قانون اهلجرة ومحاية حقوق الالجئني  اإلطار القانوين
 الالجئني -3

الذين  األفراد إىلاحملميني وتوجه  األفراد أتشرية Protected Persons Visa ابلدخولنوع التأشرية اخلاصة 
 مزرية يف بلداهنم. إنسانية أوضاعيعانون من 

 مصلحة اهلجرة واملواطنة الكندية الوكالة املسؤولة
املتعلقة بوضعية الالجئني مع  1251لسنة  األمميةاتفاقية جنيف  - اإلطار القانوين

 1292لسنة  اإلضايف الربوتوكول
  2002قانون اهلجرة ومحاية الالجئني  -

Source : James Clark and Others, op.cit , P. 44-62  

 الفرنسيالنموذج  املطلب الثالث:

 سياسة فرنسا يف تنظيم اهلجرة الوافدة إليه من خالل ما يلي: إىلميكن التطرق 

 يف فرنسا : تطور سياسة اهلجرةأوال

يعترب اجملتمع الفرنسي أكثر اجملتمعات تفاعال مع اهلجرة إذ هو يف حد ذاته مكون من تشكلية متنوعة من 
 :1أمهها مرت سياسة اهلجرة فيها بفرتات، وقد فرنسا عرب العصور إىلأجناس توافدت 

                                                           
1 Daniel Chapala, op.cit, p.17-22. 
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عمق التاريخ الفرنسي إذ  إىلتعود جذور سياسة اهلجرة يف فرنسا فرتة ما قبل احلرب العاملية األوىل:  -0
اللبنات  1222تعترب املفاهيم اجلديدة اليت أفرزهتا الثورة الفرنسية كاملواطنة وحقوق اإلنسان املعلن عنها يف عام 

 1222فتح أبواب اهلجرة بشكل كبري، غري أن قانون  إىلاألوىل لتشكيل السياسة الفرنسية للهجرة، واليت أدت 
ىل يف سياسة اهلجرة يف فرنسا إذ ينص على جتنيس أبناء املهاجرين واملولودين يف فرنسا يعترب اخلطوة العملية األو 

 بغض النظر عن أصوهلم ودينهم، وقد اقتصر ذلك على الدول األوروبية الناطقة ابلفرنسية كبلجيكا وسويسرا.
بتدهور قوة االقتصاد الفرنسي بعد  لفرنسا لقد تدعمت سياسة اهلجرة االنفتاحية فرتة ما بني احلربني: -2

وهي املنظمة العامة  األوىلمنظمتني لتنظيم جلب اليد العاملة املهاجرة،  إلنشاءمما دفع فرنسا  األوىلاحلرب العاملية 
للهجرة وكان هدفها من جلب العمال اقتصادي، واملنظمة الثانية هي التحالف الوطين من اجل زايدة سكان 

دميغرايف،  وقد لعبت هذه املنظمات دورا كبريا يف الضغط على احلكومة الفرنسية هبدف  فرنسا وقد كان هدفها
 1222ترقية سياسات اهلجرة مبا خيدم مصاحلها يف زايدة عدد املهاجرين، وقد تدعم هذا بقانون التجنيس لعام 

اليت عرفت  األوروبيةمن الدول  واسبانيا وغريها اايطاليمن الفاشية يف  الفارينالذي ييسر عملية جتنيس املهاجرين 
 استبدادية أنظمة
وتوسع اقتصادي  متيزت هذه الفرتة إبعادة بناء فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية حىت بداية التسعينات: -2

لفرنسا خاصة بعد اخلسائر االقتصادية والبشرية الكارثية اليت أدت بفرنسا نتيجة احلربني، مما دفع ابلسلطات اىل 
، اين مت اليد العاملة املهاجرة لسد النقص يف هذا اجملال إىلسياسة هتدف اىل إعادة البناء وهذا ابللجوء  انتهاج

من العمالة املهاجرة خاصة  اآلالفالذي عرف جناحا من خالل جذب  برانمج "العامل الضيف"دلك يف اطار 
، ونظرا لزايدة عدد املهاجرين فقد سنت إفريقياودول املستعمرات التابعة لفرنسا يف مشال  أوروابمن دول جنوب 
اهلجرة بعد احلرب وقد  إلدارةقانون يتبىن قواعد جديدة انبثقت عنها هيئات جديدة  1235فرنسا يف نوفمرب 

 املكتب الوطين للهجرة والذي انبثق عنه بعد سنوات املكتب الفرنسي حلماية الالجئني واملنفيني. إنشاءركزت على 

 1222ة السبعينات تعترب نقطة حتول يف السياسة االنفتاحية لفرنسا، حيث أدت أزمة النفط يف غري أن بداي
ركود كبري يف االقتصاد الفرنسي جعل السلطات الفرنسية تعلق سياستها االنفتاحية وتقيد حركة العمالة  إىل

اسة فشلت بسبب برانمج مل أوطاهنم، غري أن هذه السي إىلاملهاجرة، وحىت تقليص عددها إبرجاع البعض منها 
 1222عام  "ماسرتخيت"مشل األسر وتوقيع فرنسا لعدة اتفاقيات زادت من استقطاهبا للمهاجرين منها اتفاقية 

 .1225واتفاقية شنغن عام 
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يف عهد جاك شرياك ظهرت  2002كوزير للداخلية    "نيكوال ساركوزي"بتعيني  الثالثة: األلفيةمع بداية  -3
املتعلق  2002-11-92الصادر بتاريخ  12-11قضااي اهلجرة واالندماج على الساحة السياسية بسن قانون 

 أيضاكما مت ، وطاليب اللجوء السياسي واجلنسية كما يهدف اىل احلد من اهلجرة غري الشرعية واإلقامةمبراقبة اهلجرة 
ضواحي  أحداثاملتعلق ابهلجرة واالندماج وهذا على خلفية  2009-02-23الصادر ب  11-2سن قانون 

ابريس اليت بينت فشل سياسة االندماج ليكون هذا القانون مبثابة سياسة جديدة ركزت على مفهوم اهلجرة 
 اللجوء. ، واحلد من سياسة مل مشل العائالت وطايلاألوروبيةاالنتقائية من طاليب اهلجرة من الدول غري 

يف سياسته جتاه اهلجرة بسن قانون  بدأهما  "ساركوزي" أكمل 2002بعد انتخابه رئيسا لفرنسا عام  وحىت
متنح  كتأشريةبطاقة الكفاءة واملهارة   إبصداريدعم اهلجرة االنتقائية ونظام احلصص السنوي لتدفق العمالة  2002

، هذا ومع 2011-2002مهاجر فقط خالل الفرتة  1125ل  إالللعمالة املؤهلة حيث مل متنح هذه البطاقة 
عام  22229بعدما كانت  2012مهاجر عام  22222التصدي للهجرة غري الشرعية حيث مت ترحيل 

 .1واإلدماجوزارة شؤون اهلجرة  أتسيس، وقد انبثق عن هذا القانون 2002

 إبلغاءبنوع من التساهل  2012الرئيس املنتخب يف  "فرونسوا هوالند"متيزت سياسة  "ساركوزي"لكن عكس 
احلصول على الواثئق واجلنسية الفرنسية يف حني  إجراءاتومت تسهيل  األجانببعض القوانني اخلاصة ابلطلبة 

ابلتشديد على اهلجرة غري الشرعية يف انتظار سن قانون  "ماكرون"اميانويل  2012توعد الرئيس املنتخب يف 
 .2012لذلك يف مطلع 

مشلت هذه اإلجراءات كل أنواع اهلجرة القانونية  ول املهاجرين إىل األراضي الفرنسية:دخ إجراءات -اثنيا
 املوايل. حسب ما هو موضح يف اجلدول

 

 

 األراضي الفرنسية إىلإجراءات الدخول  :13 اجلدول رقم

                                                           
1 Joao Miguel Carvalho, The Effectiveness of French Immigration Policy Under President Nicolas Sarkozy,  

Published by Oxford University Press on behalf of the Hansard Society, England UK, January 2015, p. 18-12  
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 اليد العاملة املهاجرة -0

 األوروبيةاليد العاملة املهاجرة  -أ

 قصرية أوحرية حركة العمال داخل فرنسا سواء ملدة طويلة  نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 مكتب اهلجرة الدولية الوكالة املسؤولة
 2002نوفمرب  29لقانون  23-211اتفاقية شنغن، مرسوم  اإلطار القانوين

 األوروبيةاليد العاملة املهاجرة غري  -ب

 األجلقصرية  أومتنح تصاريح عمل طويلة  نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 مكتب اهلجرة الدولية - الوكالة املسؤولة

 الوكالة الوطنية للتوظيف  -
 للعمالة والتوظيف والتكوين املهين اإلداريةمديرية  -

 
 1222ماي  11الصادر يف  األجانبقانون  - اإلطار القانوين

-12تونس )-االتفاقيات واملراسيم الثنائية بني كل من: فرنسا -
اسرتاليا -(، فرنسا05/2002-12اجلزائر )-(، فرنسا03/2002

 السنغال-(، فرنسا1195/2002اجملر )-(، فرنسا11/2002)
(230/2002) 

 اهلجرة ذات البعد العائلي -2

 دخول كتأشريةبطاقة خاصة للعائلة متنح   نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 مكتب اهلجرة الدويل - الوكالة املسؤولة

 مديرية الشؤون الصحية واالجتماعية -

 15و 12املادة  1235قانون اهلجرة  - اإلطار القانوين
 2002 أكتوبر 22قانون املهاجر  -

 الطلبة األجانب -2

 ( للدراسات العلياأشهر 09طويلة املدى ) أتشرية - نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
  (أشهر 02) student visaقصرية املدى  أتشرية -

الوكالة الفرنسية لتعزيز التدريب والتبادالت يف جمال التعليم والتكنولوجيا  - الوكالة املسؤولة
EduFrance 
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 املنشأالسفارة/القنصلية الفرنسية يف بلد  -

 15املادة  2002نوفمرب  12 قانون اإلطار القانوين
 والباحثني عن املنفى الالجئني -3

 خاصة  ابلالجئني والباحثني عن املنفى حسب اتفاقية جنيف أتشرية نوع التأشرية اخلاصة ابلدخول
 وزارة الداخلية - الوكالة املسؤولة

 وزارة الشؤون اخلارجية -
 املكتب الفرنسي حلماية الالجئني واملنفيني -

 1251جويلية  22اتفاقية جنيف  - اإلطار القانوين
 2002قانون املنفيني نوفمرب  -

Source : James Clark and Others, op.cit , P. 44-62  

تبعا  أو العكس تشددية أوتقييدية  إىلسياسة اهلجرة تتغري من انفتاحية  إنومن خالل هذا املبحث يتضح 
يف حالة ما إذا كان اقتصاد البلد حباجة للظروف االقتصادية وحىت االجتماعية للدول، فنجدها تتميز ابالنفتاحية 

تستلزم ذلك، يف حني جندها تشدد يف إجراءات تسهيل دخول ليد عاملة لسد النقص يف القطاعات اليت 
املهاجرين يف حالة الركود االقتصادي أو زايدة التوترات االجتماعية بسبب العداء للمهاجرين، إال أن اغلب الدول 
الصناعية أصبحت تنتهج السياسة االنتقائية مستهدفة بذلك الكفاءات اليت دول أصلها أوىل هبا، األمر الذي 

 عمق فجوة املكاسب من اهلجرة بني دول األصل واالستقبال.ي

 

 

 

 

 

 



 التنظيم إىل.........اهلجرة الدولية من التنظري ........................................... األولالفصل 
 

60 
 

 الفصل خالصة

مباحث تناول  أربعمن خالل  اهلجرة الدولية من حيث التنظري والتنظيم إىلمن خالل هذا الفصل التطرق  
مصطلح اهلجرة ابللغة العربية يقابله ثالث  أنمفهوم اهلجرة وتطورها وخصائصها، وقد تبني  األولفيها 

أسباب  هجرةلل أنلكن كلها ضمن مفهوم اهلجرة، كما  األخرمصطلحات ابلالتينية كلها هلا معىن خيتلف عن 
هي قدمية لكنها تسارعت بوترية كبرية  وإمناعصر ليست وليدة  تعددت بني االقتصادية واالجتماعية والسياسية

، وقد متيزت اهلجرة املعاصرة مراحل أبربعاهلجرة مرت  أن، هلذا جند األصعدةست مجيع نتيجة تغريات عاملية م
 ، هجرة النساء، واهلجرة غري الشرعية.األدمغةبعدة ميزات منها هجرة 

املبحث الثاين فقد كان خمصصا للنظرايت املفسرة للهجرة الدولية واليت مثلتها النظرية االقتصادية الكلية  أما
نظرية ازدواجية سوق العمل، كما احتوى هذا املبحث على و  الكينيزيةة النظريو النظرية النيوكالسيكية  ضمت واليت

 هذا املبحثاحتوى  وأخريا، اجلديد نظرية االقتصادو النظرية االقتصادية اجلزئية اليت ضمت نظرية القرار الفردي 
تها ماعية واالقتصادية املسببة للهجرة ترمجالعوامل االجت ضمتاالجتماعية واليت  -النظرية االقتصادية على

 أنليتضح  ،/سحب، نظرية الشبكات، النظرية املؤسساتية، النظرية الرتاكمية السببيةالنظرايت التالية: منوذج دفع
 تؤمن هبا.اهلجرة، حسب املنطلقات واملسلمات اليت حتاول إعطاء تفسريات ألسباب كل نظرية 

ر واالستقبال من على دول املصد   تناول االنعكاسات االقتصادية للهجرة الدوليةومن خالل املبحث الثالث مت 
ر واالستقبال( وانعكاسات هذه العالقة بني التنمية واهلجرة على مستوى كال الطرفني )املصد   إىلخالل التطرق 

من عملية اهلجرة  األكرباملستفيد  أنالظاهرة على املوازنة العامة على مستوى دول املصدر واالستقبال، ليتضح 
 الدولية هي دول االستقبال خاصة اليت تنتهج السياسة االنتقائية.

ومن خالل املبحث الرابع الذي مت ختصيصه لبعض النماذج الدولية يف تنظيم اهلجرة الدولية الوافدة، فقد مت التطرق 
سياسات اهلجرة يف هاته  أنرة، ليتضح والكندي والفرنسي يف تنظيمهم لعملية اهلج األمريكيالنموذج  كل من  إىل

الدول تتميز ابالنفتاح والتشدد حسب ظروف البلد خاصة االقتصادية لكن مؤخرا وبسبب تداعيات اهلجرة غري 
    السياسة االنتقائية يف اهلجرة. إىلواللجوء جلأت هاته الدول  التأشرياتالشرعية وكثرة طلبات 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاين

 تفسري التبادل التجاري الدويل
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 متهيد 

احلافز الرئيس لقيام التجارة بني الدول، وتزداد هذه املكاسب يف ظل  التبادل التجاري تعترب املكاسب من
التقسيم الدويل للعمل والتخصص يف إنتاج السلع واخلدمات، مما يؤدي إىل توجيه املوارد االقتصادية حنو 

يف باته االستخدامات األكثر إنتاجية يف الدول املشرتكة يف التجارة، وهذا ما حاولت نظرايت التجارة الدولية إث
دولة  أيالتبادل بني الدول والعوامل اليت حتدد ختصص  ألسسظل دعوهتا لتحرير التجارة الدولية ومن خالل بياهنا 

من التجارة كيفية توزيع املكاسب   إىل إضافة، األخرىوتصدير سلعة ما وابلتايل استريادها من قبل الدول  إنتاجيف 
 التبادل. أطرافعلى الدول 

النظرية الكالسيكية بشقيها القدمي  إىلثالثة مباحث، سيتم التطرق  لىعي حيتوي ذالفصل والا ذومن خالل ه
يف  التقدم التكنولوجي وتنوع املنتجات إىلواليت تطرقت  االجتاهات اجلديدةبعد ذلك  أولا كمبحث ذوه واحلديث
  التجارة داخل الصناعة ومنوذجاقتصادايت احلجم  إىلكمبحث اثين ليتم التطرق   التبادل التجاري الدويلتفسري 

 يف تفسري التجارة الدولية كمبحث اثلث. كاجتاهات حديثة
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 التبادل التجاري الدويليف تفسري  الكالسيكية: النظرية األول ملبحثا

أساس تتاجر الدول فيما بينها، وقد تتابع ذلك عرب الزمن بداء من  أيحاولت عديد الدراسات تفسري على 
أن واليت ضمت عديد االقتصاديني ميكن  الليربايلاملنحى  ذاتالقرن الثامن عشر بتحليالت النظرية الكالسيكية 

لكن هم آخرون قد خيتلفون عن سابقيهم ظهر رواد  ذاتهويف املسار  ،ه النظرية"ذيطلق عليهم ب"اجليل األول هل
   ب"اجليل الثاين هلده النظرية"  منطلق عليه أنابملبادئ نفسها ميكن 

 للنظرية الكالسيكية األولاجليل : األولاملطلب 

استند اجليل األول للنظرية الكالسيكية يف تفسريهم ألسباب قيام التجارة الدولية، وكدا العوائد الناجتة  لقد
 :1عنها، على جمموعة الفروض أمهها

 خد شكل املقايضة؛دولتني وسلعتني والتبادل أي وجود -

بري عنها بواسطة عامل واحد هو العمل، دلك أن منو ععوامل اإلنتاج متوفرة بكميات حمدودة، وميكن الت -
 اإلنتاج ال يرجع إىل الزايدة يف احد العوامل وإمنا إىل حتسني إنتاجية العوامل املتاحة واليت تتمثل يف العمل؛

 أي عدم تغري تكاليف اإلنتاج مع زايدة السلع املنتجة؛ثبات التكاليف  -

 إمهال تكاليف النقل أو الرسوم اجلمركية أو مصاريف التامني؛ -

 التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج، أي أن زايدة إنتاج سلعة ما يستلزم ختفيض إنتاج سلعة أخرى؛ -

 دة وعدم قابلية التنقل بني الدول؛وامل اإلنتاج )العمل( بصورة مطلقة داخل الدولة الواحعحرية حركة  -

 سيادة املنافسة التامة يف مجيع األسواق الداخلية  -

 جمموعة من االقتصاديني منهم: وأفكاروعلى أساس هده الفروض ضمت النظرية أراء 

 نظرية امليزة املطلقةو  ادم مسيث: أوال

أنصار املدرسة التجارية فيما " A. Smith"، انتقد االقتصادي االسكتلندي 6771يف كتابه ثروة األمم سنة 
خيص نظرهتم للتجارة اخلارجية والسياسة اليت كانوا يطبقوهنا يف هذا اجملال، ودعا إىل حرية التجارة الدولية ابعتبارها 

                                                           

 1
، الجزائر، 6كمال دمدوم، االقتصاد الدولي: التجارة الدولية، بحث مقدم لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 

 .00، ص:1006
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أحسن سياسة لبلدان العامل، ونظراً ألن فلسفة املدرسة التجارية ترى أن أساس ثروة األمم هو مجع املعادن النفيسة، 
وحسب أنصار هذه املدرسة يتحقق ذلك بتدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية وذلك بتشجيع الصادرات وتقييد 
الواردات، األمر الذي حيقق فائض يف امليزان التجاري وابلتايل زايدة كميات املعادن النفيسة، ومبا أن مجيع الدول 

ان التجاري يف وقت واحد، وعليه فإن بعض الدول حتقق تتاجر فيما بينها فإهنا ال تستطيع أن حتقق فائض يف امليز 
 .1مكاسب من املعادن النفيسة على حساب الدول األخرى

كما انتقد "ادم مسيث" كل ما من شأنه إعاقة تقسيم العمل سواء داخل الدولة الواحدة أو ما بني خمتلف 
ق نتيجة تقسيم العمل الدويل، فتقسيم الدول، وأوضح أن املزااي اليت تنتج من تقسيم العمل داخل الدول تتحق

العمل الدويل يتيح لكل دولة أن تتخصص يف إنتاج وتصدير السلعة اليت متتلك فيها ميزة مطلقة وتستورد تلك 
اليت ال تتوافر هلا فيها ميزة مطلقة، واملقصود ابمليزة املطلقة هو أقل تكلفة تنفق يف سلعة واحدة تنتج يف بلدين 

. ولتوضيح فكرة "آدم مسيث" يُعتمد على 2تكلفة إنتاج السلعة يف كمية العمل الالزمة إلنتاجهاخمتلفني، وتتمثل 
 ، وفقا للتكاليف املوضحة يف اجلدول أدانه.Yو Xتنتجان السلعتني  Bو A املثال التايل: حيث يُفرتض وجود دولتني

نفقات إنتاج الوحدة من كل سلعة مقدرة بساعات العمل. :41جدول رقم   

 )وحدة/ساعة عمل(

 

 

، الجزائر، 6كمال دمدوم، االقتصاد الدولي: التجارة الدولية، بحث مقدم لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف املصدر:

 .00، ص:1006

كمية من العمل قدرها   Xوحدة واحدة من السلعة  إنتاجيتطلب  Aمن خالل اجلدول نالحظ انه يف البلد 
 أيساعة عمل،  026يتطلب كمية قدرها  Yوحدة واحدة من السلعة  إنتاج أنساعة عمل، يف حني  06

وحدة واحدة  إنتاجيتطلب  Bالبلد  أن، ومن خالل اجلدول نفسه يالحظ Xالسلعة  إنتاجبتكلفة اكرب من تكلفة 

                                                           

 .03-00، ص: 1060، 01علي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي: نظريات وسياسات، دار المسيرة، عمان، ط:  1 

 .66، ص: 1007زينب حسين عوض هللا، االقتصاد الدولي: العالقات االقتصادية والنقدية الدولية، دار الجامعة الجديدة، االزاريطة،  2 

 B البلد  A   البلد 

 X 60 150   السلعة
 Y 120 75 السلعة 
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يتطلب   Yوحدة واحدة من السلعة  إنتاج أنساعة عمل، يف حني  056كمية من العمل قدرها   Xمن السلعة 
 .Xالسلعة  إنتاجبتكلفة اقل من تكلفة  أيساعة عمل،  55كمية عمل قدرها 

ميزة مطلقة يف  B، بينما البلد Bمقارنة ابلبلد  Xالسلعة  إنتاجميزة مطلقة يف  Aللبلد  أنومما سبق يتضح 
 Xالسلعة  إنتاجيتخصص يف  أن، A، وعليه وفقا لنظرية امليزة املطلقة فمن مصلحة البلد Yالسلعة  إنتاج

هذه  تقاسمالدولتني من هاتني السلعتني مث يتم  إنتاج، وابلتايل يتضاعف Yالسلعة  إنتاجيف  Bويتخصص البلد 
 .الزايدة من خالل التبادل فيما بينها

يف الدول  اإلنتاجيةهة نظر التحليل الكالسيكي، يف ارتفاع متوسط تتمثل املكاسب من التخصص من وجو 
 .فيها ومنه زايدة مستوى الرفاهية كما هو مبني يف اجلدول اإلنتاجزايدة  إىلاملشرتكة يف التجارة مما يؤدي 

 املكاسب من التخصص وفق "ادم مسيث": 51جدول رقم 

 املكاسب من التخصص بعد التخصص قبل التخصص 
 A B اجملموع A B اجملموع A B اجملموع 

 X  06 056 006 006 / 006 -06 +056 +06 السلعة
 Y  006 55 005 / 056 056 +006 -55 +55 السلعة
 035+ 55+ 06+ 056 056 006 565 005 086 اجملموع

 املصدر: من إعداد الطالبة

 Xوحدة من  إلنتاجساعة عمل  086 إىلحيتاج  Aحسب النظرية يكون هذا التخصص، فقبل التباديل كان 
ساعة عمل للحصول على وحدتني من نفس السلعتني، بعد  225 إىلحيتاج  B، وكان البلد Yووحدة من 

ساعة عمل  06ساعة عمل للحصول عليهما ويوفر  026وتستعمل  Xوحدتني من  إبنتاج Aالتخصص يقوم 
 056ويستعمل  Yوحدتني من  إبنتاج Bعليها قبل التجارة الدولية، كما يقوم البلد مقارنة ابلوضعية اليت كان 

فان الزمن املوفر سوف  اإلنتاجساعة عمل، وحسب فرضية التشغيل الكامل لعوامل  55ساعة عمل ويوفر 
عن التخصص  الناتج اإلنتاجيةحتسني مستوى  أنتتمثل املكاسب يف  إذيف كال البلدين،  اإلنتاجيستعمل يف زايدة 

 .اإلنتاجمما يزيد من  أسعارهااخنفاض متوسط القيم ومنه تكلفتها وابلتايل  إىلالدويل يؤدي 
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التخصص ابلنسبة للدول  إىلال تبني السبيل  أهنايف حرية التجارة يؤخذ عليها  "مسيث" مبادئمهما يكن فان 
مجيع السلع على  إنتاجيف  مطلقة ابلنسبة اليت تتمتع مبيزة أوسلعة ما،  إنتاجميزة مطلقة يف  أبياليت ال تتمتع 

 .األخرىالدول 

 ريكاردو ونظرية امليزة النسبية ديفيد اثنيا:

"آدم مسيث" وذلك يف كتابه  " ابلرد على نظريةD. Ricardo"يف القرن التاسع عشر قام االقتصادي االجنليزي 
ويف الفصل السابع من كتابه بنين "ريكاردو" قانون  0805املشهور "مبادئ االقتصاد السياسي والضرائب" عام 

 .1امليزة النسبية يف التجارة الدولية

لكنه ويوافق "ريكاردو" "آدم مسيث" يف أن النفقات املطلقة تعطي ميزة مطلقة لبلد ما يف إنتاج سلعة معينة، 
حيدد تلك القاعدة ابلنسبة للتجارة الداخلية أما ابلنسبة للتجارة اخلارجية فإن قاعدة النفقات املطلقة ال تفسر قيام 

 التجارة بني خمتلف الدول، ومن هنا بدأ حتليل "ريكاردو" يف نظريته للنفقات النسبية.

دولة أن تتخصص يف إنتاج وتصدير السلعة وطبقا هلذه النظرية، فإنه يف ظل ظروف التجارة احلرة ميكن ألي 
اليت تنتجها بتكلفة نسبية أقل، وتستورد السلعة اليت تنتجها بتكلفة نسبية أكرب أي اليت ال تتوافر هلا فيها ميزة 

، واملقصود ابمليزة النسبية هي أقل تكلفة نسبية تنفق يف سلعة واحدة مقارنة بسلعة أخرى يتم إنتاجها يف 2نسبية
تلفني. ولقد قدنم "ريكاردو" مثاال عدداي لشرح نظريته، فأخذ كل من اجنلرتا والربتغال اللتني تنتجني بلدين خم

 :3سلعتني مها النبيذ والنسيج كما يبينه اجلدول التايل

                                                           
1 Michel Rainelli, le commerce international, la Découverte, 7 édition, Paris, 2000, p. 43.  

 .12، ص: 1066: النظرية والسياسات، دار الفكر ، عمان، السيد متولي عبد القادر، االقتصاد الدولي 2 
3Michel Rainelli, op.cit, p. 44. 

 البرتغال انجلترا 
 06 066 النسيج

 86 026 النبيذ
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 نفقات إنتاج كل: 61جدول رقم  
والنسيج مقدرة  وحدة من النبيذ 

 بساعات العمل.

 

 

 

 

 

Michel Rainelli, le commerce international, la Découverte, 7 édition, Paris, 2000, 44 :Source 

السلعتني معا مقارنة ابجنلرتا وعليه فحسب نظرية  إنتاجالربتغال هلا ميزة مطلقة يف  أننالحظ  أعالهمن اجلدول 
السلعتني، وابلتايل فان التجارة الدولية غري ممكنة النشوء بني  إنتاجفان الربتغال يتخصص يف امليزة املطلقة، 

السلعتني يف   إلنتاجلنفقات النسبية ممكنة حسب نظرية امليزة النسبية وهذا بسبب االختالف يف ا أهنا إالالبلدين، 
ومن مث تكون من ، (080 >6880)النسبية يف الربتغال اقل مما هي عليه يف اجنلرتا  التكلفة أنكل بلد حيث 

 أمايف اجنلرتا،  إنتاجهتنتجه بتكلفة اقل من تكلفة  ألهناوتصدير النبيذ  إنتاجتتخصص يف  أنمصلحة الربتغال 
 يف اجنلرتا اقل مما هي عليه يف الربتغال إنتاجهتكلفة  أنوتصدير النسيج حيث  إنتاجاجنلرتا هلا ميزة نسبية يف 

من خالل اجلدول املوايل سيتم توضيح املكاسب من قيام التجارة الدولية وفق قانون و ، (0.025 >6.800)
 .املزااي النسبية

 د ريكاردو"يسب من التخصص وفق "ديفاملكا: 51جدول رقم 

 البلدين معا الربتغال اجنلرتا 

 بعد التخصص قبل التخصص بعد التخصص قبل التخصص بعد التخصص قبل التخصص 

 066 006 / 06 066 066 النسيج

 006 066 006 86 / 006 النبيذ

 306 306 006 056 066 006 اجملموع

ةالتكلف النسبية  للنبيذ   120/100=1.2 80/90=0.89 

ةالتكلف النسبية للنسيج  100/120=0.833 90/80=1.125 
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 36+ 06+ 06+ املكاسب

 املصدر: من إعداد الطالبة

 006سعة عمل واجنلرتا حتتاج  056 إىلوحدتني )نبيذ + نسيج( كان الربتغال حيتاج  إلنتاجيبني اجلدول انه 
ساعة  306 إىلوحدات )وحدتني من النبيذ ووحدتني من النسيج( عامليا كنا حنتاج  أربع إلنتاجانه  أيساعة 

 06ساعة عمل وابلتايل قد وفر  006وينفق ينتج وحدتني من النبيذ  أصبحعمل، وملا ختصص الربتغال يف النبيذ 
وابلتايل ساعة عمل  066تنتج وحدتني من النسيج وتنفق  أصبحتساعات عمل، واجنلرتا ختصصت يف النسيج 

وحدات السابقة قبل  األربع إلنتاجساعة عمل  306 إىلحنتاج  أصبحنا أننا أيساعة عمل  06فقد وفرت 
 أدىاليت  اإلنتاجيةساعة عمل انجتة عن ارتفاع متوسط  36التخصص، ومن ذلك فان البلدين استطاعا توفري 

 .اإلنتاجالتخصص الدويل وليست انجتة عن زايدة عوامل  إليها

حتديد نسب  صعوبة إىل أدى، مما األسعارعامل الطلب يف حتديد  أمهلت أهنا إالهده النظرية  إسهاماتورغم 
، وابلتايل عدم قدرة أخرافرتضت وحدة من سلعة مقابل وحدة من سلعة  أهناالتبادل الفعلية بني الدولتني، حيث 

مل يفسر كيف  ريكاردو أن، كما 1النموذج يف حتديد الكيفية اليت تتوزع هبا املكاسب من التجارة الدولية بني الدول
نسبة معينة للتبادل التجاري بني الدولتني املشرتكتني يف التجارة، فقد توقف يف تفسريه  أويتم حتديد سعر معني 

نسبة من التبادل التجاري تقع  أيالدول حتقق مكاسب من التجارة عند  أنلقيام التجارة عند النقطة اليت مفادها 
 .بني نسب التبادل الدولية يف كل دولة على حدة

 ية الطلب املتبادلجون ستيوارت ميل ونظر -اثلثا

 أن، ولقد حاول 0858االقتصاد السياسي سنة مبادئ هذه النظرية يف كتابه عرض جون ستيوارت ميل  
  ."العرض والطلب الدوليني" نسبة التبادل الدويل يتوقف على عاملني مها أنيربهن على 

قام  إذا إالاالسترياد  التحليل الكالسيكي يعتمد على املقايضة لذلك فان كل بلد ال يستطيع أنمبا و 
الدولية وال يتحقق التوازن يف  األسعارابلتصدير، وتتوقف صادرات )عرضه الدويل( ووارداته )طلبه الدويل( على 

 عند ذلك املعدل حيث "معدل التبادل الدويل"عند قيمة دولية معينة واليت يطلق عليها اسم  إالامليزان التجاري 

                                                           

 1
 .20،ص: 1060، 06هجير عدنان أمين زكي، االقتصاد الدولي: النظرية والتطبيق، دار إثراء، عمان، ط: 
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الدويل )عرض البلد  طلبه( هو يف الوقت نفسه قيمة اآلخرالبلد  طلبللبلد ) الدويل فان قيمة العرض الدويل
 1.طلبا متبادال إالعرض وطلب كل بلد الدوليني ليس  أي( اآلخر

يف نظريته هذه على اختالف الكفاءة النسبية للعمل يف البلدين، بدال من الرتكيز على التكلفة  "ميل"لقد ركز 
لكي يوضح مفهوم النفقة النسبية فانه يثبت كمية  األخريالنسبية للعمل يف كل منها كما فعل ريكاردو، فهذا 

املردودية،  أو اإلنتاجليظهر الفرق يف  االختالف يف التكلفة، بينما ميل فيقوم بتثبيت كمية العمل إلظهار اإلنتاج
هلما كمية عمل  وأملانيااجنلرتا  أنولقد قدم ميل مثاال عدداي خمتلفا عن املثال الذي استخدمه ريكاردو ابفرتاضه 

 من السلعتني على النحو التايل:  اإلنتاجمت استخدامها يف كل بلد فيمكن احلصول على كمية  وإذامتساوية 

  

 عند "ميل" اإلنتاجنفقات  :51جدول رقم 

 

 

 

05ص:  ،2600دار الفكر ، عمان،  ،االقتصاد الدويل: النظرية والسياساتالسيد متويل عبد القادر،  املصدر:  

مرتا من  06 إماتنتج  أناجنلرتا ابستخدام كمية عمل معينة تستطيع  أنيتضح من بياانت اجلدول السابق 
 األقمشةمرت من  06 إنتاج أملانيا، وابستخدام كمية العمل نفسها تستطيع y األقمشةمرت من  05 أو x األقمشة

x  األقمشةمرت من  06 أو y ، نقارن معدالت التبادل الداخلي  أنولكي حندد امليزة النسبية لكل البلدين علينا
 yو x األقمشةفمعدل التبادل الداخلي يف اجنلرتا بني  بني هاتني السلعتني يف كل من البلدين قبل قيام التجارة

مرت  x=0مرت من  0هو  yو x األقمشةبني  أملانيا، ومعدل التبادل الداخلي يف yمن  x=085مرت من  0هو
 yمرت من قماش  0الن املرت منها يتم مبادالهتا ب  x األقمشة إنتاجزة نسبية يف الجنلرتا مي أن، وهذا يعين yمن 

 إنتاجميزة نسبية يف  ألملانيا أن، وهذا يعين yمرت من  0ب  xمرت واحد من قماش يتم مبادلة  أملانيابينما يف 

                                                           
 63: كمال دمدوم، مرجع سابق، ص1 

 y األقمشةمرت من  x شةاألقممرت من  

 05 06 اجنلرتا

 06 06 أملانيا
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م مبادلة الوحدة نفسها من بينما يت x أقمشةوحدة من  685ب  أملانياالن الوحدة منها يتم مبادلتها يف  y أقمشة
y  وحدة من  685يف اجنلرتا بx أقمشةوتصدير  إنتاجيف  أملانيا، وهبذا تتخصص y  بينما تتخصص اجنلرتا يف

  .x أقمشةوتصدير  إنتاج

معدل التبادل الدويل للسلعتني بعد قيام التجارة بينهما هو وحدة  أنيف افرتاض ريكاردو  "ميل"قد انتقد و 
، وذلك الن معدل التبادل الداخلي ابلنسبة الجنلرتا هو yالسلعة  مقابل وحدة واحدة من xواحدة من السلعة 

 xالسلعة  سوف تبادل داخليا وحدة من قماش  أملانيااجنلرتا وبدون جتارة مع  أن أي وحدة 085وحدة مقابل 
 ."ريكاردو"افرتضته ذي من املعدل ال أفضلوهو معدل  yمن وحدة من قماش  أبكثر

مت التسليم مبعدل "ريكاردو"، فان اجنلرتا سوف تلحق هبا خسارة من  إذا أفضلوميكن توضيح ذلك بشكل 
ذلك ، ويتضح أملانيا إىلتقوم ببيعها  xمع كل وحدة من قماش  yوحدة من قماش  685قيام التجارة تعادل 

، وعند xمن  685من مقابل  yوحدة  أيبني السلعتني  أملانيامت حساب معدل التبادل الداخلي يف  إذا أيضا
سوف حتصل على  أملانيافان  yيف تصدير قماش  أملانياقيام التجارة وابفرتاض وحدة مقابل وحدة ومع ختصص 

اجنلرتا، وحسب  إىلمع كل وحدة قماش تقوم ببيعها  إضافية xوحدة قماش  685مكسب ميكن تقديره ب 
 أملانياالتبادل الداخلي يف اجنلرتا ومعدل التبادل الداخلي يف الشكل التايل فان معدل التبادل الدويل يقع بني معدل 

 وهذا بسبب:

 حتديد معدل التبادل الدويل وفق "ميل": 51الشكل رقم 
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 30مرجع سابق، ص: السيد متويل عبد القادر، املصدر: 

وهو ما يتحقق هلا دون جتارة، وسوف  yمن  085من  أبكثر xسوف ترغب اجنلرتا مببادلة وحدة من  -5
وهو معدل التبادل الداخلي يف yبوحدتني من  xابدلت وحدة من  إذا األقصىيكون مكسب اجنلرتا عند حده 

 دون جتارة؛ أملانيا
وهو ما يتحقق هلا دون جتارة، وسوف يكون  x 685من  أبكثر yمببادلة وحدة من  أملانياسوف ترغب  -0

 وهو معدل التبادل الداخلي يف اجنلرتا  xوحدة  685ب  yابدلت وحدة من  إذا األقصىمكسبها عند حده 
كان االسترياد يتم طبقا ملعدل تبادهلا   إذامن اجنلرتا،  xالدخول يف التجارة واسترياد السلعة  أملانيالن تقبل  -3

كان ذلك   إذا أملانيامن  yيف املقابل سوف لن تقبل اجنلرتا استرياد  لن تكسب شيئا من التجارة األهنالداخلي 
 االسترياد سوف يتم طبقا ملعدل تبادهلا الداخلي؛

يكون معدل التبادل الدويل الذي تقبله الدولتني ذاك الذي يوفر هلا حافزا من قيام التجارة  أن إالال يبقى  -5
 0معدل التبادل الدويل يكون حمصورا بني  أن أيدل التبادل الداخلي للسلعتني يف الدولتني ويكون حمصورا بني مع

 0> ويلدبادل التعدل الم <0.5                              أي   0.5و

 ألملانيا، وابلنسبة yمن  0.5من  أكثرمقابل  xابلنسبة الجنلرتا سيكون وحدة من  األفضلاملعدل  أن أي
 .yوحدة من  2مقابل اقل من  xسيكون وحدة من 
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مع قيمة الطلب الثاين،  األولفان معدل التبادل الدويل يتحدد عندما تتعادل قيمة الطلب  أدقوبصورة 
ومرونة هذا الطلب، وكلما اقرتب هذا املعدل كثريا من  اآلخرويتوقف ذلك على قوة طلب البلد على انتج البلد 

تعود  آخرلبلد ما كان نصيبه من مكاسب التجارة الدولية ضئيال والعكس صحيح، مبعىن  معدل التبادل الداخلي
 .1األقلبينما حيظى صاحب اكرب طلب ابملكاسب  األصغرصاحب الطلب  إىلاملكاسب من التجارة الدولية 

بني دول غري بادل دويل املبادلة، ففي حالة ت أطرافعن الواقع وهذا الفرتاض تكافؤ  طرح "ميل" قد ابتعدو 
اشرتاط التكافؤ  إىل إضافةال يكون للطلب املتبادل دور يف حتديد معدل التبادل الدويل،  أنمن املمكن متكافئة ف

 .درات وواردات كل من البلدين لتحقيق معدل التبادل الدويل يعد قيدا للنظريةبني قيم صا

 )النيوكالسيك( للنظرية الكالسيكية اجليل الثاين: املطلب الثاين

يندرج حتليل اجليل الثاين للنظرية الكالسيكية ضمن املسار الليربايل الذي رمسه اجليل األول وابلتايل فنتائجه أتيت 
تدعيما هلذا النهج، غري أنه يرفض االعتماد على نظرية العمل كمحدد لقيمة السلعة، ويطرح بدهلا نظرية جديدة 

مقبوال  يلي النيوكالسيكي، ولذلك فإن قانون املزااي النسبية ل"ريكاردو" يبقىيف القيمة تكون نواة انطالق التحل
إال أهنم يفسرونه أبدوات خمتلفة. ويعتمد التحليل النيوكالسيكي على الفروض اليت قامت عليها النظرية  من طرفهم

 :2الكالسيكية إال أهنا ختتلف يف

 وجود أكثر من عامل إنتاج ومها العمل ورأس املال؛ -

وجود عدة تقنيات إلنتاج كل سلعة، وهذه التقنيات هي نفسها يف كل بلد لكن التقنية املستخدمة يف  -
 .إنتاج سلعة معينة ختتلف من بلد ألخر، بسبب اختالف أسعار عوامل اإلنتاج

من حترير قانون امليزة  0000عام  "G. Habrler"استطاع "هابرلر" : هابرلر وتكلفة الفرصة البديلة -أوال
النسبية ل"ريكاردو" من القيود اليت فرضتها عليه نظرية العمل للقيمة، وخاصة تلك اليت تتعلق ابستخدام كمية 

 .العمل يف حساب تكلفة إنتاج سلعة واستبداهلا بنظرية تكلفة الفرصة البديلة

                                                           
 00زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص:  1 

 .12كمال دمدوم، مرجع سابق، ص:  2 
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مبقدار كمية  وإمنا، إنتاجهاعمل املبذولة يف سلعة معينة ال تقاس بكمية ال إنتاجتكلفة  أنتؤكد نظرية هابرلر و 
، وذلك من اجل حترير كمية كافية من اإلنتاجبنفس عناصر  إنتاجهايضحى هبا واليت ميكن  اليتالسلعة الثانية 

 إنتاجوعلى هذا فتكلفة الفرصة البديلة ليست تكلفة ، األوىلمن السلعة  إضافيةوحدة  إلنتاجاملوارد االقتصادية 
وابلتايل فان ، 1سلعة من السلع إنتاجالتكلفة اليت مت التضحية هبا من اجل هي  وإمناابملعىن الصحيح،  إنفاقهايتم 

 إنتاجسلعة معينة ابلنسبة ملزاايه يف  إنتاجتكلفة الفرصة البديلة هذه تسمح مبقارنة املزااي اليت تتمتع هبا بلد معني يف 
 .إنتاجهاميزة نسبية يف  ميلك السلعة إلحدى تكلفة الفرصة البديلة خنفاض يفاب، والبلد الذي يتمتع أخرىسلعة 

 وطبقا لبياانت اجلدول التايل: yو xينتجان سلعتني مها  B و Aولتوضيح هذه الفكرة: نفرتض بلدين 

 تكلفة إنتاج الوحدة من السلعتني مقاسة أبايم العمل : 41جدول رقم 

 Bالبلد  Aالبلد  
 x 25 066السلعة 
 y 56 066السلعة

05: : السيد متويل عبد القادر، مرجع سابق صاملصدر  

يوم  y 56وحدة واحدة من  إنتاجيوم عمل بينما يتطلب  x 25وحدة واحدة من  إنتاجيتطلب  A يف البلد
البلد  أنيوم عمل، وواضح  y 066يوم عمل ومن  x 366وحدة واحدة من  إنتاجيتطلب  Bعمل، ويف البلد 

A  يقوم البلد  أنالسلعتني معا ومع ذلك ميكن  إنتاجله ميزة يفB  البلد  إىلبتصدير سلعة ما من السلعتنيA ،
تباع مقابل وحدتني من  Aيف البلد  xفلو فرضنا حالة عدم وجود جتارة بني البلدين، فان وحدة واحدة من 

ومن مث فان البلد ، Yوحدات من السلعة  0مقابل  Xتباع وحدة واحدة من السلعة  Bبينما يف البلد ، yالسلعة
A  السلعة  إنتاجله ميزة يفX  فلو قامت التجارة بني البلدين وصدر البلد  األرخصالن سعرهاB  السلعةX إىل 

 أبسعارهوهي  Xمقابل وحدتني من  Yسيتحصل على وحدة من  Bفان البلد  Aالبلد  أبسعاروابعها  Aالبلد 
 أهنامع  Xوتصدير السلعة  إنتاجله ميزة نسبية يف  Bالبلد  أنيعين هذا  Xت من وحدا 0الداخلية كانت تكلفه 

وحدات  0فانه سيتحصل على  Bالبلد  أبسعار Yوحدة واحدة من  Aابع البلد  وإذاميزة مطلقة،  أيمتلك  ال

                                                           
 60:  الشرار، مرجع سابق، ص أبوعبد الفتاح 1 
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 Xوحدتني من  Y، بينما كان يتحصل مقابل وحدة من Y مقابل تصدير كل وحدة من السلعة Xمن السلعة 
، ومنه فان كل من البلدين سيحقق الكسب من وراء Yالسلعة  إنتاجله ميزة نسبية يف  Aفقط، ومن مث فان البلد 

 .التبادل الدويل

رلر" يف تفسري فكرة الفرصة البديلة لبيان املزااي النسبية يف التجارة الدولية على ما يعرف عاملي ابهوقد اعتمد "
السواء  إمكانيات" وعلى عامل الطلب عن طريق ما يعرف مبنحىن "اإلنتاج إمكانياتالعرض عن طريق منحىن "

طلبهما  أياجملتمعي" حيث يتحدد معدل التبادل الدويل عن طريق تالقي قوى العرض والطلب يف البلدين معا، 
يات اختالف منحن أو، اإلنتاجالنسبية للبلدين الختالف منحنيات  األسعاراملتبادل ويرجع "هابرلر" اختالف 

 .1لكليهما معا أوالسواء 

صياغة قانون النفقات النسبية وحتديد  إعادة"هابرلر" استطاع يف ظل فكرة تكلفة الفرصة  أنعلى الرغم من 
اختالف تكلفة الفرصة يف كل بلد، فهو مل  أسبابانه مل يتمكن من تفسري  إالالتخصص والتبادل الدويل،  أمناط

  .الدولبني  اإلنتاجمنحنيات  أوحيدد ملاذا ختتلف منحنيات السواء اجملتمعي 

قام االقتصاداين السويداين "هيكشر واولني" : اإلنتاجامليزة النسبية لعوامل  ونظريةهيكشر واولني  -اثنيا
ن نقد خاصة فيما يتعلق ابن نظرية امليزة النسبية تفسر التجارة بتحليل فروض النظرية الكالسيكية مع ما وجه هلا م

: ملاذا تظهر هذه األساسي، وال جتيب عن السؤال اإلنتاجاختالف تكاليف  إىلالدولية ابلفوارق بني الدول استنادا 
ليطورها ، 0000 *مث من بعده تلميذه اولني 0000سنة *الفوارق بني الدول؟ وهذا ما عمل عليه كل من هيكشر

الفروض سابقة الذكر يف بداية هذا املبحث، حتليل  إىل إضافةو ، 00902سنة  *سن"لويممن بعدمها "بول سا
 :3هيكشر واولني مبين على

                                                           
 06زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص:  1 

 The effect of foreign trade on the distribution of income" سويدي من مؤلفاته  اقتصادييل هيكشر: إ* 

 

 "Iterregional and international trade8* برتلن أولين : اقتصادي وسياسي سويدي حائز على جائزة "نوبل"  ومن مؤلفاته " 

 .6070* بول سامولسون: اقتصادي أمريكي، يقوم بالتحليل العلمي للنظريات االقتصادية تحصل على جائزة "نوبل" سنة 

2 Michel Rainelli, op.cit, p. 45. 

 00ال دمدوم، مرجع سابق، ص: كم3 
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 ؛(منحىن سواء جمتمعي واحد)يف كل بلد  األذواقمتاثل  -
وعدم تغريها مهما كانت الكميات املنتجة ويعرب عن  0Xو  0X املتبادلتنيالسلعتني  إنتاجتقنية اختالف  -

 أن إي 0X .إنتاجهي تقنية  6kكل سلعة، حيث نفرتض   أنتاجاملال والعمل املستعمل يف  رأسة بني التقنية كعالق
6L/6K=6k 1وk  1 إنتاجهي تقنيةX 1 أن أيL/1K=0k 

كثيفة العمل نسبيا والعكس   1x إنتاج، وان تقنية رأمسالكثيفة   6x إنتاجتقنية  أننقول  6k>0k لدينا كان إذا
 6k<0kكان   أذاصحيح 

يعرب عنهما بواسطة االختالف يف  Bوالبلد  Aيف البلد  اإلنتاجالندرة النسبية لعوامل  أواختالف الوفرة  -
املال يف  رأسمها سعرا  (Ar، Brيف كال البلدين و) األجور( مها معدال AW، BW، نضع )اإلنتاجعوامل  أسعار

 ؛Bوالبلد  Aكل من البلد 
يف هذه  BW< AW، فادا كان BW =BW/Brهو  Bويف  AW= AW/ Arهو  Aالسعر النسيب يف  -

والعكس صحيح ابلنسبة  Bندرة نسبية من العمل مقارنة مع  أواملال  رأسوفرة نسبية من  Aللبلد  أناحلالة نقول 
وعليه لكي يتم حتديد  Aوفرة نسبية من العمل مقارنة ب  أواملال  رأسالذي تكون لديه ندرة نسبية من  Bلـ 

 :األيت، ال بد من معرفة أخرىدولة  إىلوتصدير سلعة ما  إنتاجمتتع دولة ما مبيزة نسبية يف  أسباب
  املال؛ رأسكثيفة   أمكانت السلعة كثيفة العمل   إذاحتديد ما  أيهلذه السلعة  اإلنتاجمعرفة دالة 
  أسعارللعمل يف هذه الدولة ابملقارنة ابلدولة الثانية وابلتايل حتديد  ابلنسبةاملال  رأسمدى توافر عنصر 

 .اإلنتاجهذين العنصرين وتكلفة 

أنه إذا كان التبادل حرا بني البلدين، فان كل بلد سيتخصص ويصدر املنتج الذي ف"هكشر واولني"  حسبو 
نسبيا، ويستورد املنتج الذي يستعمل يف إنتاجه كميات من يتطلب إنتاجه كميات أكرب من عامل اإلنتاج الوافر 

عامل اإلنتاج النادر نسبيا، وهبذا فالتبادل الدويل للمنتجات هو بطريقة غري مباشرة تبادل لعوامل اإلنتاج املتوافرة 
 منوذج" و سامويلسن -ستوبلر"كما يوضحه منوذج   اإلنتاجعلى عوائد عوامل  يؤثر الذي األمر، 1يف خمتلف الدول

 ."هيكشر واولني سامويلسن"

                                                           
1  Peter H. Lindert et Thoms A.Pugel, Economie International, Economica, 10 édition, 2010, p. 50 
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التجارة احلرة ترفع من رفاهية جمتمعات  أنمت التوصل فيما سبق على : "سامويلسن -ستوبلر"منوذج  -4
عن هذا  اإلجابةالبلدان املشاركة يف عملية التبادل، فهل يستفيد كل مواطن داخل كل بلد من التبادل الدويل؟ 

  S. Wolfgoang"و"فولفقن ستوبلر P. Samuelson "لسنويمسا "بولالسؤال كانت من قبل االقتصاديني 

سيستفيد من التبادل الدويل، وهذا ما عن هذا السؤال كانت ب "ال" فليس كل مواطن  واإلجابة، 0090عام 
، ولقد بىن 1اإلنتاجالسلع على عوائد عوامل  أسعارمنوذج "ستوبلر سامويلسن" من خالل دراسة اثر تغري  أثبته

يؤدي  أنالذي ميكن  األثرهيكشر واولني، ولكنها تبحث يف  نظريةاليت قامت عليها  األسسهذا النموذج على 
 .إنتاجهااملستخدمة يف  اإلنتاجعلى عوائد عوامل  السلع على حجم تلك السلع وابلتايل أسعارالتغري يف  إليه

املستعمل بكميات اكرب يف املنتج الذي  اإلنتاجر عامل رفع سع إىلوحسب النظرية يؤدي التبادل الدويل احلر 
املنتجات املوجهة للتصدير، وختفيض سعر العامل املستعمل بكميات اكرب يف املنتج الذي  أن أيارتفع سعره 

 .2املنتجات املستوردة أياخنفض سعره 

املال وندرة نسبية يف العمل ينتج سلعتني مها البرتول وهي   رأسولتوضيح ذلك نفرض بلد له وفرة نسبية يف 
املال نسبيا واملالبس وهي كثيفة العمل نسبيا، عند التبادل وحسب نظرية هيكشر واولني فان هذا البلد  رأسكثيفة 

زايدة  وتصدير البرتول واسترياد املالبس، ولكي يتمكن هذا البلد من تصدير البرتول يتعني عليه إنتاجيتخصص يف 
كميات من املالبس، وبذلك حيرر وحدات من العوامل لزايدة   إنتاجبتخفيض  إال، وال يتم هذا من البرتول اإلنتاج
 إذارة من هذه السلعة قليلة ر املال احمل رأسصناعة املالبس هي كثيفة العمل وابلتايل وحدات  أن إالالبرتول،  إنتاج

يف كال السلعتني سينخفض مع  L/Kفان معدل  آخرلسلعة مبعىن ما قورنت بوحدات العمل املتحررة من هذه ا
مع التبادل يف كال الصناعتني، يف حني املال سرتتفع  لرأساحلدية  اإلنتاجية أنالتبادل مقارنة حبالة االكتفاء، حبيث 

والذي  )األجور(احلدية للعمل يف كال الصناعتني ستنخفض، وعليه فان العائد احلقيقي للعمل  اإلنتاجية أن
املال الذي سريتفع، وميكن توضيح كل ما  رأساحلدية سينخفض على عكس العائد احلقيقي من  إنتاجيتهيساوي 

 قيل يف الشكل املوايل: 

 اثر التجارة احلرة على توزيع الدخل: 41الشكل رقم 

                                                           
1  Emmanuel Nyahoho, Pierre–Paul Proulux, le commerce international: Théorie, politiques et perspective 

industrielles, presse de l‘université du Québec, Québec, 2006, p265 

2 Idem. 
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Source : Emmanuel Nyahoho, Pierre–Paul Proulux, le commerce international: Théorie, politiques et 

perspective industrielles, presse de l’université du Québec, Québec, 2006, p112. 

 AEالنقطة  (ولالبرت ) P (املالبس) Vللسلعتني  اإلنتاج إمكانياتمنحىن  POAELEVOيف هذا الشكل املنحىن 
متثل نقطة التوازن يف حالة التبادل احلر،البلد يتخصص يف  ELمتثل نقطة التوازن يف حالة االكتفاء الذايت، والنقطة 

 إنتاجههذه السلعة مقارنة مع ما كان يتم  إنتاجيرتفع  أين (العامل الوافر نسبيا لديه)املال  رأسالسلعة كثيفة  إنتاج
 AEة اقل مما كان عليه يف النقط L/Kاملعدل  ELيف حالة التوازن يف وضعية االكتفاء الذايت يف النقطة 

ELD/OVD < EAA/OVA                                    

                                                 OPC/ELC <OPB/EAB                                  

 لرأمسالاحلدية  اإلنتاجية أناخنفاضا يف كال الصناعتني عما هو عليه يف االكتفاء، ينتج عنه  أكثر L/Kمع معدل 
 النقطةيرتفع وعائد العمل ينخفض يف  رأمسالاحلدية العمل تنخفض، وابلتايل فان عائد  اإلنتاجيةترتفع يف حني 

EL (التوازن بعد قيام التجارة )نقطة. 

 أن أيتغيري يف توزيع الدخول لصاحل العوامل الوافرة نسبيا،  إىلالتبادل الدويل احلر يؤدي  أنوهذا ما يدل على 
سياسة التجارة احلرة، كما يطلب  إتباعاملال  رأسوندرة يف العمل، سيطلب مالكي  رأمسالالدول اليت هلا وفرة يف 

 اإلنتاجمجركية على الواردات تكون يف صاحل مالكي عوامل  حواجزوضع  أن أيمالكي العمل سياسة احلماية 
 النادرة نسبيا.
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بول  األمريكيطور االقتصادي  0098ام يف ع: (S.H.O)منوذج هيكشر واولني سامويلسن  -2
 اإلنتاجيارتفاع عائد العنصر  إىليؤدي  أنارتفاع سعر سلعة ما ميكن  أنبني  إذويلسن نظرية هيكشر واولني، مسا

" اليت عرفت ابسم اإلنتاجعوامل  أسعارنظريته حول " تعادل  إىلذلك  أدىوقد  إنتاجهاالذي يستخدم بكثافة يف 
النسبية  األسعارمعادلة  إىلويلسن"، وفقا هلذه النظرية فان قيام التجارة الدولية يؤدي مواولني وسانظرية "هيكشر 

حد   إىلتوفرت التجارة احلرة بني الدول تتقلص  إذااملتجانسة بني الدول، معىن ذلك انه  اإلنتاجلعوامل  واملطلقة
تكون التجارة  آخر، مبعىن إنتاجهااملوظفة يف  نتاجاإلالسلع، وبذلك تتعادل عوائد عناصر  أسعارالفوارق بني  كبري

 اإلنتاج، وتؤكد فرضية سامويلسن انه يف حال جتانس عناصر 1دوليا اإلنتاجاحلرة بديال عن احلركة احلرة لعناصر 
 االنتهاجعناصر  أسعارتعادل  إىلوتشابه التقنية، واملنافسة الكاملة واحلرية املطلقة للسلع، يؤدي التبادل الدويل 

 :2يقرتح ما يلي اإلنتاجعناصر  أسعارولتوضيح فكرة تعادل ، بني الدول

النسبية للعمل  األسعارنقيس  (yوx )تنتج كل منهما سلعتني  (2، دولة 0دولة )افرتضنا وجود دولتني  إذا
(r/w )النسبية للسلع واألسعار (yp/xp ومتثل على احملور )واحملور العمودي على التوايل كما هو موضح  األفقي

 يف الشكل التايل: 

 

 : تعادل األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج41الشكل رقم 

                                                           

  1 محمد دياب، التجارة الدولية في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2111، ص: 121- 121. 

 211-111، ص: 2111، 11خالد السواعي، التجارة الدولية، عالم الكتاب الحديث، عمان، ط:  2
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 211، ص: 2111، 11خالد السواعي، التجارة الدولية، عالم الكتاب الحديث، عمان، ط:  املصدر:

(، yp/xpالنسبية للسلع ) األسعارواحملور العمودي  (w/w) اإلنتاجالنسبية لعناصر  األسعار األفقييبني احملور 
 2(، بينما تكون الدولة yp/xp= )APو )/r/((= r(6أين  Aعند النقطة  0فقبل قيام التجارة تكون الدولة 

من الدولة  0( هي اقل يف الدولة )/r) أنومبا  AP( =yp/xp)و )/r/((= r(1 أنحيث  ’Aعند النقطة 
ميزة نسبية يف  2وللدولة  xالسلعة  إنتاجميزة نسبية يف  0وابلتايل يكون للدولة  AP'يكون اقل من  AP، فان 2

 إنتاجوختفض من  (سلعة كثيفة العمل) xالسلعة  إنتاجوفرية العمل نسبيا يف  0وبذلك تتخصص الدولة  y إنتاج
(فيها وكذلك ترتفع )/rالنسبية للعناصر ) األسعاروترتفع  لرأمسالويزيد الطلب على العمل ابلنسبة  yالسلعة 
السلعة  إنتاجتتخصص يف  رأمسالكثيفة   2الدولة  أنوحيث  أخرى(، ومن جهة yp/xpالنسبية للسلع ) األسعار

y ( رأمسالسلعة كثيفة)  لرأمسالالنسبية  األسعاروترتفع  رأمساليزيد الطلب النسيب على (r/w)  (تنخفض  أو
r/( وهذا يؤدي )ارتفاع  إىلxp/yp (تنخفض  أوyp/xp وتستمر العملية )النقطة  إىلتصل  أن إىل'B=B 

كالمها يعمل يف ظل املنافسة التامة   أن( متماثلة يف كال الدولتني حيث )/rكانت )  إذافقط  BP=BP' أنحيث 
( w/w)1( وw/w)6( تقع بني w/w)*و AP'و APبني  BP=BP' أنويستخدم التكنولوجيا نفسها، مع مالحظة 

 إىل (حسب النظرية)مثال متيل التجارة فيها  كالوالايت املتحدةنسبيا   رأمسالوعليه فان الدول املتقدمة كثيفة 
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الدول النامية وفرية  اآلخر، ويف اجلانب رأمسالختفيض الدخل احلقيقي للعمال وتزيد من الدخل احلقيقي ملالكي 
 .رأمسالوختفيض الدخل احلقيقي ملالكي  العمل تعمل التجارة على زايدة الدخل احلقيقي للعمال

يف  بتأثريهابني الدول املتاجرة وذلك  اإلنتاجالتجارة الدولية تقوم مبهمة البديل عن انتقال عوامل  أنواملالحظ 
تنتقل اليد العاملة من البلد الذي تكون فيه  اإلنتاج، وعندما تتوفر احلركة التامة لعوامل اإلنتاجعوامل  أسعار
يف كال البلدين،  األجورتتساوى  أن إىلعالية، وتستمر اهلجرة  األجورالبلد الذي تكون فيه  إىلمتدنية  األجور

البلد الذي يكون فيه  إىلتتحرك من البلد الذي يكون فيه معدل الفائدة منخفضا  األموالوابملثل فان رؤوس 
ت الفائدة يف كال البلدين، وبينما تقوم حىت تتساوى معدال األموالمعدل الفائدة مرتفعا وتستمر هجرة رؤوس 

يف عرض هذه  التأثريتعمل على  اإلنتاج، فان حركة عوامل اإلنتاجيف الطلب على عوامل  ابلتأثريالتجارة الدولية 
 .1العوامل

مثال  األمريكيةفالوالايت املتحدة " هيكشر واولني"حسب نظرية : االختبار التجرييب لنظرية هيكشر واولني -3
نسبيا ووارداهتا كثيفة العمل  رأمسالتكون صادراهتا كثيفة  أنولذلك فمن الطبيعي  الرأمسبوفرة نسبية يف تتميز 
ابختبار نظرية "هيكشر واولني" وذلك بتطبيق ما  0059عام  *"ليونتيف" األمريكيقام االقتصادي  لدا، نسبيا

املكونة هلا من خالل استخدام  اإلنتاج، وهذا بتحليله لعوامل األمريكيةجاءت به النظرية على املبادالت الدولية 
كانت هذه الصادرات والواردات تتفق مع ما   إذاما  من صادرات وواردات الوالايت املتحدة، ملعرفة 0095بياانت 

 2.جاءت به نظرية "هيكشر واولني"

 وإلنتاجر من السلع املوجهة للتصدير مليون دوال إلنتاجوالعمل الالزمني  رأمسالوقد قام ليونتيف بقياس كمية 
املال ابلنسبة  رأسالوالايت املتحدة دولة تتمتع بوفرة يف  أنمليون دوالر من السلع املنافسة للواردات، وكان يعتقد 

 :3أيمن شركائها التجاريني،  أكثرلعمل ل

(K/L) سلع مستوردة < (K/L) سلع مصدرة 

                                                           
 75عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص:  1 

، 1001مورد خاي كريانين، االقتصاد الدولي: مدخل السياسات، ترجمة: محمد إبراهيم منصور وعلي مسعود عطية، دار المريخ، الرياض، 2 

 .71 -72ص: 

 .6070(: اقتصادي أمريكي من أصل روسي ،حائز على جائزة نوبل سنة 6001-6090) "Leontief Wassily"فونتي* لي

 101خالد السواعي، مرجع سابق، ص:  3 
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من  أكثرصادرات الوالايت املتحدة من السلع كانت كثيفة  أنالنقيض، وبينت  أظهرتنتائج ليونتيف  أن إال
سلع مبليون دوالر معدة للتصدير وسلع  إلنتاجيظهر املدخالت الالزمة  السلع املنافسة للواردات، واجلدول املوايل

 .مبليون دوالر منافسة للواردات

 سلع مبليون دوالر معدة للتصدير وسلع مبليون دوالر منافسة للواردات إلنتاجاملدخالت الالزمة  :02جدول رقم 

 مليون دوالر من سلع منافسة للواردات 0 مليون دوالر من الصادرات 0 0095بياانت 
 دوالر  0600000 دوالر K 2556586 رأمسال

 056.669 082.000 )ساعة( Lالعمل 

(K/L) دوالر 08080.00 دوالر  000000.20 دوالر لكل عامل 
Source : W. Léontief, « Domestic production and foreign trade; the American capital position re-examined », 

Economica International, Vol. 7, N° 1, february1954, pp.3-32. 

العمل يف  إىلاملال  رأسالعمل يف الصادرات كانت اقل من نسبة  إىل رأمسالنسبة  أن "ليونتيف" أرقاموتظهر 
كثيفة العمل نسبيا ووارداهتا كثيفة   األمريكيةصادرات الوالايت املتحدة  أن أيالصناعات املنافسة للواردات، 

 .نسبيا، عكس ما تنص عليه نظرية هيكشر واولني رأمسال

 "ليونتيف"تعين هدم نظرية هيكشر واولني فقد ظهرت تفسريات عدة لنتائج دراسة  "ليونتيف"نظرا الن نتائج و 
 :1يلي نستعرض بعض هذه التفسريات السابقة، وفيما

فلقد حاول ليونتيف نفسه تفسري هذا اللغز عام  :األجنيبمن العامل  إنتاجية أكثر األمريكيالعامل  أن -6
 0مبقدار  األجنيبالعامل  وإنتاجيةتفوق كفاءة  األمريكيالعامل  وإنتاجيةكفاءة   أن إىلاستنادا  0050
، ومعىن األخرىسنوات عمل للعمال يف الدول  0تعادل  األمريكيسنة عمل واحدة للعامل  أن أي، أضعاف

 ما قمنا مبضاعفة القوة العاملة رامسا الذادولة وفرية العمل وليس  األمريكيةذلك تكون الوالايت املتحدة 
 .ألمريكااملتاح  رأمسال، ومقارنة الرقم الذي مت احلصول عليه مبقدار أضعافهاثة بثال األمريكية

، تقر ابن كانت نظرية هيكشر واولني  فإذا املال: رأسالسلع كثيفة  أكثريستهلك  األمريكي املواطن -1
كانت هذه الدولة   فإذااملال،  رأسوتصدير هذه السلع كثيفة  إنتاجتتخصص يف  األمريكيةالوالايت املتحدة 

                                                           

 52-50متويل السيد عبد القادر، مرجع سابق، ص: 1 
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قد تصدر السلع   فإهنا، فانه ال يبقى فائض للتصدير رأمسالتفضل استهالك املزيد واملزيد من السلع كثيفة 
 .حتيز الطلب" أوكثيفة العمل بدال عن تصدير سلعة امليزة، ويطلق على هذه احلالة اصطالح "انعكاس 

 ومنطعلى حجم  للتأثريمركية اليت يتم استخدامها وهو جمموعة التدابري اجلمركية وغري اجل هيكل احلماية: -0
من ظرف  األمريكيةالتجارة اخلارجية للدولة، وقد مت تفسري لغز ليونتيف من خالل سياسة التعرفة اجلمركية 

 أكثريف مواجهة الواردات كثيفة العمل، فقد كانت  اإلجراءاتالحظ تشدد هذه  أن 0050"ترافيس" عام 
الذي حد من تدفق  اآلمرالعمل،  كثيفةالصناعات احتياجا للحماية يف الوالايت املتحدة هي الصناعات  

 األمرحتتاج للحماية  فهي صناعات قوية ال رأمسالالصناعات كثيفة  أما، أمريكا إىلالواردات كثيفة العمل 
 من الصناعات كثيفة العمل. أسهلتدفقها بشكل  إىل أدىالذي 

صادرات الوالايت املتحدة  أنمت االعرتاف مبا اقره ليونتيف عن  وإذاكتربير لتناقض ليونتيف   شري:الب رأمسال -3
املختلفة حسب  األصنافوالتفريق بني  األخريكثيفة العمل فانه البد من البحث عن طبيعة هذا   األمريكية
 "gnessieD.k" األمريكي، وقد تبىن هذه املقاربة اليت  يطلق عليها "املقاربة العواملية اجلديدة" التأهيلمستوى 

اليد العاملة غري املؤهلة، وقد حدد مقدارها يف  إىل أتهيال األكثرمن  *أصناف 8"كيسينغ" اليت فرق فيها بني 
دولة سنة  09الواردات لـ  إحاللت مليار دوالر من منتجا 0ويف  األمريكيةمليار دوالر من الصادرات  0

 .كما هو موضح يف اجلدول التايل  00021

 

 

 

 

مليار من الصادرات والسلع حمل الواردات لبعض الدول املتقدمة لعام  0حمتوى العمل املؤهل يف  :06جدول رقم 
0000  

                                                           
1 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, Economie International : Commerce et Macroéconomie, Dundo, 5édition,  

Paris, 2006, p. 47 

العمال اليدويون  1الميكانيكيون والكهربائيون،  2المديرون،  3، األخرىالمهن  0الفنيون والمصممون،  1المهندسون،  6هي:  األصنافهذه *
 العمال نصف المهرة وغير المهرة 9العمال الكتابيين،  7مهارات، ذوي ال
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مقدار من العمل املؤهل يف  
مليار دوالر من السلع  4
 الواردات لحم

عامل للسنة لكل مليار 
دوالر من السلع حمل 

 الواردات 

مقدار من العمل املؤهل 
مليار دوالر من  4يف 

 الصادرات

عامل للسنة لكل مليار 
 دوالر من الصادرات

 98.2 06.0 90.5 0.0 الوالايت املتحدة
 00.0 8.0 56.0 0.0 كندا

 90.8 8.9 90.6 5.0 اململكة املتحدة
 90.9 5.2 50.0 8.0 فرنسا
 56.5 5.5 98.9 0.0 أملانيا

 55.8 5.0 90.6 06.0 الياابن
Source : D.B  Keessing « Labor skill and the structure of trade in manufactures », in The Open Economy Essays 

on international trade and Finance, Kenen et Laurence Publisher, New York, Columbia University Press. 1968, 

P.153 

دراسة "كيسينغ" تؤكد نتيجة ليونتيف فيما خيص احملتوى الكبري من العمل يف  أنمن خالل اجلدول يتضح 
البشري هو نتيجة لالستثمار  الرأمسال أنيعزل من حساب العمل املؤهل، وابعتبار  أنشريطة  األمريكيةالصادرات 

مت  فإذااملادي الذي حيدد مقدار العمل املؤهل والعمل غري املؤهل، وعليه  الرأمسالفيه، والذي يكون نتاج من 
على  واملتفوقةاملادي  الرأمسالبصحة قانون هيكشر واولني فان الدولة اليت متلك نسبيا اكرب كمية من  األخذ

طي تفسريا جديدا ملفارقة يف جمال التكوين والتعليم، يكون مصدرا صافيا للعمل املؤهل، وهذا يع اإلنفاقمستوى 
يف جمال  اإلنفاقيف مستوى  املال املادي ومتفوقة رأسالوالايت املتحدة هلا وفرة نسبية يف  أناعتربان  إذاليونتيف 

 .التكوين والتعليم مقارنة مع ابقي الدول

هي:  اسيةأسبعني االعتبار ثالثة عناصر  األخذومما سبق ذكره يتضح انه لتفسري "مفارقة ليونتيف" جيب 
عدد العمال بغض النظر عن )، العمل البسيط (لكل عامل التأهيلمستوى )البشري  رأمسالاملادي،  الرأمسال

 .(مؤهالهتم

العديد من  أكد، فلقد أخرىنتائج ليونتيف كانت نقطة انطالق البحث يف ميادين  أنميكن القول  األخرييف 
فريجع  اآلخراجلزء  أمانظرية هيكشر واولني  تفسر جزء من التجارة الدولية  أنالكتاب بناء على دراسات جتريبية 

 .أخرىعوامل  إىل

 التبادل التجاري الدويل: النظرية اجلديدة يف تفسري الثايناملبحث 
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دراسات واكبت التغريات احلاصلة يف العامل وكان التطور ت رواد املدرسة الكالسيكية جبيليها حتليال أعقبت
العامل التكنولوجي يف تفسريه للتبادل  إىلا املبحث سيتم التطرق ذ، ومن خالل هأمههاالتكنولوجي وما جنم عنه 

  .كعامل مفسر للتبادل التجاري الدويلاملنتجات   بنيالتمييز  إىل إضافةالتجاري 

 التكنولوجي والتجارة الدولية: العامل األولاملطلب 

 ا املطلب إىل ما يلي:ذسيتم التطرق يف ه

 يلي: من خالل ما إليهاوسيتم التطرق : نظرية الفجوة التكنولوجية -أوال

 :1أمههااعتمدت هذه النظرية على جمموعة من الفروض  فروض النظرية: -6
 السلعة بني الدول بسبب اختالف املستوى التكنولوجي بني الدول؛ اإلنتاجاختالف شكل دوال  -
تؤدي  اإلنتاجيف  زايدةليست خطية وال متجانسة، وختضع لقانون تزايد الغلة وابلتايل فكل  اإلنتاجدوال  -

 ؛فاخنفاض التكالي إىل
 دوليا ولو جزئيا؛ اإلنتاجحرية انتقال عوامل  -
 الدولية؛ األسواقسيادة املنافسة االحتكارية يف  -
، وتوفر قاعدة أسواقهايف الدول ذات الدخل الكبري بسبب اتساع  (االبتكارات)ترتكز التكنولوجيا  -

 .تكنولوجية كبرية للبحث والتنمية
مؤسس نظرية الفجوة التكنولوجية وهذا عند مالحظته يف عام  "J.Posner" يعترب "بوسنر" نص النظرية: -1

وجود تناقض  إىلتقوم ابلتبادل التجاري فيما بينها، وهذا يؤدي  اإلنتاجالدول ذات التشابه يف عوامل  أن 0000
تكون  أنسلع جديدة ميكن بعض الدول  إنتاجابتكار طرق جديدة يف  أنحيث مع نتائج "هيكشر واولني" 

تفوقها التكنولوجي يسمح هلا ابن يكون هلا  أناليت تتمتع هبا، حيث  اإلنتاجمصدرة بغض النظر عن نسب عوامل 
، ولقد اعتمد "بوسنر" يف تفسريه لنموذج الفجوة التكنولوجية مصطلحني 2احتكار التصدير يف سلع القطاع املعين

 :3مها
                                                           

 31كمال دمدوم، مرجع سابق، ص:  1 

2 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 62.  

  3 محمد دياب، مرجع سابق، ص: 121.
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 وبداية استهالكها يف اخلارج؛ األمالسلعة يف الدولة  إنتاجوهي تلك الفرتة الزمنية بني بداية  فجوة الطلب: -
 يف اخلارج. إنتاجهاوبداية  األمالسلعة اجلديدة يف الدولة  إنتاجوهي تلك الفرتة بني بداية  تقليد:فجوة ال -

منتجات ذات جودة  أووحسب هذا النموذج فان الدولة املتفوقة تكنولوجيا تطرح يف السوق منتجات جديدة، 
من الدول متكنها من تصدير هذا  ذات تكلفة اقل، تسمح هلا ابكتساب مزااي احتكارية مقارنة بغريها أو أفضل
يستجيب املنتجون احملليون  أنيطلبون السلعة بفعل احملاكاة قبل  األجانببقية الدول، الن املستهلكني  إىلاملنتج 

 إنتاجهلذا الطلب على السلعة املستوردة، ومنه تبقى الدول صاحبة التفوق التكنولوجي تتمتع ابحتكار مؤقت يف 
لكن  ما دامت فجوة الطلب اكرب من فجوة التقليد، األخرىالدول  إىلتقدم التكنولوجي وتصدير السلع ذات ال

نفس املنتوج يف الدول  إنتاجشكلها النمطي عندئذ ميكن  اإلنتاجيةالعملية  أتخذهذه السلعة  إنتاجمع توسع 
املستوردة وابلتايل يزول االحتكار وعليه وحسب هذه النظرية فان حمددات التجارة الدولية تتمثل يف الفارق 

سلع كثيفة التكنولوجيا، بينما  إنتاجذات التقدم التكنولوجي من ما بني الدول، وهذا يسمح للدول  التكنولوجي
 .ايل ميكن اعتبار حتليل "بوسنر" كتعميم للنموذج الريكارديوابلت ،منطيةتنتج سلع  األخرىالدول 

مل تتمكن من بيان حجم الفجوة التكنولوجية واملدى  أهناما يؤخذ على هذه النظرية  حدود النظرية: -0
عن السؤال:  اإلجابةالنموذج مل يستطع  أنتستمر تلك الفجوة قبل زواهلا، كما  أنالزمين الذي ميكن من خالله 

 االخرتاعات والكيفية اليت تنتشر هبا؟ أوالتجديدات  إىلاليت تؤدي  باألسباما 

عام  "A.VERNON" تعترب نظرية دورة حياة املنتوج لالقتصادي "فرنون": نظرية دورة حياة املنتوج-اثنيا
هذه النظرية تعمل  أن إالنفسه وهو الفارق التكنولوجي  املبدأ، امتدادا لنظرية "بوسنر" وهذا العتمادها 0000

يضع هذا النموذج عالقة  اإلطار، ويف هذا 1االبتكارات والكيفية اليت تنشر هبا إىلاليت تؤدي  األسبابعلى حتليل 
من الناحية العلمية كطريقة للتنبؤ  أمهيته إىل ابإلضافةبني مبيعات املنتج خالل فرتة زمنية معينة وعمر هذا املنتج، 

ولتقييم حجم املبيعات والظروف التكنولوجية والتنافسية اليت تواجه املنتج، وحسب هذه النظرية فان لكل منتوج 
دورة حياة مير هبا وكل مرحلة من مراحل حياته توافق حالة معينة للميزان التجاري ويف الوقت نفسه ترتيبا دوليا 

 .التكنولوجيالتفوق  أساسعلى 

                                                           
1 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 60. 
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التفوق التكنولوجي ينطلق بشكل مستمر يف الوالايت املتحدة، مما  أنولقد افرتض فرنون يف نظريته هذه 
تنتقل من الوالايت املتحدة  فإهنايعطيها دورا رايداي يف تطوير املنتجات اجلديدة وعرب مراحل متر هبا هذه املنتجات 

 :1مراحل هي أربعة إىلاملنتج  خارجها، هذا فان "فرنون" قسم دورة حياة إىل

ويف هذه املرحلة ينتج املنتوج من قبل البلد املبتكر بكميات حمدودة وبتكاليف مرتفعة،  مرحلة النشوء: -6
ه املرحلة ابلكثافة التكنولوجية سوقه الداخلي نظرا الرتفاع القدرة الشرائية فيه، كما تتميز هذ إىلوهلذا يوجه 

املنتوج اجلديد تكون مرتفعة والطلب  أسعاريتطلب يد عاملة عالية املهارة لذا فان  وإنتاجهابلتايل فان منو املنتوج و 
 .اخلارج حمدودا جدا إىلعليه غري كبري، مما جيعل تصديره 

يكون  واليتيزداد الطلب اخلارجي بصورة منتظمة بفعل احملاكاة من قبل الدول املقلدة،  مرحلة النمو: -1
 إمكانيةاتساع سوق املنتج ومنه  إىلن مستوى الدخول البلد اجملدد، مما يؤدي قريب م مستوى الدخول فيها

 النشاطمث بتحويل  األصلياالستفادة من مزااي احلجم الكبري، تتم تلبية هذا الطلب يف بداية املرحلة من البلد 
 تضعها الدول املقلدة، يكون جتاوز احلاجز التجارية اليت أوالدول املستوردة، وذلك ملواجهة املنافسني  إىل اإلنتاجي

الدول املقلدة  إىلالبلد اجملدد مصدرا صافيا يف بداية املرحلة مث تتقلص صادراته شيئا فشيئا بسبب انتقال مؤسساته 
 .تدفقات جتارية معاكسة ابجتاه البلد اجملدد يف هناية الفرتة إىلالذي يؤدي  األمرظهور منتجني حمليني،  أو

تغريات كبرية، وابلتايل  إىليف هذه املرحلة يكون املنتج منمطا والتكنولوجيا عادية ال حتتاج  مرحلة النضج: -0
مدى وفرة العوامل يف كل بلد،  أساسعلى  وإمنااالحتكار التكنولوجي  أساسفاملزااي املكتسبة ال تكون مبنية على 

تكلفة بسبب وفرة عنصر العمل، خالل هذه الدول النامية اليت حتقق هلا اخنفاض يف ال إىللذلك تتجه املؤسسات 
مصدر للمنتج يف  إىلالبلد اجملدد واىل الدول النامية اليت تتحول  غاىلتكون الدول املقلدة تصدر املنتج املرحلة 

 .هناية املرحلة
تنميطا وعاداي والتكنولوجية متاحة جلميع الشركات،  أكثريف هذه املرحلة يصبح املنتج  مرحلة االحندار: -3

فيها بسبب وفرة اليد  اإلنتاجا تشري هذه املرحلة ببداية التصدير يف الدول النامية وهذا نتيجة اخنفاض تكاليف لذ
 العاملة، حيث تظهر الدول النامية مصدر للمنتج للدول املبتكرة واملقلدة.

 النظرية بينت النقاط التالية: أنمن خالل ما سبق، نالحظ 

                                                           
1 Emmanuel Nyahoho, Pierre –Paul Proulux, op.cit. p. 146- 147. 
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 بح مصدرة وذلك حسب املرحلة اليت مير هبا املنتج؛فالدول املستوردة قد تص، النسبيةعدم ثبات امليزة  -
 عاملني: إىل اإلنتاجية األنشطةالنظرية عملية انتقال  أرجعت -
  الدول املقلدة؛ إىلمن الدول اجملددة  األنشطةاملنافسة االحتكارية فيما خيص انتقال هذه 
  الدول النامية. إىلابالنتقال  األمرق تعل إذا (اإلنتاجمدى وفرة عوامل )عامل التكاليف 
 تبني النظرية دور الشركات متعددة اجلنسيات يف عملية تقسيم العمل الدويل. -

 :1أمههاوجهت هلا عدة انتقادات  أهنا إالالنظرية  إسهاماترغم 

ن قد ، وابلتايل تكو والصناعيةالدويل على املنتجات اجلديدة  اإلنتاجركزت النظرية يف تفسريها لتوزيع  -
 ؛)املنتجات الزراعية واملنتجات اخلدمية(جزء كبري من التجارة الدولية  أمهلت

وتوزيع خمتلف حبيث تنتج منتجا منمطا مباشرة على  إنتاجبعض الشركات متعددة اجلنسيات هلا منط  -
 .واحد آنيف  األسواقبني العديد من الدول والبيع يف العديد من  اإلنتاجاملستوى العاملي، ويتم تقسيم 

 للتجارة الدولية كأساس: التمييز بني املنتجات  لثايناملطلب ا

 عمودي أو أفقي أساسميكن التمييز بني املنتجات على 

وتفضيالت  وأذواقالعادات  أساسعىن به التمييز بني املنتجات على ويُ : للمنتجات األفقيالتمييز -أوال
خيتلف تقديره من فرد  أواملستهلكني، لذلك يكون املقياس املعتمد بني املنتجات يف هذه احلالة غري قابل للقياس 

 2.لون السيارات أومثل شكل  أفقيز ييف هذه احلالة نقول هذا التم ألخر

التمييز بني  أويرجع حتليل تشمربلني لظاهرة التنويع : للمنتجات األفقيتشمربلني والتمييز  حتليل  -4
  أين، عندما اعتمد يف حتليليه هلذه الظاهرة على ما يعرف ابملنافسة االحتكارية 0000عام  أعماله إىلاملنتجات 

عدة بديلة ومتشاهبة، حيث كل مؤسسة  أصنافهلذه السلعة  أينمثال  xكان حتليله هلذه الظاهرة يف سوق سلعة 
منحىن طلب جمموع املؤسسات  األولوتواجه كل مؤسسة منحنيي طلب،  إنتاجهحتتكر  أهنا أيتنتج صنف معني 

( xهي سلعة واحدة ) األصنافمشاهبة للصنف الذي تواجهه مؤسسة معينة، حيث كل هذه  أصنافاليت تنتج 
                                                           

 1
 33كمال دمدوم، مرجع سابق، ص:  

2 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 80. 
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املنحى الثاين فهو منحىن الطلب على الصنف  أماكاللون مثال،   هلا نفس الوظيفة وختتلف يف بعض اخلصائص
 كما ،1الذي تواجهه كل مؤسسة على حدة، املنحنيني هلما ميل سالب لكنهما متقاطعان بسبب اختالف ميلهما

 .ما هو موضح يف الشكل

 التوازن يف سوق املنافسة االحتكارية وفق "تشمربلني": 41 الشكل رقم

 
Source: Michel Rainelli, la nouvelle théorie du commerce internationale, la découverte, 3édition 2003, p. 48 

 أماميثل منحىن طلب جمموع مؤسسات القطاع،  D'Dيرتجم كال املنحنيني سلوك املؤسسات يف السوق، حيث 
d'd  ،ميثل منحىن طلب كل مؤسسةD'D  0ميثل االرتفاع يف الكمية املباعة بعدQ ميكن للمؤسسة حتقيقها  أين

ابقي املؤسسات تفعل الشيء نفسه، على عكس منحىن  أنوهذا ابفرتاض  ،0Pاقل من  إىلعندما ختفض سعرها 
0'd0d 0اقل من  إىل أسعارهاعندما ختفض املؤسسة  اذ، وهبغية حتقيق ربح فهو يعرب عن التغري يف املبيعاتP 

تتكبد كل  CMLT أسفل 1d'1d احنناء أنحيث ها دون تغيري، أسعار وعندما تقوم ابقي املؤسسات ابحلفاظ على 
استخدام هذين املنحنيني يف  إىليف سوق املنافسة االحتكارية يقود  األجلدراسة التوازن طويل مؤسسة خسائر، 

 التحليل املعروف ابسم "حل التماس" لتشمربلني.

                                                           
1 Michel Rainelli, la nouvelle théorie du commerce internationale, la découverte, 3édition 2003, p.46-47 
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الطويل  لألجلمنحىن تكلفته املتوسطة  ،d'd و D'Dمؤسسة لقطاع ما، يواجه منحى طلب  nنعترب ابئع ميثل 
 األفضلعلى الشكل السابق يقع االختيار  TLLCيرمز له ب  6Qالذي ميثل اقتصادايت احلجم الداخلية حىت 

مجيع املؤسسات يف هذه  أين 6Qالكمية املباعة  0P، سعر التقاطع هو D'D و d'dللمؤسسة عند تقاطع املنحىن 
 . TBA6P متساوية وتتمثل يف املساحة وأرابحهاالنقطة تبيع عند السعر نفسه والكمية نفسها 

كان   إذامن خالل حتليل تشمربلني فانه : للمنتجات األفقيالتبادل التجاري يف حالة التمييز  -2
احتكارا للمنتج يف ظل وجود منتجات متنافسة، وابلتايل ستظهر مينح تجات فانه للمن أفقيللمستهلك متييز 

وكل مؤسسة حتتكر نوع الصنف الذي  أفقياعن بعضها البعض  العديد من املؤسسات اليت تنتج منتجات متمايزة
كان لدينا بلدين متساويني من حيث الدخول والطلب   وإذااملستهلك يفضل تنويع استهالكه،  أنتنتجه، ابفرتاض 

، عند فتح األصنافمن  nوالثاين * األصنافمن  nينتج  األولكنولوجيا وحيققان اقتصادايت حجم وكان والت
كانت التجارة حرة بني البلدين فان السوق الدولية تصبح مكونة من   وإذاتكاليف النقل  وإبمهالالتجارة بينهما 

ومنه  اآلخرلتلبية طلب البلد  إنتاجهازايدة ستعمل على  أهنا إذسوقي البلدين، وال تتنافس املؤسسات فيما بينها 
، ومن ضمن هذه التجارة جند التجارة داخل الصناعة واليت 1اآلخرالبلد  إىلسيقوم كل بلد بتصدير منتجاته 

 .بشيء من التفصيل يف املبحث التايل سنناوهلا

خصائصها الفيزايئية ويف هذه احلالة  أساساملنتجات على  بني ميكن التمييز: التمييز العمودي للمنتجات -اثنيا
درجة  مثال املنتجاتج يكون واحد، حيث ميكنهم االعتماد على مقاييس كمية لرتتيب تفان تقييم املستهلكني للمن

 2.هذا التمييز يعتمد على جودة املنتوج أن أيقوهتا ويسمى هذا ابلتمييز العمودي للمنتجات  أوسرعة السيارات 

متماثلة ولكن دخوهلم خمتلفة،  أذواق هلم نييف هذا املدخل مجيع املستهلك اجلودة: أساسالتمييز على  -6
حيث املستهلكون ذوي الدخل املرتفع هم على استعداد لشراء املنتجات ذات اجلودة العالية، يف حني املستهلكني 

ات جودة معينة ذوي الدخل املنخفض يطلبون منتجات ذات جودة اقل، فالطلب الذي يواجهه منتج السلعة ذ
منحىن طلب يربط بني  إنشاءجودة املنتجات، ولذلك فمن املمكن  وأسعاريعتمد على عرض ابقي املنتجني 

 جودة املنتجات والكميات املطلوبة منها. أسعار

                                                           
1 Michel Rainelli, la nouvelle théorie du commerce internationale, op.cit, p. 47 

2 Jean- Louis Muchielli, Thierry Mayer, Economie Internationale, Dalloz, Paris, 2005, p.41 
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كان هناك بلدان هلما توزيع خمتلف للدخول يف   إذا: التبادل التجاري والتمييز العمودي للمنتجات -2
 إىلالسلع كل بلد  أصنافالسلع يف كل بلد يرتفع بسبب دخول  أصنافحالة فتح التبادل التجاري بينهما، عدد 

، فالشكل الدقيق للتبادل التجاري يف هذه يعتمد على توزيع الدخل القومي لكل بلد، حيث البلد ذو اآلخر
لدخل ذات اجلودة العالية يف حني البلد ذو متوسط ا األصنافوتصدير  إنتاجخصص يف مرتفع يت متوسط الدخل

الناتج عن  األسعاراالخنفاض يف  أنذات جودة اقل، حيث  األصنافوتصدير  إنتاجمنخفض يتخصص يف 
 .1األقلذات اجلودة  لألصنافخروج املؤسسات املنتجة  إىلاالنفتاح سيؤدي 

 الدويل يالتجار التبادل يف تفسري  احلديثةالنظرية : الثالثاملبحث 

التغريات اليت مر ومير هبا االقتصاد العاملي، جعلت عديد علماء االقتصاد يعيدون النظر يف التفسريات إن 
املقدمة من قبل الكالسيك ومن بعدهم للتبادل التجاري بناءا على هذه التغريات، وقد مشلت تفسرياهتم على ما 

 يلي:

 اقتصادايت احلجم والتجارة الدولية :األولاملطلب 

 اإلنتاجاملقابل هلا، حيث تنخفض تكلفة  اإلنتاجتعرب فكرة اقتصادايت احلجم عن العالقة بني التكلفة وحجم 
 .20850من نبه هلذه الفكرة عام  أول  "A. Marshall" ، ويعترب "الفرد مارشال"اإلنتاجبزايدة كميات 

يقصد ابقتصادايت احلجم اخلارجية لكل مؤسسة، : والتجارة الدولية اقتصادايت احلجم اخلارجية -أوال
يف كل  اإلنتاجاخنفاض تكلفة  إىلاملؤسسة مما يؤدي  إليهابلوفرات الناجتة من توسع كلي للقطاع الذي تنتمي 

 3.مؤسسات القطاع

النسبية  اراألسعحناول من خالل هذا النموذج التايل حتديد : التوازن العام قبل التجارة الدولية -4
 جود اقتصادايت حجم خارجية، وينبيناملستهلكة، يف اقتصاد يتميز ابملنافسة التامة ويف ظل و  أووالكميات املنتجة 

 1:النموذج على الفروض التالية

                                                           
1 Michele Rainelli, la nouvelle théorie du commerce internationale,  op. cit, p.52 

2 Michele Rainelli, le commerce international, op.cit,  p. 27. 

3 Peter H. Lindert et Thoms A.Pugel, op.cit, p. 139 
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 واحد هو العمل؛ إنتاجعامل  -
الفرع يساوي  إنتاجابقتصادايت حجم اثبتة من ذلك فان  xينتج السلعة  األول لإلنتاجيوجد فرعني  -

 6Xحيث هو 6L=6X أياملستخدم  اإلنتاجوحدة من عامل  xكل وحدة منتجة من   إنتاجعدد العمال، ويتطلب 
yابقتصادايت حجم خارجية حيث  1xالفرع الثاين فينتج  أماعدد العمال،  إمجايل 6Lالكمية املنتجة و

1L=1X 

 y، و 2وحدات العمل املستخدمة يف القطاع إمجايل إىل 1Lالكمية املنتجة من السلعة و يشري إىل 1xحيث يشري 
 ؛يقيس حجم التوسع الناتج عن اقتصادايت احلجم اخلارجية 0عامل اكرب من 

 ؛سوق العمل والسلع يتميز ابملنافسة التامة -
 املستهلكني متماثلة. أذواق -

العامل  أجرة أنكوحدة للقياس حيث   األجورسيتم حماولة حتديد السعر والكميات التوازنية لذلك سيتم اختيار 
 األولوالذي يربط الكميات للقطاع  اإلنتاج إمكانياتوحدة نقدية، حيث يبني الشكل التايل منحىن  0تساوي 

ميكننا  6Xوحدة واحدة من السلعة  إنتاجفان التنازل عن  2مع الكميات املنتجة للقطاع الثاين، حسب الفرضية 
 أن، مما يعين 1xمن وحدة من السلعة  أكثرمن احلصول على  2رجية للقطاع وبسبب اقتصادايت احلجم اخلا

                     ( وفق املعادلة التالية:Tتكلفة الفرصة بني السلعتني يف اخنفاض، وهذا يرتجم تقعر املنحىن )
y1/

2X-L = 1X 

 

 منحىن التحويل يف حالة اقتصادايت احلجم اخلارجية: 41 الشكل رقم

                                                                                                                                                                                     
1Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p.69-70 
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Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, Economie International : Commerce et Macroéconomie, Dundo, 

5édition,  Paris, 2006, p. 70 

يف حالة االكتفاء الذايت، فان الكميات املنتجة تساوي الكميات املستهلكة يف كال السوقني، وهذا بسبب 
متثل  OB، و0Xيف الشكل متثل الكمية املنتجة واملستهلكة من السلعة  OA*املستهلكني، حيث  أذواقمتاثل 

، ويتحقق A، وهذا عند حالة التوازن العام )قبل التجارة( واملمثلة يف النقطة 0Xالكمية املنتجة واملستهلكة من 
، حبيث OB/L'A=Pويساوي  LAA'، والذي يساري ميل املثلث 2PX/0PX=P حيث Pهذا عند السعر التوازين 

( CLC) يساوي امليل احلدي ( الPالسعر التوازن العام يف حالة االكتفاء الذايت ) أنيظهر من خالل الشكل 
يساوي  اإلنتاج إمكانيات( كما هو معروف يف حالة التوازن فان امليل احلدي ملنحىن T) اإلنتاج إمكانياتملنحىن 
يعرب عن وجود اقتصادايت  Pو CLCلكن عدم التساوي هذا بني  1PX/6XP =P=P=P إيالنسبية  األسعار

 حجم خارجية.

تستوجب وحدة عمل، فان الدخل الوطين والذي  0Xمن السلعة  إنتاج، الن كل وحدة آخرمن جانب 
، فان الدخل الوطين من السلعة األجرتساوي عدد العمال ضرب  األخريةاملدفوعة هذه  األجوريساوي جمموع 

0X  0 إنتاجيساوي عدد وحدات العمل املستخدمة يفX ،أيو.ن 0يساوي  األجر أن طاملا=L 1X ما  وهذا
حبيث  0Xالدخل الوطين الناتج من  أيضاكمية منتجة وميثل   أقصىميثل  OLيظهر يف الشكل حيث 

OB8PA'OA= OL  0 يف استهالك السلعة إنفاقهاما مت  إمجايلهذا الن الدخل الوطين ميثلX 0وX8 
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 حمدد ونفرض انه يساوي  0Xاجلزء املخصص من الدخل الفردي للمستهلكني الستهالك السلعة  أنكما 
مضروب يف الدخل  ترتفع مبقدار 0Xوابلتايل فان امجايل الكمية املستهلكة من السلعة   ∋ {1.6}حيث 
الدخل املوجه للسلعة  أن أي اإلنتاج، الن عند التوازن يكون الدخل الوطين يساوي قيمة Lمبقدار  أيالوطين 

0X  إنتاجهايساوي قيمة. 

يف االقتصادايت املنفتحة، سعر التوازن ال : دور اقتصادايت احلجم اخلارجية يف حتديد ختصص البلد -2
يتحدد عن طريق السوق العاملي حبيث حيمل هذا السعر قيما متغرية عن تلك  وإمنايتحدد يف السوق احمللي 

املتحققة يف حالة االكتفاء الذايت، حبيث يكون هذا السعر ال يلحق خسائر ابملنتجني وحيقق رفاهية للمستهلكني 
 :1، البلد18يف الشكل  LVOومبوجب هذا السعر والذي يساوي ميل املثلث 

             أي LVOكان السعر التوازين اقل من ميل   إذا، يف حالة ما 0Xالسلعة  إنتاجيتخصص كلية يف  -
 ؛(LV >Pميل )

  إذا، يف حاله 0X إنتاجختصص كلية يف  أو 0X إنتاجختصص البلد كلية يف  إذاال يوجد اختالف فيما  -
 ؛(LV =Pميل ) أي LVOكان السعر النسيب التوازين يساوي ميل 

 أو، 0X إنتاجختصص كلية يف  أو 0Xالسلعة  إنتاجختصص البلد كلية يف  إذاال يوجد اختالف فيما  -
 LVOكان السعر النسيب اكرب من ميل   إذاوهذا يف حالة ما  1Xوجزء من  0Xجزء من  إنتاجختصص جزئيا مبعىن 

 ؛(LV <Pميل) أي

 أنالتعدد يف التوازانت حيث  أصليف االقتصادايت املنفتحة، يعترب التمتع ابقتصادايت احلجم اخلارجية 
خيارات املنتجني يف  إىلللبلد بل يتعدها  اإلنتاجيةاالندماج يف االقتصاد العاملي ال يتوقف فقط عند اخلصائص 

تكون رابط لظواهر مل يستطع منوذج اقتصادايت احلجم شرحها كتاريخ البلد مثال،  أنالتخصص واليت ميكن 
مثال، وعلى عكس منوذج هيكشر واولني  0Xمصدرا للسلعة  أولبلد مستوردا واعتبار هلذه اخليارات قد يصبح ا

والذي يعتمد على خيار واحد للتخصص فان منوذج اقتصادايت احلجم اخلارجية مينح البلد عدة خيارات 
يف حالة ختصص يف  0Xالبلد يصبح مصدر للسلعة ( LV <Pميل كان  )  إذاللتخصص، فمثال يف حالة ما 

                                                           
1 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op. cit, p.71 
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يف حالة ما ختصص  1Xو 0Xمصدر للسلعة  أو، إنتاجهايف حالة ختصص يف  1Xمصدر للسلعة  أو، إنتاجها
 .1كل نوع  إنتاججزئيا يف 

التبادل يف حالة اقتصادايت احلجم اخلارجية  إمكانيةلتحديد : التبادل التجاري بني بلدين متشاهبني -3
 2و 0ينطبق عليهما ما مت احلديث عنه يف النقطة  أجنيب واآلخرنفرض العامل يتكون من بلدين احدمها حملي 

الوحيد هو العمل، التكنولوجيا، خيارات  اإلنتاجحيث عامل  اإلنتاجويتطابقان من حيث مدى توفر عوامل 
 املستهلكني واملنتجني.

حافز لكال البلدين يف  أيالنسبية التوازنية الداخلية وابلتايل ال يوجد  األسعاريسبب هذا التشابه مساواة يف 
يتاجرا وان حيققا مكاسب من هذا التبادل مقارنة حبالة  أنالتبادل واالنفتاح عن اخلارج، ومع ذلك ميكن للبلدين 

يتخصص ختصص جزئي  األجنيب(، والبلد 0Xالبلد احمللي يتخصص كلية يف السلعة ) أناالكتفاء، حبيث نفرض 
 1X8و 0Xالسلعة  إنتاجمبعىن يتخصص قي 

 أما،  L=0X أن أي أقصاه إىليبلغ  إنتاجه( فان 0X) األوىلالسلعة  إنتاجالبلد احمللي ختصص كلية يف  أنمبا 
الدخل  أنحبيث  L>*0X>6يكون  أنجيب  0Xمن السلعة  إنتاجهوالذي ختصص جزئيا فان  األجنيبالبلد 

يف كل  0Xاستهالك السلعة  أن، كما األجورالوطين لكال البلدين متساوي لكون هلما نفس حجم العمل ونفس 
يساوي االستهالك الكلي هلا  0Xمثل ما هو يف حالة االكتفاء، لدينا العرض الكلي للسلعة  Lبلد يرتفع مبقدار 

L0=0 أنمبعىن 
2*xA0x   أنومبا L=0X ( 0فان-2)L=6

*x  0للسلعة  األجنيبالبلد  إنتاجوهذا مقدارX  وال
من نصف دخلهم الستهالك  أكثرما خصص املستهلكون  إذامبعىن يف حالة  >6.5يف حالة  إاليكون اجيابيا 

انطالقا من الكمية املنتجة من  1Xالسلعة  إنتاجبال اقتصادايت حجم خارجية، يتم  إنتاجهاواليت  0Xالسلعة 
واملعطاة ابملعادلة التالية  أدانهيف الشكل  اإلنتاجالسلعتني يعرب عنها منحىن  إنتاجوالعالقة بني  0Xالسلعة 

yLy(-0)2=1
*x 

 التبادل بني بلدين متشاهبني مع اقتصادايت احلجم اخلارجية: 41 الشكل رقم

                                                           
1 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op. cit, p.71 

 يشير وضع * فوق الحروف بأنها خاصة بالبلد األجنبي  *
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Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 72 

 إذنهو املنتج الوحيد هلا  األجنيبوالبلد  (1Xوالن كال البلدين يستهلكان الكمية نفسها من السلعة الثانية )
1فاالستهالك احمللي يساوي نصف 

*
X ( 1والكمية املصدرة من السلعة الثانيةX)  أيضاهي  األجنيبمن قبل البلد 

البلد احمللي  إىليف كل بلد يساوي ما مت تصديره من هذه السلعة  1X، ومقدار استهالك السلعة X*1نصف 
yLy(-0)2=2 /1 /2وابلتايل يساوي 

*x الكمية املصدرة هي  أيyLy(-0)6-y2=0
*x  وابلتايل فان مقدار

فهناك مكاسب لكال  إذنهذا االستهالك من السلعة الثانية هو اكرب مما هو عليه يف حالة االكتفاء لكال البلدين، 
 .يف الشكلني A'و Aالبلدين مقارنة حبالة االكتفاء واملمثلة يف النقطة 

بكميات اكرب من اليت  (6X) األوىلابلنسبة للسعر التوازين يف حالة التبادل فان البلد احمللي ينتج السلعة 
، حبيث (0X) األوىلمن السلعة  األجنيبصدره يعترب واردات البلد يمقدار ما  ه،يستهلكها والفائض يقوم بتصدير 

ويساوي هذا الفائض  L أي األول( انقص ما مت استهالكه منها يف البلد L) إنتاجهيساوي هذا الفائض ما مت 
(-0)L األجنيبفالسعر النسيب التوازين يف البلد  إذن *X/*L=*P حيث*X  و األجنيبهي صادرات البلد*L  

 :يساوي P* إذن األجنيبهي واردات البلد 
y-0Ly-0&(-0)y-0 0=yL&(-0)y-0 0&(/-0)L=*P 

 عما كان عليه يف حالة االكتفاء الذايت، واجلدول املوايل يبني املكاسب احملققة من التبادل وهذا السعر خيتلف
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 املكاسب من التبادل التجاري الدويل يف ظل اقتصادايت احلجم اخلارجية: 22اجلدول رقم 

الدخل الوطين  
  من السلعة

5X 

 2X السلعة 5X السلعة

        اإلنتاج  
p 

 االستهالك
c 

  التبادل
(c-p) 

       اإلنتاج
p 

       االستهالك 
c 

         التبادل
(c-p) 

    تصدير L L L البلد احمللي
L(-6) 

6 yLy(-  0)0-y 0 تصدير 
yLy(-  0)0-y 0 

-L (6 األجنيبالبلد 
1)L 

L استرياد    
L(-6) 

yLy(-0)y0 yLy(-  0)0-y 0 استيراد 
yLy(-  0)0-y 0 

Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 72 

 من خالل ما سبق نستخلص ما يلي: 

 ؛التبادل الدويل ممكن مع اقتصادايت احلجم اخلارجية، حىت وان كان البلدين متشاهبني كلية أن -6
 املشاركة فيه خاصة يف حالة التشابه التام؛ األطرافالتبادل حيقق مكاسب لكال  -1
 األوىلالسلعة اليت ال تتمتع ابقتصادايت حجم خارجية )السلعة  إنتاجالبلد الذي يتخصص يف  أنفكرة  -0

0X  ،يف املثال السابق البلد احمللي حقق مكاسب من  ألنهيف املثال( ال حيقق مكاسب هي فكرة خاطئة كلية
 .ادايت احلجم اخلارجيةيف قطاع يتمتع ابقتص األجنيبمن ختصص البلد  تتأتىهذه املكاسب  أنالتبادل حبيث 

يقصد ابقتصادايت احلجم الداخلية ابلوفرات النامجة : الداخلية والتجارة الدولية احلجماقتصادايت  -اثنيا
حيث تظهر  اإلنتاجة دال، وميكن  التعبري من خالل إنتاجهااخنفاض تكلفة  إىل، والذي يؤدي املؤسسةعن توسع 

املستخدمة، وتنتج  اإلنتاجمبعدل اكرب من معدل زايدة عوامل  اإلنتاجاقتصادايت احلجم الداخلية عندما يزداد 
 الداخليينتج بدوره من تغيري التنظيم  أناقتصادايت احلجم الداخلية من توسع حجم املؤسسة الذي ميكن 

 1من وجود تكاليف اثبتة... أوللمؤسسة 

نفرض سوقا تسودها املنافسة التامة وحتقق كل املؤسسات : اقتصادايت احلجم الداخلية واملنافسة التامة -4
قامت  فإذافيها اقتصادايت حجم داخلية حبيث تستعمل مجيعها التكنولوجيا نفسها، وابلتايل فلها نفس التكاليف 

                                                           
1 Michele Rainelli, la nouvelle théorie du commerce international, op. cit, p.27 
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احلدي فان السوق حتقق التوازن عند  إيرادهاعندما تتعادل تكلفتها احلدية مع  إنتاجهاهذه املؤسسات بتحديد 
 ، كما هو موضح يف الشكل أدانه:Pالنقطة 

 تكاليف املؤسسة مع اقتصادايت احلجم الداخلية: 22 الشكل رقم

 
Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 75 

احلدي )السعر(، فان املؤسسة  اإليرادواليت على مستواها تتعادل التكلفة احلدية مع  Qالكمية * إلنتاجحيث 
 AE=EBوابلتايل فاملؤسسة تتحمل خسائر عن كل وحدة تقدر بـ  OA= B*Qتتحمل تكلفة متوسطة قدرها 

 اإلنتاجال تستطيع كل املؤسسات االستمرار يف  OE أو( P، عند هذا السعر )ABEE ــوخسائر كلية تقدر ب
السعر املعطى، وهذا ما  األقلالقليل من املؤسسات اليت حتقق تكلفة متوسطة تعادل على  إاللذلك ال يبقى 

 ظهور االحتكار، وعليه فان النموذج اقتصادايت احلجم الداخلية ال يناسب حالة املنافسة التامة. إىليؤدي 

مت القبول بسوق اغلب مؤسساته حتقق اقتصادايت  إذا: يف حالة اقتصادايت احلجم الداخلية اإلنتاج -2
السوق قد تكون هبا ما يعرف  أنحجم داخلية، فان هذا السوق وبال شك سوق احتكار، لكن هذا ال مينع من 

الكامنة من قبل "وليام  األسواقنظرية  طورتالكامنة وقد  ابألسواقالكامنة"، ويطلق على مثل هكذا  األسواق"
تتميز بوجود منافسني كامنني ميكنهم الدخول  أسواقلتحليل  0082"، "روابر ويلنغ" عام بومول"، "جون بنزار
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يف هذه  املتوطنةعلى مركز املؤسسات  التأثري إىلاخلروج من السوق مىت سنحت هلم الفرصة بذلك مما يؤدي  أو
 أواحملتكر  أرابحون من الدخول املنافسون الكامنون ينقص أنيعين  الكامنة األسواقاالحتكار يف  أن، 1السوق

، فانه أرابحهيعظم  أنخبسارة، وهلذا فانه للحد من دخول منافسون جدد فان احملتكر عوض  اإلنتاجيلزمونه على 
 .انه يقوم بتحديد السعر عند متوسط تكلفته أيبال ربح  اإلنتاجمن مستوى  أعلىعند مستوى  اإلنتاجيقبل 

 حالة االحتكار مع املنافسة الكامنة : 24الشكل رقم 

 
Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p.77 

منحىن  ''DDميثل منحىن الطلب،  'DDيبني الشكل سلوك املؤسسة احملتكرة يف سوق املنافسة الكامنة، حيث 
ربح ملا تتساوى  أعظمة الكامنة فان احملتكر حيقق ابملنافساحلدي، يف حالة االحتكار يف سوق ال تتميز  اإليراد

يقابله ربح عن كل وحدة منتجة  اإلنتاج، هذا p¯وعند سعر q̄احلدي، وابلتايل ينتج  إيرادهالتكلفة احلدي له مع 
عامل جذب لدخول منافسني جدد، هؤالء يعرضون  يعتربالتكلفة املتوسطة(، وهذا الربح -)سعر البيع EEقدره 
 إعاقةاحملتكر، وهلذا فان املؤسسة احملتكرة تعمل على  إرابحويؤثرون بذلك على السعر وابلتايل تنقص  إضايف إنتاج

عندما يكون سعر البيع يساوي التكلفة  أي، أرابحكمية حتقق صفر   إنتاجدخول منافسني جدد من خالل 

                                                           
1 Michele Rainelli, la nouvelle théorie du commerce international, op. cit, p.33 
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حيث احملتكر ينتج  Aتقر عند النقطة التوازن يس أن إال(، 'A أو Aيتموضع احملتكر عند النقطة  أياملتوسطة )
 .ربح لكن يبقى الوحيد يف السوق أي، حبيث ال حيقق احملتكر *pعند السعر  *q الكمية

 أن إثباتحناول انطالقا من النموذج السابق واملثال التايل : الكامنة األسواقالتبادل الدويل يف ظل  -3
يف حالة اكتفاء ينتجان السلعة  Bو Aذلك نفرض بلدين  ألجلمن االكتفاء الذايت،  أفضلالتجارة الدولية احلرة 

كامنة وابلتايل يف كال السوقني   أسواقيف كال البلدين هي  فاألسواقنفسها مع اقتصادايت حجم داخلية، وابلتايل 
والن سلوك املستهلكني هو نفسه يف كل بلد، فان  أرابحمؤسسة واحدة حمتكرة، تنتج بال  إالعند التوازن تبقى 

، والشيء نفسه ابلنسبة ملنحنيات B'DBDوA'DADمنحنيات الطلب يف كال البلدين هي نفسها واملمثلني يف 
 B''DBD8و A''DADاحلدي للمحتكرين  واملتمثلني يف  اإليراد

 نافسة الكامنةحالة االكتفاء يف السوق امل :00 الشكل رقم

 
Source: Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p. 77 

، وابلتايل فان منحىن التكلفة املتوسطة Bيتحمل تكاليف اكرب من نظريه يف البلد  Aاحملتكر يف البلد  أننفرض 
عند  A*qاحملتكر ينتج  A، يف البلد اإلنتاجيف مجيع مستوايت  Bمنحىن التكلفة املتوسطة ل  أسفليقع  Aل 

كما هو   A*pوهو اقل من  B*pعند سعر توازن  أعلى B*qاحملتكر ينتج الكمية  B، يف البلد A*pسعر توازن 
 موضح يف الشكل السابق.
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، 'DDعند قيام التجارة بني البلدين السوقان يصبح سوق واحد منحىن الطلب الكلي )لكال السوقني( هو 
الكامنة فان هذا السوق )الكلي( تنشط فيه مؤسسة واحدة واليت هلا القدرة على تلبية كال الطلبني  األسواقوالن 

(A'DADوB'DBD )سعر ويف هذا املثال، فان هذه املؤسسة هي احملتكر وأبقل B  النA*p> B*p  وعليه فهي
 .، كما هو موضح يف الشكلqوبسعر بيع * pعند الكمية * أرابحتنتج بال 

 حالة التوازن العاملي يف سوق املنافسة الكامنة: 02 رقمالشكل 

 
Source: Michele Rainelli, la nouvelle théorie du commerce international, op. cit, p.36 

وبسبب اقتصادايت احلجم الداخلية اليت حتدث اخنفاض مستمر يف التكلفة املتوسطة فان سعر البيع اجلديد هو 
*p  وهو اقل من سعر بيع احملتكرB يف حالة االكتفاء الذايت B*p 

من اخنفاض سعر البيع وزايدة الكمية  األولاملستهلكون هم املستفيد  أنمن مكاسب هذا التبادل، جند 
يستورد كل ما يتم طلبه من السلعة  Aهو املنتج واملصدر الوحيد للسلعة بينما البلد  B احملتكر أناملستهلكة، كما 

 .1على مستواه

                                                           
1 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, p.78 
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هلا مكاسب يف كال البلدين خاصة  أنحالة االنفتاح صحيح  إىليف الواقع عملية االنتقال من حالة االكتفاء 
على  Aمن السوق يتولد عنه اخنفاض مستوى التشغيل يف البلد  Aمستوى املستهلكني لكن خروج احملتكر على 
يسمح  أخرىيف قطاعات  Aللمحتكر  اإلنتاجاستغالل عوامل  إعادةيف بداايت عملية االنتقال، ولكن  األقل

 .ابمتصاص هذا االخنفاض يف البطالة

 الصناعة: منوذج التجارة داخل الثايناملطلب 

 يلي: ا املطلب إىل ماذسيتم التطرق يف ه

 أوائليف مقال له يف  "H.Lindert" "السويدي "ليندرقدم االقتصادي : نظرية تشابه هياكل الطلب -أوال
( تفسريا لقيام التجارة الدولية يعتمد على منهج ديناميكي خمتلف عن الكالسيك 0000الستينات )

الطلب واعتبار تشابه هياكله هو احملدد الرئيس للتدفقات التجارية بني  والنيوكالسيك، برتكيزه على جانب
 :2، وقد بدا ليندر حتليله ابالعتماد على الفروض التالية1البلدين

املستهلكني، وابلتايل  أذواقتشابه هياكل الطلب ينتج عن تشابه مستوى الدخل الذي خيلق تشابه يف  -6
بسبب  األخرىالسلع تناسب املستهلكني يف الدول  أسعارميكن قيام التجارة بني الدول متشاهبة الدخل لكون 

 تساوي القدرة الشرائية؛
الطلب اخلارجي هو امتداد للطلب  أنيف حتديد ختصص الدول ابعتبار  أتثريالسوق احمللي له  أن -1

كبري احلجم ميكن   إلنتاجاملنتوج الذي ميلك له سوق حملي واسع وهذا  تصدر أنالداخلي، فالدولة جيب 
 أسواق إىلختفيض التكاليف وسهولة الدخول  إىلاملؤسسات من االستفادة من اقتصادايت احلجم، مما يؤدي 

 .أجنبية

عادة تتم بني  األوليةوعند تفسريه للتجارة الدولية فرق "ليندر" بني السلع والدول اليت تنتجها، فتجارة السلع 
التجارة يف السلع املصنعة واليت عادت  أماومنوذج "هيكشر واولني" يصلح لتفسريها، الدول النامية والدول املتقدمة 

                                                           
1

 Helana Bohman, Désirée Nilsson, Introducing income distribution to the Linder hypothesis, Jönköping 

International Business School, Jönköping University, Sweden, p. 02 ; working paper available at : 
http://www.etsg.org/ETSG2006/papers/DNilsson.pdf   v le 12/05/2016 

 00-10، ص: 1000، 06مختار رنان، التجارة الدولية ودورها في النمو االقتصادي، منشورات الحياة، الجزائر، ط: 2 
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تكون متشاهبة تكون بنسبة اكرب فيما بني الدول املتقدمة، وابلتايل ابلنسبة "ليندر" فان منو جتارة السلع املتشاهبة 
الدخول متقاربة كلما كان  التشابه يف تقارب الدخول فيما بينها حيث كلما كانت  إىلبني الدول املتقدمة يعود 

 إذنمنو كبري للتجارة يف املنتجات املتشاهبة بني الدول املتقاربة من حيث الدخل،  إىلبنية الطلب كبري، مما يؤدي 
تنتمي للقطاع نفسه، وابلتايل يف تنوع سلع تتم عملية التبادل الدويل ما بني دولتني متشاهبتني  "ليندر"حسب 

ذلك فان فرص التبادل تزداد كلما كانت هذه الدول  إىل ابإلضافةفالتجارة هنا عبارة عن تبادل داخلي للقطاعات 
 .1متقاربة من حيث متوسط الدخل

اختبار مدى تشابه هياكل الطلب  أن وأمههاهذه النظرية مل ختلو من االنتقاد  إسهاماتوعلى الرغم من 
كل بلد، فكلما كان الفرق صغري بني متوسط الدخل   القوميليندر يتم من خالل مقارنة متوسط الدخل حسب 

لكن جتاهلت هذه النظرية كيفية توزيع الدخل داخل البلد، واليت  أعلىللبلدان املعنية كلما كانت التجارة احملتملة 
عامل مهم يف حتديد هياكل الطلب فقد حيدث يف بلدين هلما الدخل نفسه لكن التباين يف توزيع الدخل  تعترب

 .2داخل كل بلد حيول دون تشابه هياكل الطلب

 اثنيا: التجارة داخل الصناعة

الدول املتقدمة متنوع ومتمايز بعض الشيء وليس  إنتاج أكثر أن مفهوم التجارة داخل الصناعة: -6
الصفقات يف التجارة الدولية هي مبادالت ملنتجات داخل الصناعة نفسها، وينشا هذا  أكثر أنا متجانس كم

تؤدي  أهنا أيخدمات متشاهبة، ونعين بكلمة متشاهبة  أوكانت الدول تستورد وتصدر سلعا   إذاالنوع من التجارة 
ليها اسم التجارة داخل الفرع الواحد تنتمي للقطاع نفسه لذا يطلق ع أهناالوظيفة نفسها لكن بنوعية خمتلفة كما 

من تنبه هلذه الظاهرة  أول "P. Verdoom" "بيرت فوردوم"و "B. Balassa" "بيال بالسا"ويعترب  الواحدالقطاع  أو
 3.األوروبيةارتفاع التدفقات التجارية بني الدول  أسبابحول  0006يف دراستهم عام 

                                                           
1 Christian Aubin, Philipe Norel, Economie internationale : faits, théorie et politiques, édition du seuil, Paris, 

2000, p. 66. 

2 Helana Bohman, Désirée Nilsson, op. cit, p.04 

3 Charles Van Marrewijkm, Intraindustry Trade; department of economics; Erasmus University Rotterdam; p. 01; 

working paper available at: https://global.oup.com/ukhe/product/international-trade-

9780198753759?cc=us&lang=en& vu le 15/05/2016 
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 أوامليزة النسبية  أساس"هيكشر واولني" تتم يف ظل املنافسة التامة وتقوم على  منوذجكانت التجارة يف   وإذا
تنوع  أساستتم يف ظل املنافسة االحتكارية وتقوم على  فإهناالتجارة داخل الصناعة  أما، اإلنتاجاختالف عوامل 

امليزة النسبية تكون اكرب عندما  أساس، لذا فان التجارة على 1والعمودي( واقتصادايت احلجم األفقياملنتجات )
 (،Inter-industry Trade)كبري تسمى هنا التجارة ما بني الصناعات بني الدول   اإلنتاجيكون اختالف عوامل 

تكون اكرب بني االقتصادايت الصناعية اليت تتشابه يف  (Trade ryindust-Intra)التجارة داخل الصناعة  أما
 إىلدفعت العديد من االقتصاديني داخل الصناعة  النسبية للتجارة األمهيةلزايدة  ، ونظرا2اإلنتاجاحلجم وعوامل 

عن السؤال التايل: ملاذا تصدر بعض الدول السلعة نفسها اليت  لإلجابة النماذججمموعة جديدة من  تطوير
 .تستوردها؟

 :3منها نذكر أنواعوهي  التجارة داخل الصناعة: أنواع -1
وهي تدفقات ملنتجات تنتمي للقطاع نفسه ولكنها قد  التمييز بني املنتجات: أساسالتجارة على  -أ

  إذاللتمييز يف حالة ما  اإلحصائيةعمودي، والطريقة  أو أفقيختتلف من حيث اخلصائص وقد يكون هذا التمييز 
القيمة  األساستقوم على ، عموداي أو أفقياكانت هذه التجارة داخل الصناعة هي جتارة ملنتجات متمايزة 

الوحدوية للمنتج املتبادل، والقيمة الوحدوية ملنتج ما هي قيمة الوحدة املتبادل هبا حتسب كسعر مقسوما على 
 الكميات، وميكن اعتبار:

للمنتجات عندما يكون الفرق بني القيم الوحدوية  أفقيالتجارة داخل الصناعة هي جتارة انجتة عن متييز  -
 ؛%05للصادرات والواردات اقل من 

التجارة داخل الصناعة هي جتارة انجتة عن متييز عمودي للمنتجات عندما يكون الفرق بني القيم  -
 .%05من  أكثرالوحدوية للصادرات والواردات 

متثل تصنيع  مراحل كل مرحلة إىلملنتوج معني  اإلنتاجيةقد تقسم العملية  التجارة يف السلع الوسيطة: -ب
خارجه، وهذا ما تفعله الشركات متعددة اجلنسيات لالستفادة من اقتصادايت  أوجزء ما يف مكان ما داخل البلد 

مراحل متثل مرحلة تصنيع جزء من املنتوج يف مكان ما يف  غاىلملنتوج ما  اإلنتاجيةاحلجم، حيث تقسم العملية 
                                                           

1  Therories of international trade: an overview; p.39. available at: 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/27125/11/11_chapter%202.pdf 

2 Jagdish Bhagwati, Donald R. Davis, INTRAINDUSTRY TRADE: ISSUES AND THEORY, Forthcoming  

Trade, Welfare, and Econometrics, New York, p.04 
3 Jean- Louis Muchielli, Thierry Mayer, op. cit, p. 41. 
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ا التبادل هو تبادل داخل العامل، ليتم بعد ذلك التبادل بني فروع الشركات ليتم تركيب املنتوج يف صورته النهائية وهذ
 الصناعة.

كان هناك بلد يستورد سلعة ما ويف الوقت نفسه   إذا تكنولوجي:تجارة يف املنتجات ذات التجدد الال -ت
لعملية تسويق السلعة  األوىلخالل املراحل  أعلىوذات كثافة تكنولوجية  لألوىليبتكر سلعة جديدة مشاهبة 

 .درا للسلعة الثانية وهذا تبادل متقاطع للسلعتنياملبتكرة يبقى البلد يستورد للسلعة مص
ازداد اهتمام االقتصاديني مبوضوع التجارة داخل الصناعة، نظرا  قياس منوذج التجارة داخل الصناعة: -0
التجارة الدولية خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، فقد حاول كل من  إمجايل إىلوحجم هذه التجارة  أمهيةلزايدة 

تقيس حجم التجارة داخل الصناعة وقد جتسد هذا  إحصائية طريقة إجياد "L.dyd8L"و "Hwlebu8G"االقتصاديني 
وحسب هذين االقتصاديني تقاس التجارة داخل  "eddltswy swddb-.dswd"كتاب   إصدارمهاعند  0055عام 

 :1كما يلي  jالصناعة للقطاع 

 
مقسوما  jالقيمة املطلقة للميزان التجاري للصناعة  أبخذحيسب  jصناعة  أيحسب هذه املعادلة فان مؤشر 

 أيخذصحيح، حيث  ( وتطرح هذه النسبة من الواحدLMAXMعلى جمموع صادرات وواردات الصناعة نفسها )
( فان البسط من املعادلة LM=XM) أيعندما تكون صادرات الصناعة نفسها  6قيمة له وهي  أعلىهذا املؤشر 

 اقيمة هل أدىنهذا املؤشر  أيخذالتجارة هي جتارة داخل الصناعة، كما  إمجايلصفر يف هذه احلالة يكون يساوي 
يف هذه احلالة يتساوي البسط واملقام ويكون املؤشر صفرا وال تكون التجارة داخل الصناعة، وحلساب  6وهي 

 املكونةن جمموع مجيع الصناعات املؤشر لالقتصاد ككل وليس فقط لصناعة ما فان البسط واملقام يتكون م
 لالقتصاد قبل حساب املؤشر وتطرح النتيجة من الواحد صحيح كما يلي:

𝐺𝐿𝑗 = 1 − ∑
𝑋𝑗 − 𝑀𝑗

𝑋𝑗 + 𝑀𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 :2لكن يوجد بعض الغموض يف هذا املؤشر يتمثل فيما يلي
                                                           

 205خالد السواعي، مرجع سابق، ص: 1 

2 Jean- Louis Muchielli, Thierry Mayer, op. cit, p.41. 
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يف عني االعتبار جمموع التدفقات التجارية الثنائية بني الطرفني، قد  أبخذمت  إذا امليل اجلغرايف: أوالبعد  -
هو مستورد صايف لساعة ما  Aللتجارة داخل الصناعة فمثال لنفرض البلد  -مبالغ فيها– أعلىيعطي املؤشر قيمة 

(، عند مجع Tيصدره للبلد Bكل ما يستورده من   A)البلد Tلكنه مصدر صايف هلذه السلعة للبلد  Bمن البلد 
طبيعة التجارة هي جتارة داخل الصناعة وان التدفقات التجارية  أن"اجملموع اجلغرايف" يظهر  Tو Bجتارة البلدين 

 بني البلدين هي متوازنة، لكن يف احلقيقة التجارة يف هذه احلالة هي جتارة بني الصناعات
ناعة ضمن التجارة الدولية ترتبط قياس درجة وحجم التجارة داخل الص إن امليل القطاعي: أوالبعد  -

التجارة يف وسائل النقل مثال سيكون هلا  أنتقسيمات القطاع، فقد يبدو واضحا  أوبصفة كبرية بدرجة تفصيالت 
درجة تغطية اكرب )حصتها يف املؤشر اكرب( وال تنحصر وسائل النقل يف الطائرات واحلافالت فحىت عرابت 

الصغرية داخل  األنشطةالكبرية على حساب  ابألنشطةاملؤشر  يتأثرا قد هي ضمن وسائل النقل، ولذ األطفال
 GLتقسيم تفصيلي لكل صناعة داخل كل قطاع وحساب مؤشر إجراءالصناعة الواحدة، لذا من الضروري 

 مؤشر دقيق، مثل ما هو موضح يف اجلدول إىلخاص بكل منتوج داخل الصناعة للوصول 

 0005رنسا لعام يف فلتجارة اخلشب  GLمؤشر  :02 اجلدول رقم

 GLjمؤشر   قيمة الصادرات الوارداتقيمة  
 "J" اخلشب

 منشار خشيب     
 مواد خشبية نصف مصنعة    
 هياكل خشبية    
 حاوايت خشبية    
 أخرىمواد خشبية     
 فلني    
 خشيب أاثث    

0089005 
5888009 

996206 
000265 

25090 
026055 
006255 

0500050 

0009062 
060509 
555996 
295882 

0998 
059000 

20686 
09850 

6.58 
6.08 
6.88 
6.86 
6.92 
6.05 
6.00 
6.62 

Source: Jean- Louis Muchielli, Thierry Mayer, Economie Internationale, Dalloz, Paris, 2005, p.41. 
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 للصناعة ككل tjGLاملؤشر  أما 60لكل منتج داخل الصناعة انطالقا من العالقة  jGLحيث حيسب مؤشر 
  1:، حيثjGLمن خالل املتوسط املرجح ملؤشرات 

 
مشكلة عدم توحيد تفصيالت القطاع، فمثال  بسبب آخر إىلمن بلد   GLjtقد خيتلف مؤشر أخرىمن جهة 

اليت تصدر احلواسيب  إذنتنتمي للصناعة نفسها فالدولة  واألقالممكتبية فان احلواسيب  كآلةعرفت احلواسيب   إذا
)التصنيف  *TT.Cاملتحدة ما يعرف بنظام  األممتشرتك يف التجارة داخل الصناعة، لذا قدمت  األقالموتستورد 

من عشرة فروع  أكثر إىلقطاعات خمتلفة كل قطاع فيها ينقسم  06، وهو تصنيف يضم 2املوحد للتجارة الدولية(
رقمني، مثال حيمل قطاع املواد الغذائية واحليواانت احلية  التفصيالتحتمل  هحيث حيمل اسم القطاع رقم واحدا بعد

 62.3والبيض حيمل رقمني مها  األلبانلتتفرع منه فروع حتمل رقمني مثال منتجات  6رقم 

 " للتجارة داخل الصناعة lurP.u..a.gurKمنوذج "بول كروغمان" " -1

احلائز  "KwlP.dd8a8Pdlu""بول كروغمان"  أبرزهمطور منوذج التجارة داخل الصناعة من قبل عدة اقتصاديني 
 : 4، وقد بىن كروغمان منوذجه على جمموعة من الفروض هي2668على جائزة نوبل يف االقتصاد علم 

 ؛صنف منها nتوجد سلعة واحدة لالستهالك مع وجود  -
 ؛نفسه األجرهم عمال يتقاضون ، و متماثلة أذواقاملستهلكون هلم  -
ينتج من قبل شركة واحدة واليت تعترب حمتكر هلذا الصنف وابلتايل املنافسة يف السوق هي  iكل صنف  -

 منافسة احتكارية؛

                                                           
1 Intr-industry & Intra-firm trade and the internationalization of production, OECD Economic Outlook No: 71, 

Paris, P. 160. 

* SITC: Standard International Trade Classification 
2 Jagdish Bhagwati, Donald R. Davis, INTRAINDUSTRY TRADE: ISSUES AND THEORY, Forthcoming  

Trade, Welfare, and Econometrics, New York, p.04 

3 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14 

4 Bernard Guillochon, Annie Kwaecki, op.cit, 86-87 
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 ؛Lوحيد هو العمل برمز له بـ  إنتاجالتشغيل الكامل لعامل   -
 تعمل وفق اقتصادايت حجم داخلية؛ األخريةمتشاهبة يف كل الشركات هذه  اإلنتاجتكنولوجيا  -
 .6كل مؤسسة تعظيم رحبها يكون عند  -

(، تزداد املنافع اليت حيصل Xينتج سلعة واحدة هي ) Aنفرض بلد : دراسة التوازن قبل التجارة الدولية -أ
دالة املنفعة جلميع املستهلكني متشاهبة وتعطى  أناليت ميلكوهنا، نفرض  األصنافعليها املستهلكون بزايدة عدد 

 :1ابلعالقة التالية

µ = ∑ v(Ci) … . . . (1)     v′ > 0   𝑣" > 0

𝑛

𝑖=1

 

هو املشتق الثاين  V''لدالة املنفعة وهو موجب،  األولهو املشتق  V'، األصنافمن  iميثل استهالك  iTحيث 
الن منافع املستهلك تزداد بزايدة  لألصنافلدالة املنفعة هو سالب، حيث دالة املنفعة ترتجم وجود تفضيالت 

∑:2أيحبيث يعظم املستهلك منفعته يف حدود دخله  األصنافعدد  Pi − w = 0  𝑛
𝑖=𝑜  

eiابلنسبة للسعر تساوي: i لألصنافمرونة الطلب  ieلـ  املطلقةالقيمة  أنهذا التعظيم يدل  =
−𝑣′

𝑣"𝑐𝑖
  

 أيضاهي  Peمقارنة ب  Xe إنتاجاثبتة، القيمة املطلقة ملرونة  Lوالن  LTe( تساوي Xeوالن الكمية منتجة )
هلا الوزن نفسه يف دالة املنفعة، والن مجيعها تنتج بنفس دالة التكلفة  األصناف، الن مجيع ieتساوي 

iوابلتايل: = 𝑒 =
−𝑣′

𝑣"𝑐
=

dQ/Q

𝑑𝑃/𝑃
… … … … … … … … (02)                       . 

  :3، حيثاإلنتاجمنتوج وهو دالة خطية يف  أي إنتاجملستخدم يف التكلفة يف هذا النموذج هي العمل ا

                    (03)  … … … … . . 0 < 𝛽, 𝛼        حيث  βXi + α = Li 

هي التكلفة الثابتة،  αهي الكمية املنتجة من السلعة،  i ،ixاملنتوج  إنتاجهو العمل املستخدم يف  Liحيث 
 β  أخرىهناك اخنفاض يف التكلفة املتوسطة وثبات يف التكلفة احلدية، من جهة  آخرهي التكلفة احلدية مبعىن 

                                                           
1  Paul R Krugman, increasing returns & monopolistic competition and international trade, International 

Economics journal No: 09, 1979, North Holland publishing company, USA, p. 470 

2 Paul R Krugman, op. cit, p.470 

3 Ibid, op. cit, p.472 
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الطلب  أو اإلنتاجاملستهلكني عمال فان  أنيساوي جمموع االستهالك الفردي للسلعة، وابفرتاض  اإلنتاجفان 
            Xi= LCi………………..(04)الكلي يف السوق هو:

كل   إنتاجالقوى العاملة هي جمموع العمل املستخدم يف  إمجايلل، فان وابفرتاض التشغيل الكامل لقوى العم أخريا

lيساوي: xوحدة من الصنف من السلعة  = ∑ li = ∑ (α + βxi) … … … … . (05)
𝑛

𝑖=10

𝑛

𝑖=1
 

، الكمية املنتجة W/P ابألجرحندد سعر السلعة مرتبط  أنلتحديد حالة التوازن يف االكتفاء الذايت جيب  اآلن
Xi،  املنتجة  األصنافعددn كل املنتجات تنتج ابلكمية نفسها   أنالتشابه بني البلدين يضمن  أن، حيث

                            P=Piيلي: ميكن كتابة ما إذنوالسعر نفسه 

X=xi                                                                  

مراحل، حتليل منحىن الطلب الذي توجهه كل  ثالثميكن حتديد التوازن يف حالة االكتفاء الذايت من خالل 
نستعمل حتليل الرحبية  وأخريابعد ذلك نربط سياسة التسعري يف كل شركة مع الرحبية،  أوىلشركة على حدة كمرحلة 

 أصنافالذي تواجهه الشركات اليت تنتج لتحديد منحىن الطلب و ودخول منافسني جدد لتحديد عدد الشركات، 
شرط لتعظيم  أوليعظم منفعته يف حدود دخله حيث  األخريحمددة يعتمد على سلوك املستهلكني، وابلتايل هذا 

𝑣′(𝐶𝑖)منفعته حيمل الشكل التايل: = 𝑃𝑖 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (07)              . 

يفسر على انه املنفعة احلدية للدخل، وميكن كتابة  أنهو سعر الظل يف قيد الدخل والذي ميكن  حيث 
 :على شكل عبارة تعرب عن الطلب الذي تواجهه الشركة واإلنتاجالعالقة بني االستهالك الفردي 

Pi =  λv′ (
𝑋𝑖

𝑙
) ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (08)                                       

 إذنمهمل على املنفعة احلدية للدخل،  أتثريكبري فكل شركة لديها سياسة تسعري هلا   األصنافكان عدد   فإذا
𝑒𝑖شركة هي: iكثابت، يف هذه احلالة مرونة الطلب لـ   نستطيع اخذ  =

−𝑣′

𝑣"𝐶𝑖
  

 : عند لألرابحفان كل شركة ستختار سعرها املعظم  آخرمن جانب 

𝜋i = 𝑃𝑖𝑋𝑖 − (𝛼 + 𝛽𝑥𝑖)𝑊 ⋯ 09 
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يعتمد على التكلفة احلدية ومرونة  لألرابح، حيث السعر املعظم األجرفهو  ) أما األرابحهي  𝑃𝑖𝑋𝑖حيث 

Piالطلب ويعطى كما يلي:  =
𝑒

𝑒−1
𝛽𝑤 →

P

w
=

βe

𝑒−1
=

𝛽

1−(
1

𝑒
)

… … … … 10 

يتم هذا من خالل اجلمع بني  لألرابحاملعظم  اإلنتاج إجياد( ال بد علينا لألرابح املعظمسعر التوازن )𝜋 إلجياد 
هذه  إلنتاجاملؤسسات حىت تبقى حمتكرة  أنتساوي صفر، عند التوازن حيث  األرابحوشرط  06العالقة 

 صفرية كما يوضحه الشكل التايل أرابحهاتكون  أنال بد  األصناف

 حالة التوازن قبل التجارة الدولية: 02الشكل رقم 

 
Source : Paul R Krugman, increasing returns & monopolistic competition and international trade, International 

Economics journal No: 09, 1979, North Holland publishing company, USA, p. 473 

والتكلفة املعرب عنها  األرابحاملقدم من قبل الشركات، احملور العمودي  اإلنتاجيقيس  األفقيحيث احملور 
6و Oaحيث  CTبوحدات الدخل، التكلفة احلدية تظهر من خالل املنحىن 

Oa  لكل  األرابحميثالن منحىن
احلدي مع تكلفتها احلدية، يف  إيرادهايتساوى  عندماشركة، حىت تبقى الشركات حمتكرة للصنف الذي تنتجه 

، لكن هذا الربح سيقود أرابحاملتوسط( يفوق التكلفة املتوسطة املؤسسة ستحقق  اإليرادالسعر ) أنمبا  Aالنقطة 
احلدي  اإليراددخول السوق، وعند حدوث هذا املنفعة احلدية للدخول سرتتفع ودالة  إىلمؤسسات جديدة 
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 واإليرادة، احلدي يساوي التكلفة احلدي اإليرادحيث يف هذه النقطة  Bالنقطة  إىلالتوازن سيصل  أخرياستتقلص، 
كيف   إلظهاردقة، حنتاج  أكثرلتوضيح هذا التوازن بشكل ، و املتوسط يساوي التكلفة املتوسطة )حتليل تشمربلني(

ودالة التكاليف يف الشكل  يستخلصان من خالل دالة املنفعة أناملقدمان من قبل املؤسسة ميكن  واإلنتاجللسعر 
 .التايل

 األصنافمنوذج التفضيل بني : 02الشكل رقم 

 
Source : Paul R Krugman, op. Cit, p. 476 

ميثل نصيب الفرد من االستهالك يف حني احملور العمودي ميثل سعر املنتجات ممثل يف  األفقيحيث احملور 
W(α عند  أرابحهاتعظم  فإهنا، فاملؤسسة مهما كانت األجروحدات  + βQ) − PQ = π حيث املشتق ،

P/Wحيث: Pو W العالقة بني يبنييساوي الصفر، وهذا ما  Qابلنسبة لـ  π لـ األول =
𝛽

1−(
1

𝑒
)
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ما الهناية يف هذه  إىلتكون تؤول  Tيساوي صفر، املرونة  Tوعندما يكون  cدالة متناقصة مع  Tنفرتض 
الذي يظهر  PPوهذا ما يوضحه املنحىن  Tهو دالة متزايدة مع  W/P، وT=0عند  B=W/Pالشروط فان 
 األجلالشركات تساوي الصفر وهذا ما ميثل وضعية التوازن طويل  أرابح، فضال عن ذلك W/Pو Tالعالقة بني 

0:  أييف املنافسة االحتكارية  = W(α + β𝑥𝑖) − PXi = π هذا الشرط يسمح ابستخالص عالقة ،
 حيث:  W/Pو Tبني  أخرى

p

w
= 𝛽 +

𝛼

𝑥
= β +

α

𝐿𝑐
يف  ZZهذه العالقة ميثلها املنحىن  ،X=Lcمبا أن  

 السابق.الشكل 

 ZZاملؤسسات صفرية وابلتايل تتمثل يف تقاطع املنحىن  أرابحتكون  عندماالتوازن يف حالة االكتفاء الذايت 
 nاملنتجة  األصناف(، عدد W/P)0عند  األسعار 6Tيف هذه النقطة االستهالك يساوي  ،Aعند النقطة  PPو

α أيصنف ما  إلنتاجوعدد العمال الواجب توفرهم  Lعدد العمال  إمجايلما بني  تقع + βxi ،إذن n  هي
صنف يساوي صفر،   أيعندما يكون االستهالك من  α/Lواليت حتمل قيمة عظمى تساوي   Tدالة متناقصة مع 

يف  NNواملمثلة يف املنحىن  nو Tعندما يكون االستهالك ما ال هنائي، العالقة بني  6حتمل القيمة  أهناكما 
 وتعطى ابلعالقة تعطى ابلعالقة:  6Tاملنتجة حمدد ابالستهالك  األصنافالشكل السابق، يف حالة االكتفاء عدد 

n0 =
𝑙

𝛼 + 𝛽𝑥
 , 𝑥 = 𝑙𝑐 ⤇  𝑛0 =

l

𝛼 + 𝛽𝑙𝑐
 

لنفرض وجود بلدين تتحقق فيهما الشروط السابقة ومها متشاهبان يف   التوازن يف حالة التبادل التجاري: -
يف كال  األجورمعدالت  أنالنواحي، عند فتح التجارة عند تكاليف نقل تساوي صفر التشابه يضمن  ةكاف

اتساع  أوالسيكون نفسه على كال البلدين،  األثراملنتجة متساوية وابلتايل  األصناف أسعارالبلدين تتساوى وعليه 
حبجم السوق وابلتايل  يتأثرال  ppنحىن ، يف كال البلدين املL0 إىل Lالسوق جيعل عدد املستهلكني يتضاعف من 

والذي كما هو مبني يف  z'zويصبح ' األسفل إىليتحرك  zzال ينتقل يبقى كما هو يف حالة االكتفاء، املنحىن 
 "25السابق "رقم  الشكل

يعرب عن اخنفاض االستهالك من كل صنف الن املستهلك يفضل تنويع االستهالك كما توضحه  z'zاملنحىن '
µاملنفعة التالية:دالة  = ∑ v(ci)𝑛

𝑖=1 + ∑ v(ci)𝑛∗
𝑖=𝑛+1 

هو ما متاح  n+n.........n=iحملية و* أصنافهو ما متاح للمستهلك من  n..........0=iحيث 
 يف كل بلد هو متناسب مع القوى العاملة مبعىن: األصناف، حيث عدد األجنبية األصنافللمستهلك من 
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n)عدد األصناف يف البلد احمللي(    =
𝑙

𝛼+𝛽𝑥
𝑛   و   ∗=

𝑙∗

𝛼+𝛽𝑥
 )عدد األصناف يف البلد األجنيب( 

شروط  أنيليب الطلب يف البلدين، ومبا  أنجيب  إنتاجه أن أيجيعل كل بلد يواجه طلبا مضاعفا  األمرهذا  أن
مل تتغري يف كل بلد فان كل مؤسسة حمتكرة لصنف معني تبيع دائما ابلسعر الذي يعادل تكلفتها املتوسطة،  اإلنتاج

عدد املستهلكني تضاعف فان كل عامل يستهلك نصف ما كان يستهلكه من كل  أنوتنتج الكميات نفسها ومبا 
بتا وسعر كل صنف بقي اثبتا، تنويع استهالكه وما دام دخله يبقى اث يفضلاملستهلك ما دام  أن أيصنف، 

، كما هو مبني اآلخراليت يتم استريادها من البلد  األخرى ابألصنافينخفض طلبه مبرتني على كل صنف ويعوضه 
(  وابلتايل تنخفض الوحدات املستهلكة من كل صنف W/P)6 إىل( W/P)0و 6c إىل 0cيف الشكل انتقل من 

هذا على مستوى   6d> 0d     حيث 6d إىل 0dوابلتايل ينتقل  N'N' إىل NNيف كل بلد، وهذا يرتجم انتقال 
 أي األجنبيةاملتخلى عنها حمليا ابلوحدات  األصنافكل بلد لكن االنفتاح على التجارة جيعل املستهلك يعوض 

6d1 6 حيثd2>0d 6منه يف االكتفاء واالستهالك  أعلىاملتاحة يف االقتصاد املنفتح  األصنافعدد  أيc 
حالة االنفتاح تنتقل منفعة املستهلك  إىلاالنتقال من حالة االكتفاء  أن أي 0c>6c>0/0cلكل صنف حيث 

 أن أي( L=L)* أن أي اآلخرالبلد  إىلكل بلد يوجه   إنتاجوعليه فان نصف  6v(c6n2) إىل 0v(c0nمن )
 هنالك توازن يف امليزان التجاري يف كل بلد، حيث:

M =
𝑤𝑙. 𝑙∗

𝑙 + 𝑙∗
=

𝑤𝑙𝑙∗

𝑙 + 𝑙∗
= L ∗ 

الدخل القومي للبلد احمللي  إمجايلهو WLنفقات البلد احمللي و إمجايلهي حصة الواردات من  LAL(*L*(حيث 
 األجنيبالدخل القومي للبلد  إمجايلوهو  WL*والذي يساوي 

 .صنف أيبلد ينتج  أيحيدد حجم التجارة، لكنه مل حيدد طبيعتها مبعىن  أنالنموذج استطاع  أن يالحظا سبق مم
ومن خالل حتليل التبادل التجاري الدويل على أساس منوذج التجارة داخل الصناعة واقتصادايت احلجم جند أن  
كال املنظورين اهتم ابلتغريات االقتصادية اليت صاحبت تطور وانتشار الشركات متعددة اجلنسيات، إال أن التغريات 

تبادل التجاري مل تنحصر فقط يف الشركات متعددة االقتصادية اليت عرفها القرن العشرين واليت أثرت على ال
اجلنسيات، فقيام وتطور التكتالت االقتصادية اإلقليمية أيضا اثر وبشكل كبري على حركة التبادل التجاري الدويل 
وقد اهتم منوذج اجلاذبية يف تفسري انعكاسات هذه الظاهرة على التجارة الدولية، هذا النموذج سيتم التطرق إليه 

 ء من التفصيل يف الفصل األخري. جبز 



لدويلتفسري التبادل التجاري ا...........................................................الفصل الثاين:  

113 

 

 خالصة الفصل

وهدا حسب النظرايت اليت حاولت تفسري التبادل التجاري الدويل  أهم إىلمت من خالل هدا الفصل التطرق 
 اعتمد ذإالثاين  األولابلنظرية الكالسيكية جبيليها  األولالتالحق الفكري عرب الزمن يف تفسريه، فاهتم املبحث 

حيث يفسر "آدم مسيث" قيام التجارة بني الدول ، القيمة يف حتديد قيمة السلعة-على نظرية العمل األولاجليل 
على أساس اختالف التكاليف املطلقة يف إنتاج السلع، بينما يفسرها "ريكاردو" على أساس اختالف التكاليف 

اجليل الثاين  يف حني اعتمد؛ النسبية، يف حني كان اهتمام "ميل" جبانب الطلب وحتديد معدل التبادل الدويل
املال يف حتديد  ورأسللنظرية )النيوكالسيك( يف تفسريهم ألسباب قيام التجارة بني الدول، على عنصري العمل 

قيمة السلع، حيث ترى نظرية "هكشر واولني" أن أسباب قيام التجارة بني الدول هو االختالف يف مدى وفرة 
وحيث أن قيام التجارة على أساس االختالف يف عناصر اإلنتاج بني  املال( ورأسعناصر اإلنتاج )العمل 

 الدول،فان هذا يؤدي إىل تعادل أسعار هذه العناصر، وهذا ما أضافه "بول سامويلسن"؛

 أمههاوجي امل التكنولعوكان ال لى االجتاهات اجلديدة يف تفسري التجارة الدوليةع تمدعاملبحث الثاين فقد ا أما
حيث ترى نظرية الفجوة  العامل التكنولوجي ودوره يف اكتساب مزااي التصدير بني الدول األوللدا تناول املطلب 

التكنولوجية أن التفوق التكنولوجي للدول مينحها ميزة مكتسبة قي إنتاج وتصدير املنتوج املتفوقة يف تكنولوجيا، 
رة حياة املنَتج يف تفسريها للتجارة الدولية، من خالل وعلى أساس الفارق التكنولوجي اعتمدت أيضا نظرية دو 

لقيام التبادل  كأساسبني املنتجات   املطلب الثاين فقد تناول التمييز أما، تقسيم دور حياة املنتج ألربعة مراحل
 للمنتجات واألفقيالتجاري من خالل التمييز العمودي 

ية اليت تسارعت وتريهتا م مطلع القرن الواحد والعشرين يف حني كان اهتمام املبحث الثالث ابلتغريات االقتصاد
"هيكشر واولني" فقد  اعتمدهاليت خالفت ابسرتاتيجياهتا ما اجلنسيات  متمددةخاصة م تنامي حجم الشركات 

منوذج اقتصادايت احلجم ما اعتمده "هكشر واولني" يف ثبات تكاليف اإلنتاج، حيث اهتم النموذج  خالف
على عكس نظرية "هكشر واولني" و من جهة اثنية قيام التجارة الدولية يف ظل تزايد عائد احلجم؛بدراسة أسباب 

فان نظرية املنافسة الغري اتمة تفسر التجارة الدولية يف ظل املنافسة االحتكارية، وهذا ما أثبته "بول كروغمان" من 
االحتكارية، تنوع املنتجات، اقتصادايت  خالل منوذج التجارة ضمن نفس الصناعة، والذي يعتمد على املنافسة

 .احلجم



 

 

 

 

 الفصل الثالث

حتليل نظري لتأثري اهلجرة الدولية على التبادل التجاري 
 الدويل
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 متهيد

انه وبطريقة غري مباشرة هو تبادل لعناصر  انلو مت التمعن قليال يف طبيعة التبادل التجاري الدويل للسلع لوجد
 أنمن النظرة  ابألساساالهتمام حبركة اهلجرة الدولية منصب  أنهذه السلع، حيث  إنتاجالداخلة يف  اإلنتاج

 اإلنتاجيةاملادي ابجتاه املناطق ذات  الرأمساليتحرك كنظريه  األساسية اإلنتاجابعتباره احد عناصر  البشري الرأمسال
بني الدول حسب ما نصت عليه النظرية  األجور، حبيث تستمر هذه احلركة حىت تتساوى األعلى واألجر األكرب

 .دوليةهذه النقطة جدل واسع حول طبيعة العالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة ال أاثرتالنيوكالسيكية، وقد 

 األمراالجتماعي والثقايف،  لرأمسالههو يف حد ذاته انتقال  آخر إىلفان انتقال املهاجر من بلد  آخرمن جانب 
بفضل معلومات املهاجر اليت ختفض من الذي قد يساهم يف خلق روابط جتارية بني دول املصدر ودول االستقبال 

 .املهاجر ببلده من منتجات تفضيليةتكاليف املعامالت التجارية أو من خالل ما يربط 

العالقة بني اهلجرة الدولية للعمل والتجارة الدولية وهذا  طبيعة  إىلا الفصل سيتم التطرق ومن خالل هذ
قنوات أتثري اهلجرة الدولية على التجارة الدولية وهذا يف املبحث الثاين،  إىلكمبحث أول، بعد ذلك سيتم التطرق 

 .ظري لتأثري اهلجرة الدولية على التجارة الدولية وهذا كمبحث اثلثليتم تناول النموذج الن
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 : تكامل أم تبادلالعمل دوليا هجرةو : التجارة الدولية املبحث األول

حيزا كبريا من الدراسات االقتصادية اليت  أخذتتعترب هجرة العمل الوجه االقتصادي للهجرات الدولية، وقد 
وسيتطرق هذا للمهاجرين،  األصلهلا من انعكاسات على دول االستقبال ودول  وهذا لِ عىن بظاهرة اهلجرة، ت  

 .وعالقاهتا ابلتجارة الدولية هذه الظاهرةانعكاسات  إىلاملبحث 

 العامل وقرار اهلجرةاملطلب األول: 

 هذا املطلب من خالل ما يلي: إىلميكن التطرق 

  تعريف اهلجرة الدولية للعمل أوال:

  :بني مهاجري العمل والعمال األجانبالفرق  -1
من الصعب إجياد تعريف حمدد للمهاجر العامل، فالسؤال املطروح هو هل هذا  تعريف مهاجر العمل: -أ

املصطلح ال ينطبق إال على األشخاص الذين ينتقلون ألسباب تتعلق خصوصا ابلعمل أو جيمع كل األشخاص 
يف سوق العمل؟ ابإلضافة إىل ذلك هناك مشكل آخر حيث أن الذين هم يف سن العمل وهناك قابلية تواجدهم 

من صنف معني بعد ذلك ينتقل بسهولة إىل ضأنواع اهلجرة غري اثبتة، فهناك من املهاجرين من يصنف بداية 
صنف آخر فمثال هناك من يهاجر يف إطار ل الشمل العائلي، وهناك من يهاجر لغرض الدراسة أو حىت الالجئ 

عمل، وعليه حىت وان كانت هناك معلومات كافية عن دوافع االنتقال  املهجر وحيصل على منصب تقر يف دولليس
 فان هذا ال يوضح ابلضرورة وضعية املهاجر

هذه الصعوابت املفاهيمية السابقة، تزيد من تعقيد أي حماولة لتحديد عدد وخصائص العمال املهاجرين  إن
ز يف تعريفها على مبدأ دول األصل ابستخدام مؤشرات للتحليل  وتقييم أتثريهم، حيث أن اغلب الدول ترتك

كاجلنسية األصلية، بلد امليالد، بلد املسكن السابق أو احلايل، العرق، وابلتايل فان نتائج التحليل تتعلق أساسا 
 .ابملقياس املعتمد منذ البداية
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رفت العامل املهاجر حسب الدولية ععلى مستوى كل دولة إال أن منظمة العمل االختالفات  وعلى الرغم من
"انه شخصا هاجر أو يهاجر من بلد إىل بلد أخر بغية شغل وظيفة خبالف عمل ال يكون حلسابه  341 االتفاقية

 .1اخلاص، وهو يشمل أي شخص يقبل قانونيا بوصفه عامال مهاجرا"

لفئات الثالث اآلتية كل ميكن تعريف العامل األجنيب انه كل عامل يقع ضمن ا تعريف العامل األجنيب: -ب
 :2اإلقامةمنها يتوافق مع اختالف مدة 

وتضم هذه الفئة ما من السنة مرة واحدة أو عدة مرات:  األجانب الذين ينتقلون للعمل لفرتة اقل -
 يلي

 األجانب الذين ينتقلون من اجل أعمال مومسية تتعلق ابلزراعة؛ 
  ابلفنادق واملطاعم؛األشخاص الذين ينتقلون ويقومون أبعمال تتعلق 
 األشخاص الذين ينتقلون ويقومون إبعمال يف قطاع املباين؛ 
 األشخاص الذين يشتغلون يف اخلارج خالل عطلهم؛ 
 اخلرباء واألشخاص األكثر كفاءة والذين يتنقلون للقيام مبهام خاصة حلساب منظمات دولية. 
يعودون لدول األصل أو يستقرون يف بلد األجانب الذين ينتقلون للعمل لفرتة سنة أو أكثر ولكن  -

 وتضم هذه الفئة ما يلي: آخر قبل سن التقاعد:
 ؛األشخاص الذين هلم مهارات خاصة ويعملون يف إطار عقود العمل 
 ؛األشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء 
 الطالب األجانب الذين ينتقلون إىل اخلارج للعمل. 
 وتضم هذه الفئة ما يلي ون حىت سن التقاعد أو هنائيا:األشخاص الذين يعملون يف دول أخرى ويبق -
 البالغون املولودون يف اخلارج وهلم احلق يف اإلقامة الدائمة؛ 
 األطفال املولودون يف اخلارج والقادمون مع آابئهم. 

 اهلجرة.قرار  تكلفةب ومهما تعددت تصنيفات العامل األجنيب فان قرار هذا األخري ابهلجرة يعتمد على ما يعرف

                                                           
تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين"، مؤتمر العمل الدولي، منظمة العمل الدولية،  أوضاعالهجرة في "من اتفاقية  11المادة 1

 .79، ص:1791
2 Jhon Salt & All, Les migrations internationales de main d’œuvres, Novembre, 2005, p.11.  
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الن عنصر العمل غري متجانس لذا جيب أن منيز فيما بني األسواق، حيث ختتلف : تكلفة قرار اهلجرة -اثنيا
عن اآلخر على املستوى الدويل أو اإلقليمي وحىت داخل القطاع الواحد، ومن اجل أن يقرر  خصائص كل سوق

بني املنافع اليت سيحصل عليها العامل الراغب يف يتعني عليه أن يقارن  العامل اهلجرة واالنتقال إىل مكان أخر
االنتقال وبني التكاليف اليت سيتحملها ويتخذ قرار االنتقال يف حالة تفوق املنافع على حجم التكاليف، وتشمل 

 :1هذه التكاليف

 فقدان الدخل خالل فرتة االنتقال من عمل آلخر، ويعتمد حجم التكاليف هنا على الفرتة الزمنية لعملية -3
 ؛االنتقال وعلى حجم الدخل املفقود

تكاليف االنتقال )أي السفر( من العمل احلايل إىل العمل اجلديد واليت تعترب ضمن عمليات البحث عن  -2
 ؛العمل
تكاليف غري مادية تتمثل يف الضغوط النفسية اليت تواجه العامل النامجة عن ترك العمل القدمي وتكاليف  -1

 .التكيف مع العمل اجلديد

املنافع اليت ترتتب على عملية االنتقال فهي تنحصر يف مقدار الدخل الذي سيحصل عليه العامل يف موقع أما 
 .العمل اجلديد، ويفرتض أن تكون هذه املنافع اكرب من التكاليف

وحتدث عملية االنتقال بعد مقارنة العوائد املستقبلية املتوقعة مع التكاليف النامجة عن اهلجرة، ويتخذ قرار 
النتقال من قبل الشخص عندما تكون املنافع املتوقعة اكرب من التكاليف، ويستخدم هنا طريقة القيمة احلالية ا

للتكاليف واملنافع ومقارنتها يبعضها البعض، حيث يتم حساب القيمة احلالية للمنافع الصافية )وهي الفرق بني 
 :2التاليةالقيمة احلالية للمنافع وقيمة التكاليف( كما يف املعادلة 

 

 حيث إن:

NB ،املنفعة الصافية من العمل :r ،معدل اخلصم :Y ،ميثل الفرق بني الدخل الناتج عن العمل اجلديد يف السنة :
C ،التكاليف املباشرة لالنتقال إىل العمل اجلديد :tالسنوات : 

                                                           
 131، ص: 6772مدحت القريشي، اقتصاديات العمل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،  1
 .363سليمان القدسي، مرجع سابق، ص:  2



تجاري الدويلاهلجرة الدولية على التبادل ال لتأثري.........حتليل نظري .....................الفصل الثالث................................  

 

118 
 

الصفر فان اهلجرة تكون جمدية من فإذا ما كانت قيمة املنافع الصافية موجبة أو مبعىن أن القيمة احلالية اكرب من 
الناحية االقتصادية، مما يعين أن املنفعة املتحصل عليها من العمل اجلديد اكرب من اليت سيحصل عليها من العمل 
القدمي وابلتايل خيتار الشخص االنتقال، وعندما تكون نتيجة معادلة أعاله صفر فان األمر يف هذه احلالة يعود إىل 

 كون النتيجة اقل من الصفر فعندها يرفض الشخص االنتقال.الشخص، وعندما ت

وما يؤخذ على هذا القياس انه يغفل دور العوامل النفسية كالغربة والبعد عن الوطن واألهل وأتثريها على 
   .اجلدوى الكلية، وليس االقتصادية فحسب للهجرة من الوطن إىل خارجه

 اثلثا: العوامل املؤثرة على قرار اهلجرة

 :1ابإلضافة إىل التكاليف االقتصادية  كمحدد لقرار اهلجرة هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار اهلجرة منها

فكلما كان العامل صغري السن كلما ازداد احتمال حصوله على العائد املناسب على استثماره يف  العمر: -3
تكاليف النفسية لصغار السن تكون اقل ما يسمى برأس املال البشري، إي كلما زادت الرغبة يف االنتقال، الن ال

 من التكاليف النفسية لكبار السن.
حيث أن الرغبة يف االنتقال تقل كلما كان الشخص متزوجا ولديه أطفال أو التزامات  احلالة االجتماعية: -2

 اجتماعية وغريها.
 .كلما ارتفع مستوى التعليم كلما ازدادت الرغبة يف االنتقال  التعليم: -1
كلما ازدادت املسافة بني مكان العمل القدمي ومكان العمل اجلديد كلما قلت الرغبة يف   املسافة: -4

 .االنتقال
تزداد الرغبة يف ترك العمل كلما كان التوقع يف احلصول على األوضاع االقتصادية للوجهة املقصودة:  -5

صحيح يف حالة الركود وهنا العمل اجلديد كبريا، وهذا غالبا ما حيدث يف حالة االنتعاش االقتصادي والعكس 
 .يتخوف الشخص من احتمال فقدان عمله أو عدم احلصول على عمل جديد

وميكن أن تؤثر العوامل املذكورة أعاله منفردة أو جمتمعة على قرار االنتقال، واملهم يف األمر هو النتيجة أي هل 
 أن النتيجة تكون سلبية أم اجيابية على العامل.

 
                                                           

 .132مدحت القريشي، مرجع سابق، ص:  1
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 الدولية للعمل : واقع اهلجرةرابعا

تسيطر األسباب االقتصادية على اغلب قرارات اهلجرة، إذ يعد احلصول على وظيفة الشغل الشاغل للفرد 
من قرارات اهلجرة إلغراض اقتصادية، فحسب منظمة العمل الدولية بلغ  %07الطامح للهجرة إذا أن أكثر من 

مليون رجل أي ما يعادل  71.0، منها 2731مليون عامل مهاجر عام  357عدد العمال املهاجرين حوايل 
من إمجايل  %4.4، إذ ميثل العمال املهاجرون %44.1مليون امرأة أي ما يعادل  %66.6مقابل  55.0%

 1يف العال وهي نسبة مرتفعة أعلى من نسبة املهاجرين الدوليني من إمجايل عدد السكان يف العال القوة العاملة

يف أمريكا الشمالية وارواي ما عدا  %47.5ويرتكز ما يقارب نصف جمموع العمال املهاجرين أي حوايل 
احمليط اهلادي، يف حني يف آسيا و  %23.2شرقها، يف حني ما يزيد عن مخس إمجايل املهاجرين يف العال أي 

من  %05، مبا معناه أن ما يقرتب كما يوضحه الشكل أدانه  %37تستقطب بعض الدول العربية ما يقارب 
عمال  6جمموع العمال املهاجرين وجهتهم البلدان ذات الدخل املرتفع حيث انه يف هذه الدول جند أن بني كل 

 هناك عامل مهاجر.

 2735لعام  املهاجرة العمالةالرتكيز اجلغرايف  :62 الشكل رقم

 
Source: Migration de main d’œuvre nouvelle donne et enjeux de gouvernance, conférence internationale du 

travail, rapport 05, 106 session, Bureau international du travail, Genève, 2017.p.07. 

                                                           
1 Migration de main d’œuvre nouvelle donne et enjeux de gouvernance, conférence internationale du travail, 

rapport 05, 106 session, Bureau international du travail, Genève, 2017, p.06-07. 
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املهاجرين حسب منظمة العمل الدولية يف بعض القطاعات االقتصادية، ففي عام ويرتكز اغلب العمال 
من إمجايل العمال املهاجرين يف قطاع  %03.3مليون مهاجر أي ما يقارب  376.7هناك حوايل  2731

 فئة العمال والعامالت يف املنازل كما يوضحه الشكل املوايل %0.0اخلدمات، منها 

 للعمالة املهاجرةالعاملي  القطاعيزيع : التو 62 الشكل رقم

 
Source: Migration de main d’œuvre nouvelle donne et enjeux de gouvernance, op.cit, p.08. 

ويشمل ذلك  %30.7وكما هو موضح يف الشكل فان ابقي العمال يتوزعون على قطاع الصناعة بنسبة 
يف حني أن النصيب األكرب كان لقطاع اخلدمات،  %33.3عمال املصانع والبناء، وعلى قطاع الزراعة بنسبة 

ومهما كان التوزيع القطاعي للعمال املهاجرين فان هذا له انعكاسات على أسواق العمل يف كل من الدول 
 .راملضيفة ودول املصد  

 على أسواق العمل يف كال البلدين الدولية الثاين: انعكاسات هجرة العملاملطلب 

سوق يعترب رة، حيث ملصدِ  اقتصادايت البلدان املستقبلة وا خمتلفة على أتثريات لعملالدويل لالنتقال ليكون 
على مستوى معيشة  األجنبيةالعمالة  أتثريخصوصا مع زايدة اخلوف بشان ثريين هبذه العملية أاملت أوىلالعمل 

نمية، لية التالعاملة املؤهلة اليت تقوم عليها عم رة لليداملصد ِ  الدول فقدان أخرىومن جهة ( العمالة احمللية، األجور)
 هذه الظاهرة على أسواق كال البلدين. ل ما يلي سيتم التطرق إىل أتثريومن خال

11,1%الزراعة 

17,8%الصناعة 

االعمال المنزلية 
7,7%

%63,4خدمات اخرى 

التوزيع القطاعي العالمي للعمالة المهاجرة
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  سوق العمل الدويل للعمل علىجرة الدولية اهلانعكاسات : أوال

فرتاض حرية تنقل عنصر العمل بني دولتني، فان عنصر العمل ينتقل عادة من الدولة ذات الوفرة النسبية يف اب
املرتفعة، وتسبب هذه  واألجورالدولة ذات الندرة النسبية يف عنصر العمل  إىلاملنخفضة،  واألجرةعنصر العمل 

يف الدولة  األجرةاخنفاض يف معدل  أيضاعمل وحيدث يف الدولة اليت يهاجر منها ال األجرةاحلركة ارتفاعا يف معدل 
اجلدد، يف ظل غياب تكاليف حركة العمل يف التنقل بني الدولتني حىت تتساوى  املهاجرون إليهااليت يصل 

 .وميكن مالحظة هذه النتائج من خالل الشكل التايلبينهما  األجرمعدالت 

 اثر هجرة العمالة على سوق العمل الدويل :62 الشكل رقم

 
 

Source: Dominique Salvatore; Economie Internationale, traduction de Fabienne Leloupe et Achille Hannequart, 

édition de Boeck université, paris, 2008, p.462-463  

 (3)الدولة يف  OA، حيث عرض العمل هو األفقيالشكل متثل القوى العاملة يف الدولتني على احملور  حسب
لطلب على اجلهة اليمىن، ويرمز لمتثل واليت ( 2)الدولة يف O’A  على اجلهة اليسرى من الشكل ومتثل واليت 

، على التوايل VMPL2و VMPL1( مبنحىن الطلب 2( و)3))منحىن الناتج احلدي( على العمل يف كال الدولتني 
 .العمل احلقيقية أجورتبني  VMPLوحتت فرض املنافسة فان قيمة عائد الناتج احلدي 

 األجورمعدل  (2) ويف الدولة (3)يف الدولة. OFGAهو  اإلنتاج وإمجايل OCهو  األجورقبل اهلجرة معدل 
يف الدولة  أعلىهي  األجور أن، وعند فرض حرية هجرة العمل دوليا ومبا O’JMAهو  اإلنتاج وإمجايل O’Hهو 

، (2)الدولة. إىل (3)عامل من الدولة  AB، هجرة OC أي عند (3)الدولة  يف األجور من O’H عند أي( 2)
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، (2) الدولةوتنخفض يف  (3)يف الدولة  األجورسرتتفع ، لذا BE(=O’T=ON)عند التعادل يف الدولتني  وأجور
 إىل O’JMAويرتفع من  ، (1)يف الدولة OFEB إىل OFGAمن  اإلمجايل اإلنتاجينخفض  آخرمن جانب 

O’JEB الناتج العاملي هو املثلث ، وصايف املكاسب يف(2)ة يف الدول EGM. 

بعض  أن أيبطالة  عىن وجوداهلجرة مب قبل(1) عامل يف الدولة  ABكامل ل توظيف   ل يكن هناكحىت وانه 
 أي ONعند  كونت( 3فان معدالت األجور يف الدولة ) (3يف الدولة ) إنتاجيةل تكن هلم مسامهة  هاجرينامل

وكله جيتمع لصاحل  ABEM، ويكون صايف زايدة الناتج العاملي  OFEBفيها اإلمجايلوالناتج التوازين  األجر
  2.الدولة

حركة عنصر العمل بني الدول نظراي حتدث  أنما تكلمنا على املستوى الدويل نقول  إذاوعليه ميكن القول انه 
تؤثر على سوق العمل داخل كل  أنعلى املستوى احمللي فكيف ميكن هلجرة العمالة  أما ،يف سوق العمل توازان
 بلد؟

 دول االستقبال عملعلى سوق الوافدة  انعكاسات هجرة العمالة اثنيا: 

 إجيابيات فيها يرون خرينآن أ غري الوطنية، للعمالة مزامحة عنصر أهنا على الوافدة العمالة إىل كثريون ينظر
 الصعبة طبيعتها بسبب إما عنها، الوطنية العمالة تعزف اليت األعمال من ابلعديد القيام يف ورغبتها بقدرهتا تتمثل

 أتثريها بسبب الخنفاضا حنو األجور مستوايت على لضغطاب بلد أي إىل العمالة هجرة وتؤثر ،هبا معرفتها لعدم أو
 ابلزايدة. العمل عرض على

الذي يبني منحىن الطلب على العمل وكال من منحىن العرض من  توضيح هذا من خالل الشكل املوايلوميكن 
 العمالة الوطنية ومنحىن العرض الكلي )أي الوطنية والوافدة معا(

 عمال عدد عند يكون التوازن فإن LJDهو  عليها والطلب LTS هو الوطنية العمالة عرض أن افرتضنا ما فإذا
 فيه العمل عرض فإن البلد هذا إىل عمالية هجرة وجود وابفرتاض ، W1يساوي أجور ومستوى ،L1 يساوي
 الوطنية، ابلعمالة اخلاص األصلي العرض ملنحىن مواز   بشكل ليس ولكن اليمني إىل منحناه وينتقل يزيد سوف

 بصورة األجور إىل تستجيب الوافدة العمالة ألن شكله مسطحا نوعا ما يكون ما عادة اجلديد العرض فمنحىن
 العمل عرض منحىن يصبح وابلتايل خاص، بشكل الوطنية العمالة قبل من املرغوبة غري املهن ويف عام بشكل أكرب

 .LTS والوافدة الوطنية للعمالة الكلي
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 اثر العمالة الوافدة على سوق العمل :62 الشكل رقم

 
-3201عبد الباسط عبد هللا عثامنة، اآلاثر االقتصادية الكلية هلجرة العمالة: دراسة حتليلية قياسية للحالة األردنية   املصدر:
 .26، ص: 2776، رسالة دكتوراه مقدمة على مستوى كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان، 2774

 األجورلذلك فان مستوى  W2 يساوي أجورى و ستمو  L2عند مستوى عمالة يساوي  التوازن من جديدويتحدد 
 .L3 بعكس عدد العمال الذي سريتفع W2 إىلسوف ينخفض 

 من أكثر هنا العمل يف يرغبون الذين الوافدين العمال فإن حمددة، هنةمب يتعلق التحليل هذا أن وابفرتاض
 العمل عرض كمية ابقي أن حني يف L3هو  W2 األجور مستوى عند عددهم يكون الذين الوطنيني العمال
 سوف سبب ألي الوافدة العمالة عن االستغناء عملية أن كما ،الوافدة العمالة ميثل فهو L3L2 ابملسافة املتمثلة
 يزيد لن سوفوهذا   W1إىل تباعا   األجور ترتفعسوف و  L1 إىل L3من  الوطنيني العمال عدد زايدة إىل يؤدي
 يفرض ما وهو لألجور أدىن حد وجود وهي واحدة حالة يف هذا حيدث وقد ،ةالنسب بنفس الوطنيني العمال عدد

  هو الوطنية العمالة عرض منحىن حيث التايل الشكل يوضحكما يوضحه  ،املوجودة العمالة يف فائض وجود
ABS1  ةدوالواف الوطنية للعمالة الكلي العرض ومنحىن  ACS2 العرض يف فائض وجود إىل الكلي العرض يؤديو 

 .املرتفعة املفروضة من قبل الدولة األجوربسبب  L4L5 مبقدار
 
 
 

 



تجاري الدويلاهلجرة الدولية على التبادل ال لتأثري.........حتليل نظري .....................الفصل الثالث................................  

 

124 
 

 اثر االستغناء عن العمالة الوافدة :03 الشكل رقم

 
 20ص: مرجع سابق، املصدر: عبد الباسط عبد هللا عثامنة، 

 وجتد األجور من األدىن احلد هذا عند العمل يف ترغبمن العمالة  OL5من جمموع  OL4 الكمية فإن وابلتايل
 عمال هم عمال جيدون ال ممن جزءا   أن حيث عمال، جتد ال L4L5 العمل بكمية ممثال تبقى وما ابلفعل، عمال

 العمالة على الطلب منحىن فإن هنا من، الوطنني العمال عدد زايدة إىل سيؤدي وهذا عنهم االستغناء مت وافدون
D العمالة على العرض منحىن مع يتقاطع أن ميكنه S1 النقطة عند B اهلجرة بعد األجورالرتفاع  منعا قبلها أو 

 .الوافدة للعمالة املعاكسة
وهذا  ليةكانت العمالة الوافدة تضر ابلعمالة احمل  إذاالتعميم فيما و اجلزم  ه ال ميكنقوله أخريا أن ميكن ماو 

 .1التالية: لألسباب
 إنتاجيا عنصرا العمل يستخدمون الذين املنتجني استفادة إىل يؤدي الوافدة العمالة أجور اخنفاض إن -3

 العمالة هذه من املنتجة واخلدمات السلع فإن العمال عدد معه وزاد اخنفض قد األجور مستوى أن وحيث رئيسا،
 ؛أسعارها تنخفض وسوف تزيد سوف
 ،ذلك جراء أرابحا حيققون قد الوطنية العمالة قبل من مرغوبة غري مهن يف للعمل نو الوافد العمال إن -2
 ؛املهن هذه يف لالخنراط الوطنيني العمال يشجع مما القصري املدى يف ترتفع أن ميكنها

                                                           
-3791صادية الكلية لهجرة العمالة: دراسة تحليلية قياسية للحالة األردنية  عبد الباسط عبد هللا عثامنة، عبد الباسط عبد هللا عثامنة، اآلثار االقت 1

  49، ص: 4002، رسالة دكتوراه مقدمة على مستوى كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان، 4002
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 زايدة على يساعد وهذا فيه، يعملون الذي البلد داخل دخوهلم من جزءا   ينفقون الوافدين العمال أن -1
 تاملهارا لذوي األجور معدالت ارتفاع إىل أيضا ويؤدي الوطين، االقتصاد يف إضافية عمل فرص وخيلق الطلب،
 .خاص بشكل
 فان الدخل الكلي للعمال الوطنيني يف حالة حصول العمال على أجور تعادل قيمة إنتاجيتهم احلدية -4

سوف يزداد نتيجة لزايدة العمالة الوافدة، وما دام العامل الوافد أيخذ أجور تعادل إنتاجيته احلدية فان الدخل 
 الكلي للعمال احملليني سوف ال ينخفض.

 رصدم املم  دول عملعلى سوق املغادرة  ا: انعكاسات هجرة العمالةاثلث

 مواردها من مهما جزءا الدولة تفقد احلالة هذه فياخلارج هلا نتائج عكسية للبلد املعين، ف إىلهجرة العمالة  إن
اليت كان ينتجها العمال  الفوائض من حيرم سوف املوارد هذه من يتبقى وما العمل، عنصريف  يتمثل اإلنتاجية

اقون يف البلد ويف حالة كون العمال الوطنيون الب ،أجور من يدفع وما الكلي إنتاج بني ابلفرق املتمثلةو  املهاجرون
 يف إال، مع العمال املهاجرين فان الدخل الكلي للعمال الباقني يف البلد سيكون اقل من السابق متنافسني يف املهنة

 التوازنية ابألجور يدفع مما ،كمصر مثال  العمالة يف مزمن فائض بوجود فيها العمل أسواقف تتص اليت الدول حالة
 تسبب لألجور األدىن احلد دفع احلكومة قررت ما فإذا اجملتمع، يقبله أن ميكن أجر أدىن عن كثريا   االخنفاض حنو

ال يسامهون يف  العمال الءؤ ه ألن الدولة، مصلحة يف ذلك كان هاجرت ما فإذا العمالة، يف فائض خلق يف ذلك
  .1املعيشة هلؤالء العمال الباقني تساعد على ارتفاع مستوى الوطنية العمالة من جزء هجرة أن أي اإلنتاج

ما تكلمنا عن هجرة  إذاخاصة  رللبلد املصد   مكاسب اقتصادية ضائعة ربعتة املهاجرة توعموما فان العمال
تعويض هذا النوع من العمالة  أنكون ه،  ذات التأثري السليب األكرب على سوق العمل في عتربتالكفاءات واليت 

وال تنحصر  ،ةللعمالة البديل وأتهيلتكوين  إعادةيستوجب  إذ ويتطلب موارد مالية صعب ويستغرق وقت
للنقاش حول هجرة العمالة على سوق العمل فقط فحىت انعكاساهتا على التجارة فتحت ابب واسع  انعكاسات

 العالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية.
 
 
 
 

                                                           
 .321، ص:مرجع سابقمدحت القريشي،  1
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 الدولية والتجارة الدولية اهلجرة العالقة بني تبادلية أماملطلب الثالث: تكاملية 

تنوعت الدراسات ما بني ، فواهلجرة الدولية العالقة بني التجارة الدولية الكشف عنحاولت عديد الدراسات 
كال   إىل، ومن خالل ما يلي سيتم التطرق لألخركل منهما بديل   أنومن يرى  لألخرا مكمل كالمه أنمن يرى 

 املنظورين.

Robert A Mundell)منوذج مندل  بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية تبادليةالعالقة ال: أوال
*): 

النظرية الكالسيكية احلديثة لدراسة العالقة التبادلية بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية هي  احملاوالت أوىللعلى 
بسبب القيود واحلواجز على حركة عنصر العمل ميكن االستنتاج  أبنه)نظرية هيكشر اولني( حني ذهبت ابلقول 

يف انتقال املوارد، وقد تدعم هذا الطرح مبا  اإلنتاجتقوم مقام حركة عناصر  أننظراي، ابن التجارة احلرة للسلع ميكن 
التجارة احلرة  أناملتجانسة بني الدول، معىن ذلك  اإلنتاجعناصر  أسعارقدمه "بول سام ويلسن" يف نظرية تعادل 

حىت تتعادل حبيث ال يكون هناك داع لالنتقال  اإلنتاجعناصر  أسعارحد كبري الفوارق بني  إىلبني الدول تقلص 
تقوم التجارة كبديل  أينمن جانب واحد  موذج انه تناول العالقة التبادلية، وما يؤخذ على هذا الننتاجاإللعناصر 

 .التامة ابلعالقة التبادلية "مندل" اجلزئي يف حني اهتم تبادلللهجرة وهلذا يطلق عليه ال

عندما تكون هناك للتجارة الدولية كبديل   تكون اهلجرة الدوليةاهلجرة الدولية كبديل للتجارة الدولية:  -1
من تناول هذا املوضوع  أول Mundell 3250 وقيود على حركة السلع، وقد كان مندل اإلنتاجحرية حلركة عوامل 

متثل  Bالدولية ودولة  األسعاروهي دولة صغرية احلجم ال تؤثر على  A منوذج فرض فيه وجود دولتان إىلاستنادا 
 A أن، حيث ورأمسالوالذي ميثلهما العمل  اإلنتاجملكية عوامل  أساسابقي العال، التخصص بينهما يتم على 

 Bو رأمسالاحلديد كثيف  إنتاجوتصدير  إنتاج تتخصص يف Aدولة وفرية العمل، حيث  Bو رأمسالدولة وفرية 
يف كال الدولتان متطابقتان كذلك هناك تطابق  اإلنتاجالقطن كثيف العمل، دوال وتصدير  إنتاجتتخصص يف 

 .1)التكنولوجيا( اإلنتاجتقنيات 

                                                           

*Robert A Mundell  معهد ماساتشوستس للتقنية تقلد عدة مناصب بعدة جامعات  من  3256دكتور حتصل على الدكتوراه عام  وأستاذاقتصادي كندي
 ابجلامعة الصينية هبونغ كونغ أستاذيشغل حاليا منصب 

1Robert A Mundell, International trade and factor mobility, the American economic review, vol 47, no 03, 

American economic association, jun 1957, p.322.  
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وال وجود للحواجز التجارية بني البلدين، ويف ظل هذه  اإلنتاجهناك غياب حلركة عوامل يكون  أين نبدأ
يصدر   Aالبلد، وعند هذا الوضع اإلنتاجعوامل  وأسعارالسلع  أسعاربني التعادل  إىلالظروف ميكننا الوصول 

 :موضح يف الشكل املوايل  A يف مقابل استرياد القطن كثيف العمل، التوازن يف رأمسالاحلديد كثيف 

  Bو  Aينالبلدكال   يف اإلنتاجاثر هجرة العمالة على  :01 الشكل رقم

 
Source: Robert A Mundell, International trade and factor mobility, the American economic review, vol 47, no 

03, American economic association, jun 1957, p. 323. 

 A، البلد Sواالستهالك عند  Pعند  اإلنتاجيكون  يبني فيه التوازن أينهو منحىن التحويل  TT أن حيث
 .OYمن القطن ودخله من عملية املتاجرة هو  RSمن احلديد ويستورد  PRيصدر 

 ، بدايةAومت فرض تعريفة مجركية عالية على القطن يف  أزيلت اإلنتاجالقيود على حركة عناصر  أن اآلننفرض 
نقطة االكتفاء  Q إىلواالستهالك تنتقل  اإلنتاج، وكال من A البلد سرتتفع مقارنة ابحلديد يف القطن أسعار
صناعة القطن ومبا  إىلمن صناعة احلديد  اإلنتاج(، كما هو موضح يف الشكل السابق، فتنتقل عناصر تبادل)الال

خلق زايدة يف معروض  إىل اإلنتاجيالتحول هذا والقطن سلعة كثيفة العمل، يؤدي  رأمسالاحلديد سلعة كثيفة  أن
 1ينخفض ويرتفع العائد من العمل رأمسالعائد من وزايدة الطلب على العمالة، لذلك ال رأمسال

                                                           
1 Robert A Mundell, op.cit, p. 322. 
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 اإلنتاجوهنا تتغري ملكية عوامل  A إىل Bفانه ينتقل من  األعلىالعائد  أن العمل له حرية التنقل دوليا إىلومبا 
 ’T’T إىلدولة هلا وفرة يف عنصر العمل، هبذه الوفرة يتوسع منحىن التحويل حىت يصل  Aحيث تصبح 

يكون الناتج  أين ميثل الوضع الكفءهو منحىن  ’OO من العمل، OLو رأمسالمن  OCكان له   Aالبلد بداية 
 ل متساواين يف القطن واحلديد كما يوضحه الشكل املوايلوالعم لرأمسالاحلدي 

 بعد تنقل عنصر العمل لبلدينل التعاقدمنحىن  :06 الشكل رقم

 
 Source: Robert A Mundell, op.cit, p. 323. 

بعد و ، O’Pو OPيف احلديد والقطن هي  اإلنتاج، نسبة عوامل 12يف الشكل  Pبداية عند النقطة التوازن 
العمل يف كل من  إىل رأمسالنسبة  أن إىلتشري  O’Qو OQحيث  Qحىت اإلنتاج ينتقل  اإلنتاجفرض التعريفة 

 A إىل، فيتدفق العمل لرأمسالالناتج احلدي للعمل واخنفاض الناتج احلدي ما يعين ارتفاع  ،القطن واحلديد ارتفعت
 ’’O. إىل  ’O األصلمن نقطة 

وهذا  Bو Aيتساوى يف كل من  أنجيب  ورأمسالفان الناتج احلدي للعمل مع االنتقال املثايل لعنصر العمل 
يف ابقي  اإلنتاج، والن الناتج احلدي لعناصر اإلنتاجوتطابق يف تقنيات  اإلنتاجهلم جتانس يف دوال  أنينبع من 

ال تتغري،  Aيف  اإلنتاج، فان عوائد عناصر Bيف  األسعاربلد صغري ال يؤثر على  Aالعال ميكن اعتباره اثبت كون 
جيب  فاإلنتاجتكون نفسها قبل فرض التعريفة، لذا  يف كل من احلديد والقطن جيب أن اإلنتاجوالن نسب عوامل 

 األصلهي نقطة  ’’O أين،  O’Pاملوازي   O’’Pاليت تقطع  اخلط   يف النقطة OPيكون على طول امتداد  أن
   .OPعلى طول االمتداد  ’P تقع أيناجلديد للحديد، لكن هذا غري كايف لتبيان 
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 أنال تتغري، ومبا  Aالسلع يف  أسعارفان والن النواتج احلدية يف التوازن اجلديد هي نفسها قبل فرض التعريفة 
 أنجيب  اإلنتاج، لكن Sل تتغري، فان االستهالك سيبقى عند  Aالسلع يف  وأسعاراحمللية  اإلنتاجعوائد عناصر 

املتدفق  األجنيبميثل قيمة الناتج احلدي لعنصر العمل  واالستهالكاجلديد اإلنتاج  الفرق بني أين Sيكون اكرب من 
 .Sيكون يف نقطة فوق  أنالتوازين جيب  اإلنتاج أنمبعىن  A إىل

، والن القطن صناعة  اإلنتاجعلى حجم  اإلنتاجالتغري يف ملكية عناصر  آاثرر ظه ِ ن   أنهذه النقطة جيب  إلجياد
نقطة من  أييكون متحيز جلانب صناعة القطن عند  بعد تدفق عنصر العمل أن اإلنتاج أنكثيفة العمل يتوقع 

ات توازين السائد فان موضع مجيع املماسالسعر ال (P)وانطالقا من السعر  12ابلتمعن يف الشكل  ،اإلنتاجنقاط 
 ’T’Tتتقاطع مع  أينبزايدة تدفق عنصر العمل حبيث تكون ذات ميل سالب  أعلى إىلتنتقل  لإلنتاجاملمثلة 

عند النقطة  أي، Bو Aاحلدي بني  انجتةحىت يتساوى  A إىلالعمل  عنصر ، حبيث يتدفقR-lineوتشكل اخلط 
 ما إنتاجبال جتارة، ويف الوقت نفسه  (S)ما يكفيها من احلديد والقطن لالستهالك التوازين A  اليت تنتج فيها

 ، حيث عند هذه النقطةSفوق  ’P، ويتحقق هذا عند A إىلاملتدفق األجنيب يغطي العائد من عنصر العمل 
ما  أي A يف األجنيبيعرب عن الناتج احلدي لعنصر العمل والفارق  Sاالستهالك عند و ، ’Pعند  اإلنتاج يكون
، ’OY إىل OY يرتفع من من القطن A إنتاجوعند النقطة نفسها قيمة  واملتحقق من صناعة احلديد، ’SP مقداره
 A املتدفق ل  Bهي عبارة عن العوائد لعنصر عمل من صناعة احلديد( ’SP) واليت تساوي قيمة  ’YYلكن 

 داخيل بني البلدين ل تتغري.وابلتايل فان امل

التعريفة  إزالةيف كال البلدين وهنا ميكن  اإلنتاجعوائد  أسعاريتعادل  ’P فانه عند النقطة آخرمن جانب 
   . اإلنتاجحركة لعناصر  أياجلمركية دون مالحظة 

 أنفبدل  ري بني الدولاعملية التبادل التجمبهمة البديل عن  قامت هجرة عنصر العمل نأ هنا واملالحظ
)العائد من  األجوربسبب االختالف يف  آخر إىلينتقل عنصر العمل من بلد  ،دولية عملية شراء وبيع هناك تكون

يف   األجورللعال اخلارجي وتستمر عملية اهلجرة حىت تتساوى  اللجوءوحيقق للبلد ما حيتاجه دون عنصر العمل( 
  .كال البلدين

التجارة تكون كبديل للهجرة  أن" Mundell" "مندل"اثبت  :التجارة الدولية كبديل للهجرة الدولية -2
ما  استنادا علىهذا  وقد أوضح، وحرية حلركة السلع اإلنتاجالدولية عندما يكون هناك عوائق على حركة عناصر 

ال وجود لعوائق جتارية وحمقق فيها  13 الشكل يف ’P اإلنتاجي، عند نقطة التوازن 12و 13 نيالشكل جاء يف
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ميثل عنصر العمل  12املوضح يف الشكل  ’’O’O أنبني البلدين، وحيث وعناصر اإلنتاج  السلع ألسعارتعادل 
، وحتت هذه الظروف االستهالك التوازين يكون ’YYهو  13يف الشكل  مداخليهما يقابل  A إىلاملتدفق  األجنيب

 . Sعند

وبفرض هذه الضرائب ينخفض العائد من  Aيف البلد  األجنيبالعمل مت فرض ضرائب على عنصر  انه نفرض
 أجنيبيف كال البلدين فان كل عامل تكون متساوية  أنجيب  اإلنتاجعناصر  أسعار أن، ومبا Aيف  العمل عنصر

  ’’O’O 1درة ما مقدارهامغ مبعىن Aجيب عليه مغادرة 

السلع، حيث  أسعارتتغري ما يعكس تغري  اإلنتاجعناصر  أسعارفان  Aالبلد  األجنيب العمل عنصر ومبغادرة
، هذا Bمقارنة مبثيالهتا يف البلد  االرتفاع إىلتتجه  القطن أسعارمما جيعل  تنتج حديد اكرب من قطن A تصبح

ك فيه وفرة وتصدير املنتج الذي متل إنتاجيف  السلع بني البلدين يستوجب ختصص كل دولة أسعاراالختالف يف 
  Bمن البلد  اده للقطنري وتصدير احلديد مقابل است إنتاجيف  A(، فيتخصص رأمسال)عمل،  اإلنتاجمن عناصر 

من  PRما مقداره   A يصدر يف هذه النقطة P إىل ’P من Aفينتقل الوضع التوازين يف  ،إنتاجهاملتخصص يف 
 أسعارتتساوى  Pحيث عند ، TTالقطن وهذا ما يوضحه منحىن التحويل  RSاحلديد ويستورد ما مقداره من 

 ، وهبذا كانت التجارة الدولية البديل عن هجرة أو انتقال عنصر العمل.السلع دوليا وأسعار اإلنتاجعناصر 

 Factors–Price Equalizationاملساواة بني أسعار عناصر اإلنتاج  الوصول إىل أنيتضح من خالل ما سبق 
 .دون التجارة دون حركة عناصر اإلنتاج، أو عرب حركة عناصر اإلنتاجما عرب التجارة احلرة نظراي  إ يتحقق

النموذج الذي بني التجارة الدولية واهلجرة الدولية فحسب قد اثبت العالقة التبادلية التامة  "مندل"وهبذا يكون 
تكون بديال للتجارة، على عكس منوذج  أنميكن للهجرة كما تكون بديال للهجرة   أنميكن للتجارة  "مندل"قدمه 

"HOS" الذي اثبت هذه العالقة التبادلية من جانب واحد فقط. 

قوي يف تشكيل سياسات التجارة واهلجرة يف البلدان  أتثري اإلنتاجعوامل  أسعاروقد كان لنظرية معادلة 
الشمالية )انفتا( هو زايدة التجارة مع املكسيك  ألمريكا اتفاقية التجارة احلرة أهدافاملتقدمة فعلى سبيل املثال من 

                                                           
1 Robert A Mundell, op.cit, p. 323. 
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الناجم عن  األجوريؤدي التقارب يف  أن، حيث كان من املتوقع األجورمن اجل تقليص الفجوة احلقيقية بني 
   .1هجرة العمالة املكسيكية إىل الوالايت املتحدة األمريكية افزارة احلرة بني البلدين هو خفض حالتج

التجارة هي  فان "HOS"و "مندل"حسب منوذجي  :ألجورملستوى اوالتقارب الدويل الدولية التجارة  -1
 إىلاإلنتاج والوصول هبا  ناصرع أسعار على بتأثريهاوذلك  الذي يرضي العامل األجرمستوى اليت تتكفل بضمان 

 ع هلجرة العمالةداف أهم أصبح أين األجورلدولية سامهت يف تقليص الفوارق يف التجارة ا أنمبا يعين  ،مرحلة التوازن
فيما خيص عوائد عناصر  لى أن هذا االستنتاج النظري بعيد متاما عن التحقق واقعياوتدل الشواهد ع، وجود لهال 

فقد وقفت النظرية عاجزة عن تفسري حاالت عدم التساوي على الصعيد الدويل ، وابلتحديد أجور العمل اإلنتاج
رارات اهلجرة وراء معظم ق األسبابواستمرار الفقر وهي من أهم  ،االقتصادية املتاحة يف مستوايت الدخول والفرص

  الشكل املوايل وميكن مالحظة التباين الواسع بني البلدان يف مستوايت الدخول من خالل، من البلدان النامية

 التباين يف مستوايت الدخل بني الدول النامية والدول املتقدمة :00 الشكل رقم

 
 .10-16، ص: 2775املتحدة، نيويورك،  األمم، 2775، تقرير التنمية البشرية اإلمنائياملتحدة  األممبرانمج  املصدر:

( من البشر %27ك أغىن )لمي سأكاليف اجلانب األعلى من  نبيذ يشبه توزيع الدخل يف العال شكل كأسإذ 
( %5( من البشر نسبة)%47موضع من الكأس ينال أفقر )وأضيق الساق  أسفلدخل العال ويف  أرابعبثالثة 

                                                           
1 Sidney Mankit Lung, the impact of international migration on international trade: an empirical study of 

Australian migration intake from Asian countries, PHD thesis, School of Applied Economics, Faculty of 

Business and Law, Victoria University, Melbourne, Australia, 2008, p.22. 
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وتتماثل فئة أفقر ( من الدخل العاملي %3.5( من البشر األشد فقرا  )%27حيصل ) من الدخل العاملي فيما ال
 مليارين من البشر الذين يعيش الواحد منهم على اقل من دوالرين يف اليوم. أكثر من من سكان العال مع 47%

التجارة ل تساهم  أن إالوتسهيلها ابالتفاقيات التجارية  قيام التجارة بني الدول املتقدمة والنامية منوعلى الرغم 
النمو السريع الذي حدث يف  على الرغم من ،العكس بلعلى املستوى الدويل  األجوريف تقريب التفاوت بني 

 دول  العالقامت هبا  إجراءاتصحواب  بعدة كان م  التجارة الدولية يف املدة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، والذي
الفوارق يف  أن إالطقة التجارة احلرة العاملية، من ما يسمى إطاريف  ف النقليلاكتومنها تقليص احلواجز التجارية و 

 اإلنتاجعناصر  أسعارتقليل التفاوت يف  إىلفبدال  من أن تؤدي التجارة  ،تصاعدتعلى املستوى الدويل  األجور
بني جمموعة  األجورعمل وابلتايل تعميق تفاوت عامليا ، أدت إىل تعميق الفجوة يف عوائد هذه العناصر والسيما ال

 األجورزادت الفجوة بني  أين خاصة بعد التقسيم الدويل اجلديد للعمل، البلدان املتقدمة وجمموعة البلدان النامية
حىت  وإمنا، فقط على مستوى العالقة بني الدول املتقدمة والنامية وال ينحصر هذاوزادت معها دوافع هجرة العمالة 

هجرة العمالة الزلنا نالحظ  إذعلى مستوى الدول املتقدمة يف ما بينها فان التجارة ل تكن بديل اتم هلجرة العمالة 
 .على الرغم من العالقات التجارية فيما بينها تقدما أكثر أخرى إىلمن بعض الدول املتقدمة 

 أسعاريف مساواة " HOSمنوذج " أوسواء منوذج "مندل" حتقق النموذج النظري  مكانيةإأسباب عدم هم أ ولعل
العمل على مستوى العال، أن هذه النظرية مبنية على افرتاضات حمددة بعيدة عن عال  أجورومنها  اإلنتاجعناصر 

ومهارات  اإلنتاجتشاهبا  اتما  يف التكنولوجيات ودوال ، إنتاجعامالن دولتان، هناك  الواقع ومن هذه االفرتاضات:
وابلتايل نتائج هذا النموذج بعيدة متاما  عن واقع العالقات  ،العمل بني بلدان العال ووجود املنافسة التامة
 االقتصادية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة.

ت ايالعمل ختتلف يف االقتصاد – اإلنتاجفحىت مع افرتاض تطابق املهارات اخلاصة ابلعمل فإن منط عالقات 
 البلدان النامية. وشركات إذ يسود فيها امليل حنو ادخار العمل عنها يف املتقدمة بلداان

كان هناك عدد متساو من السلع والعوامل، حيث يضعف هذا   إذا إالفان النموذج ال يصلح  آخرمن جانب 
 ,Jones (1975) دراسة العكس، وتشري عدة دراسات منها أوفاق عدد السلع عدد العوامل  إذاالنموذج 
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على العدد النسيب لألسواق تعتمد أن معادلة أسعار عوامل اإلنتاج  Svensson (1986)و Scheinkman (1977)و
 .1دولية بدال من العدد النسيب للسلع والعواملوعوامل اإلنتاج ال

سيادة املنافسة التامة كما تفرتض النظرية يعين أن يف مقدور البلد الذي يتخصص أن ينتج ويصدر أي   نأكما 
يالحظ استحالة حتقق ذلك يف الواقع و  ،كمية من السلعة اليت يتخصص فيها يف السوق العاملية عند سعر اثبت

اإلنتاج تسودها مبادئ االحتكار حباالته املختلفة واملنافسة االحتكارية إىل جانب املنافسة التامة حيث إن ظروف 
دراسات ، وهلذا ظهرت عدة اغلب فروع اإلنتاج ختضع للمنافسة االحتكارية نأاألخرية، حيث  هذه وقلما تسود

 .التكاملية بينهماتضعف ما مت إثباته من أن التجارة بديل للهجرة من خالل دراسة العالقة 

 (*James R Markusen)منوذج ماركسن  العالقة التكاملية بني اهلجرة الدولية والتجارة الدوليةاثنيا: 

زايدة  إىلؤدي اإلنتاج ومنها العمل بني البلدين ت عواملحركة  أن يقصد ابلتكاملية بني اهلجرة والتجارة هو
توقف التجارة بني  إىلالذي تؤدي فيه حركة العوامل  "HOS"ي على عكس منوذج السلعالتبادل التجاري حجم 

من عدة جوانب كاالختالف التكاملية  درست هذه العالقةالدول عند التوازن السعري هلذه العوامل، وقد 
منوذجي  أقامهاانه يف غري االفرتاضات اليت  أثبتتالتكنولوجي، اقتصادايت احلجم، املنافسة االحتكارية، كلها 

HOS /لألخر، وهذا ما حاول "مندل" فان العالقة بني اهلجرة والتجارة الدولية هي عالقة متغري مكمل  أوو
العالقة التكاملية بني  إثباتيف  "ماركسن" انطلقل منوذج االختالف التكنولوجي، حيث خال من إثباته"ماركسن" 

 :2(، وهذا يف ظل افرتاضات معينة2x2x2منوذج ) من اهلجرة والتجارة الدولية

 ؛اإلنتاجالبلدان هلا تطابق نسيب يف عوامل  -
 البلدان هلما تشابه يف التكنولوجيا؛ -
 البلدان هلما متاثل يف الطلب؛ -
 يتميز ابقتصادايت حجم اثبتة؛ اإلنتاج -
 يتميز ابملنافسة التامة. اإلنتاج -

                                                           
1 Sidney Mankit LUNG, op.cit, p. 23. 

* James R Markusen3227يف االقتصاد الدويل من جامعة بوسطن عام  الدكتوراهاقتصاد جبامعة كولورادو، متحصل على شهادة  ستاذأ 
2James R Markusen, factor movements and commodity trade as complements, journal of international economics 

n0 14, Elsevier Science publishers, North-Holland, 1983, p. 345. 
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 3عن االفرتاض مت التنازل  وإذا ،حتت هذه االفرتاضات البلدان ال يرغبان يف التجارةحسب "ماركسن" فانه 
، سيكون لدينا عالقة خمتلفة بني جتارة 5و 4و 2"مندل"، وابالستغناء عن  ومنوذج HOSسيكون لدينا منوذج 

حاالت تعطينا العالقة التكاملية بني اهلجرة  4السلع وحركة العوامل، وابلتايل حسب الفرضيات فان هناك 
 وهي االختالف التكنولوجي بني الدول.  أالواحدة من هذه  احلاالت  "ماركسن" ، تناولوالتجارة

العالقة التكاملية بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية من خالل حياول "ماركسن" من خالل هذا النموذج دراسة 
الذي ركز  "HOS"بينهما على عكس منوذج  )الرتكيز على حجم التبادل التجاري( على العالقة الكمية الرتكيز

 بني املتغريين. يف إثبات التبادلية على العالقة السعرية

التجارة لدراسة التكامل الدويل بني اهلجرة  أساس اإلنتاجكنولوجيا ترب االختالف يف تعيف هذا النموذج ي
، يف اإلنتاج(، هلما تطابق يف ملكية عوامل f,h( بلدان )X,Y( سلعتان )K ,Lوالتجارة، حيث يفرتض عامالن )

 :1ملخصة يف املعادالت التالية اإلنتاجاملعروض الكلي للعوامل اثبت، قطاعات  أنهذا اجلزء يفرتض 

                  iyL+ixL=L̅)                                i,kyi(LyG=iY 

+Kyi               i=Kx�̅�                             ) i,KyiF(Lxi=αiX 

 i=f,hحيث 

متنافسة تتميز ابقتصادايت حجم اثبتة، البلدان F وG متطابقة، الصناعات  أهنايفرتض  ’�̅� و G ، L̅و F أين
متفوقة تكنولوجيا  h أنمعناه  f>αhα أن، يفرتض xل  اإلنتاجة واملتعلقة بدال iα اإلنتاجيات يف تقن إالخمتلفان 

 .منحيات الطلب، الطلب يف كال البلدين متماثل وابلتايل ال اختالف يف f لىع

 اإلنتاجميثل مدخالت  51الشكل  أما على التوايل fو hللبلدين  h�̅��̅�و f�̅��̅� اإلنتاجمنحنيات  41يظهر الشكل 
 "*رثو جوالذي ميثله مربع "اد يف القطاعني لكال البلدين اإلنتاجما يعرف مبخصصات  �̅�YO�̅�XO أو
"Edgeoworth" 

 

 

 

                                                           
1 James R Markusen, op.cit, p. 343 

 لتمثيل التوزيعات أو التخصيصات المختلفة للموارد وهو وسيلة فرانسيس إسيدرو إدجورث أنشأه العالم  ع ادجورث:* مرب

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
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 fو hمنحنيات اإلنتاج للبلدين  :03 الشكل رقم

 
Source: James R Markusen, factor movements and commodity trade as complements, journal of international economics 

n0 14, Elsevier Science publishers, North-Holland, 1983, p, p.344. 

 منحىن التعاقد للبلدين :03الشكل رقم 

 
Source: James R Markusen, op.cit, p. 344. 
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 :1انطالقا من

هي نفسها للبلدين،  MRS لإلحاللاملعدالت احلدية و ، 15يف الشكل  YFAHOXO *منحىن التعاقد -
ال تسمح  هذه احليادية أنحيث  f مقارنة ب أعلى icksHحيادية  *تكنولوجية حمايدةلديه ميزة نسبية  hالبلد 

لكال البلدين وتنطوي على  اإلنتاجيةهي نقطة الكفاءة  15يف الشكل  Fالنقطة  وابلتايل، ابالنتقال xنحىن مل
 أنيفرتض  16، وكما هو مبني يف الشكل اإلنتاجوعلى نفس سعر عوامل  MRS لإلحاللنفس املعدل احلدي 

 .كثيفة العمل  xتكون 
           بني املخرجات MRTاملعدل احلدي للتحويل  يف كال البلدين، اإلنتاجنفس خمصصات  ألجل -

(-dy/dx ) سيكون اقل يفh ب مقارنةf  ، ما يوافق جمموعة املدخالت املتطابقة(F)  خمرجات هي  15يف الشكل
( ويرتتب على ذلك yمن  على التوايل )البلدان ينتجان الكمية نفسها fوh للبلد  14يف الشكل  BوF  اإلنتاج

 B تكون حتت  أنجيب  �̅��̅�fعلى  F مثل  MRTاملعدل احلدي للتحويلاليت هلا نفس  �̅��̅�h على النقطة أن
  H  حتديدا يف النقطة

، 14كما هو مبني يف الشكل  y يصدر f والبلد x يصدر h عند قيام التجارة احلرة ويف ظل التوازن البلد -
متساوية  اإلنتاجعوامل  أسعارعندما تكون  hx/h(y(اكرب من  )fx/fy ( أنتى مما مت ذكره سابقا، حيث أوهذا يت

 مصحوبة ابفرتاض متاثل الطلب بني البلدين 
- H وF  اإلنتاجافق خمرجات تو  15يف الشكل H و F 14يف الشكل ،P* ميثل السعر العاملي لX   نسبة

يساوي قيمة  إنتاجسعر كل عامل  أن، التوازن التنافسي يعين  yـلسبة ن IL و IK أسعارمها   iwو irو، y ل
 (G)  الناتج احلدي للعامل

             i=GiFiα*=piW                                      k=GkFiα*=pir               

 (y/LyK) أن، ومبا Gi=riو Gi= wiمن املعادلة  أتتىتوازنية )داخل البلد( ال اإلنتاجعناصر  أسعارالفروق يف 
، والعكس Fعند  Giتتجاوز  Hعند  iG يف الشكل نفسه، فان  Fعند (y/LyK)تفوق  15يف الشكل  H عند

السلع هي  أسعارابلنسبة لكل من السلعتني نظرا الن  f>whwو fr<hr ، ومن مث فان .kGابلعكس ابلنسبة ل 
 نفسها يف كال البلدين 

                                                           
1 James R Markusen, op.cit, p. 344-345. 

المال بالنسبة نفسها، وبالتالي فان التطور  ورأسالحدية للعمل  اإلنتاجيةالحياد في التطور التكنولوجي: هو اختراع يرفع  أنيرى "هيكس"  *

 العمل دون تغيير. إلى لرأسمالتج الحدي ظلت نسبة النا إذاالتكنولوجي يكون محايد 

بين منتجين اثنين كنتيجة للتبادل، حيث جميع النقاط في هذا  اإلنتاجمنحنى التعاقد: هو جميع النقاط التي تمثل المخصصات النهائية لعوامل  *

 .Paretoالمنحنى هي مخصصات كفاءة باريتو 
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، كل بلد سيستقبل fالبلد  إىليهاجر  Kو hالبلد  إىلسيهاجر  L ،مسح للعوامل ابلتنقل بني البلدين إذا اآلن
وابلتايل  اإلنتاجيةمع زايدة ارتفاع عامل الكفاءة  إىلالعامل الذي يستخدمه بكثافة يف قطاع التصدير مما يؤدي 
 hLبزايدة  إماومع استمرار ثبات السلع بني البلدين  ،زايدة املعروض التجاري حتت فرض متاثل الطلب بني البلدين

 .األسفل إىل 15يف الشكل  H اإلنتاجتتحرك نقطة  hK اخنفاض أو

 H* إىل H منيبني انتقال  01والشكل  hL̅نتيجة حركة  H* إىل Hمن  اإلنتاجيبني ارتفاع يف  16الشكل 
 ، hK̅نتيجة الخنفاض يف

 hيف البلد  اإلنتاج: اثر معروض العمل على 02 الشكل رقم

 
Source: James R Markusen, op.cit, p. 46. 
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 hيف البلد  اإلنتاجعلى  رأمسالاثر اخنفاض   :02 الشكل رقم

 
Source: James R Markusen, op.cit, p. 46. 

 16يف الشكل   *HإىلH لالستهالك من  )انتقال لليمني( ينطوي التماثل يف الطلب على حتول خارجي
فان  Lارتفع  فإذا ،10يف الشكل  H’* إىل H’من  لالستهالك)انتقال لليسار(  حتول داخلي والذي يقابله

 إذا(، يف مقابل ذلك 16)الشكل  لطلباب مقارنة  xإنتاجهناك توسع يف  أنستزيد طاملا  x من الصادرات
، (10)الشكل  هإنتاج ارتفع اخنفض يف حني xاستهالك  أنمبا  أيضاسرتتفع  xالصادرات من  K̅اخنفض 

 .fفهذا ينطبق على البلد  hعن البلد هنا ما تكلمنا  وإذا، HH’يفوق الشعاع  H*H*’وابلتايل فان شعاع التجارة 

ما معناه زايدة يف  أيحتول خارجي يف منحىن العرض لكل من البلدين  إىلحركة العوامل تؤدي  أنما يعين 
 بني الدول.  اإلنتاجبني الدول نتيجة لزايدة حركة عوامل ملعدالت التبادل التجاري القائمة املعروض التجاري وفقا 

اثبت العالقة التكاملية بني اهلجرة والتجارة الدولية من خالل منوذج تطابق فيه البلدان  "ماركسن"ومما سبق فان 
كانت ملكية العمل نفسها يف كال البلدين فان التصدير   فإذاماركس يف كل شيء ما عدا التكنولوجيا، فحسب 

اجتذاب اليد  إىل األجورويؤدي ارتفاع  األعلى إىلاملتزايد للسلع كثيفة العمل يوسع الطلب على اليد العاملة 
 .، ونتيجة لذلك فان تصدير املنتجات كثيفة العمل وهجرة العمالة مكمالن لبعضهمااألجنبيةالعاملة 

زايدة عدد املهاجرين  أناهلجرة الدولية مبعىن التجارة الدولية و مت اإلقرار ابلعالقة التكاملية بني  وعلى فرض انه
ما الذي جيعل اهلجرة عامل حمفز لزايدة  :طرحي   السؤال الذييزيد من حجم التبادل التجاري بني الدول املعنية 
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يعمل على تقوية الروابط بلد االستقبال  إىلما الذي ينقله املهاجر معه  أخرىبصيغة  ؟التبادل التجاري بني الدول
 عن السؤال وتوضيحها ستكون اتليا. اإلجابة، ؟التجارية بني الدول املعنية

 الدولية على التجارة الدولية اهلجرة  أتثريقنوات  املبحث الثاين:

مع بعضهم البعض  األفراديتفاعل  وإمنااجملتمع،  أفراديعيش مبعزل عن ابقي  أنال ميكنه  يف اجملتمع اإلنسان إن
، هذه العالقات هي لب ما يكون من خالهلا موروث ورصيد ثقايف من خالل عالقات اجتماعية رمسية وغري رمسية

بط خاصة إذا ما ر   معينة أهداف، والذي يؤثر وجوده على حتقيق الالمادي )االجتماعي والثقايف(يسمى ابلرأمسال 
  اهلجرة. مبوضوع

 للمهاجر املطلب األول: الرأمسال االجتماعي

 يلي: هذا املطلب من خالل ما إىلسيتم التطرق 

ليست جديدة لكن املفهوم حبد ذاته حديث  االجتماعي أن فكرة الرأمسال مفهوم الرأمسال االجتماعي: -أوال
ل حيصل بعد إمجاع بني  جدا، وال يزال كمحطة نقاش لعلوم عدة مجعت بني االجتماع والسياسة واالقتصاد إذ

 .خاص مفهومالباحثني على مثل هذا التعريف، والواقع أن كل دراسة حول هذا املوضوع تستعمل 

فرتة ما قبل الثمانينات جمرد ربت عتفقد ا   ،يت ظهر فيها هذا املفهومحول الفرتة الزمنية الالباحثون  خيتلفو 
االقتصاديني والسوسيولوجني وحىت  األخصائينيهذا املفهوم اهتمام  أاثر أن إىل يف مرحلة التطور، أوليةدراسات 

 رأس يرى ابنوالذي  "P. Bourdieu" "*املفكر الفرنسي "بورديو عمال، مع بداية الثمانينات أبعلماء السياسة
، من ما يعرف ابلشبكة االجتماعية أومعينة  مجاعة أعضاءاملال ميتلكه  رأس شكالأشكل من  املال االجتماعي

احملتملة، اليت  أوالواقعية  *كمية املوارد  أبنهعتربه وابلتايل ي األعضاءية القوية بني خالل الصالت والعالقات االجتماع
، ويعتمد تعزيز والوعي املتبادل يتم احلصول عليها من خالل امتالك شبكة من العالقات الدائمة املبنية على الفهم

 أعضاءاليت ميتلكها واالقتصادي  الثقايف والرمزي كالرأمسال األخرى األموالعلى رؤوس  رأمسالهذا النوع من 
  .1اجلماعة

                                                           
1 P.Bourdieu, Le Capital Social, Notes Provisoires, Actes de la recherche en sciences sociales, volume.31, 

1980,L'éditeur de Persée, p 2-3 

*Pierre Bourdieu  (3217-2772) ،3202كتاب التمييز/التميز    3264ابرز مؤلفاته كتاب "الورثة"  ،فرنسي عال اجتماع 
 * قد تكون هذه املوارد معلومات أو مساعدات مادية أو معنوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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عن رأس املال االجتماعي يف إطار حماولته للربط بني " J.Coleman*" أعمال ظهرتبفرتة "بورديو"  وبعد
فهو  األخرى رأمسالليس كصور  االجتماعي رأمسال أن يرى "كوملان" إذ الظواهر االجتماعية والتقدم االقتصادي

 .1فراداأليوجد يف العالقات بني  وإمناوال يف الواقع املادي  األشخاصال يوجد يف 

يتكون من اجلوانب  أبنهاالجتماعي فهو يراه  للرأمساليف مفهومه  "*R.Putnam" "بومتان" توسعيف حني 
 جتماعيةواملعايري والقيم اال، األخالقيةااللتزامات  ،من شبكة العالقات االجتماعية أياالجيابية للحياة االجتماعية 

معا، بصورة فعالة وجمدية حىت متكنهم ابلتصرف  اجملتمع وشرائحه أفراد يف تتوفر أنواليت جيب  بشكل خاص الثقة
 .2املشرتكة أهدافهملتحقيق 

البنك الدويل اهتماما   أوىلاملنظمات الدولية، فقد  إىل األكادميياالجتماعي من اجملال  الرأمسالوقد انتقل مفهوم 
فه على انه "املؤسسات والعالقات واملعايري اليت تشكل نوعية وكمية التفاعالت فعر   رأمسالكبريا هبذا النوع من 

 .3عرب تقليص تكلفته" اإلنتاجاالجتماعية يف اجملتمع، واليت هلا القدرة على زايدة 

بكات والقواعد والقيم والعقائد لشابيرتبط  "على انه (OECD) نظمة التعاون االقتصادي والتنميةكما عرفته م
وأما القواعد والقيم  ك،رت عمل مش ءيهت يتال نيدفة للعاملاهلوالعمليات االتصرفات  ىلكة، الشبكات مرجعها إرت شملا

واللوائح  نيموعات، وأيضا مثل القواناجملألشخاص و لتاحة ملعنوية املعطيات الذاتية اىل املكة مرجعها إرت شملوالعقائد ا
 "4تنظم التصرفات يتال

 جمموعة من القيمعلى رأمسال غري مادي يعتمد االجتماعي على انه  الرأمسالف يمن خالل ما سبق ميكن تعر 
ومؤسـسات  اليت تتولد لدى األفراد كنتيجة مباشرة أو غري مباشرة لعضويتهم يف روابـط اجتماعية، خاصة الثقة

 .حكومية أو غري حكومية، تقليدية أو حديثة، على حنو يساعدهم على حتقيق أهـدافهم املشرتكة

                                                           
  *James S. Coleman (1762-1773 ) "1721عالم اجتماع أمريكي من أهم مؤلفاته كتاب "مقدمة في الرياضيات االجتماعية 

1 J.Colmen, Social Capital In The Creation Of Human Capital, The American Journal Of Sociology, vol. 94, 

1988,.p 95-120, p 98 

*Robert David Putnam (1711)  يشغل منصب أستاذ بجامعة هارفردسياسي وعالم اجتماع أمريكي . 
2  R.Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and 

Schuster ,2000,p15 
ير منشورة، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه غ-محاولة تقييم–بلحنافي أمينة، تكوين رأسمال االجتماعي، التعليم، والنمو االقتصادي في الجزائر  3

 .37، ص: 4032االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مسكر، 
، 3797/4033بن سكران بودالي، دربال عبد القادر، قياس تكوين الرأسمال االجتماعي في الجزائر وأثره على مؤشرات التنمية المستدامة  4

 .32،ص4032جوان  00مجلة البشائر االقتصادية،جامعة طاهري محمد بشار،العدد 
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 جانب رأس املال واجلانبينطوي على شقني رئيسيني: جنده  مفهوم رأس املال االجتماعي ابلتمعن قليال يفو 
عرب فرتات طويلة من  الرتاكم, فرأس املال يشري أساسا  إىل أن رأس املال االجتماعي يتكون من خالل االجتماعي

ومن هنا فمن الصعب ختيل أن يتكون رأس املال االجتماعي بصورة وقتية أو سريعة خلدمة موقف مفاجئ  ،الزمن
فردا  هندها أن رأس املال االجتماعي ال يكوِ فاإىل حقيقة بديهية م االجتماعيويشري اجلانب  ،أو حالة عارضة

هلا من  االنضماماألفراد  طمحإطار مجاعة يمنا يتكون يف وإ ،يف رأس املال املادي أو البشري كما هو احلال  هبذات
 .ورصيد اجتماعيأجل استغالل ما توفره العضوية يف هذه اجلماعة من مزااي 

 ا: مصادر رأس املال االجتماعينياث
 اجملتمعهذا  نفس خصائص أتخذ يت، والاجملتمع الكبري زئية داخلجتماعية اجلالامجوع التنظيمات  هيمصادره 
 :1فيما يلي يف دراسة لهالبنك الدويل  هاكما وضح

تلعب األسرة دورا يف توفري اآلليات الالزمة لتحقيق الرفاهية االقتصادية وذلك عن طريق تنمية  األسرة: -3
للمساعدة والتعاون داخلها مبا جيعلها مبثابة  –األسرة املمتدة  إطارخصوصا يف  -الروابط والعالقات غري الرمسية 

 شبكة للضمان االجتماعي تقدم اخلدمات واملساعدات ألعضائها يف فرتات األزمات االقتصادية أو االجتماعية.
اعترب الباحثون الروابط الدينية أحد مصادر رأس املال االجتماعي، إذ تؤثر على طريقة  الروابط الدينية: -2

تنشئة األفراد وتساهم يف تشكيل وعيهم وأفكارهم جتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين، وهي بذلك تساهم يف ربط جمموعة 
من األفراد معا، ومن مث ربطهم أو عزهلم عن اجملتمع احمليط، كما تستطيع أن حتشد للموارد وتعبئها خلدمة أهداف 

 من الفرص أمام أعضائها لتحقيق أهداف مشرتكة.حمددة، وتساهم الروابط الدينية أيضا يف إاتحة املزيد 
السياسية، النقاابت العمالية،  كاإلجراءاتيضم جمموعة متنوعة من اهليئات واملنظمات   اجملتمع املدين: -1

 الروابط واالحتادات املهنية، ويتسع هذا املفهوم ليشكل منظمات القطاع اخلاص امللتزمة مبسؤوليتها االجتماعية
، إذ تستطيع هذه وإداراهتايشمل القطاع العام املؤسسات التابعة إلشراف الدولة  القطاع العام: -4

 .وهيئاهتاللعالقة بني موظفيها  بتدعيم ثقة املواطنني يف مؤسسات الدولة  إداراهتااملؤسسات  من خالل 
ومثة مصادر أخرى لرأس املال االجتماعي غري تلك اليت مت ذكرها آنفا ومنها: مجاعات اجلرية، ومجاعات األصدقاء، 
وغريها، وتتساوى هذه املصادر يف أمهيتها، وما مييز إحداها عن اآلخر هو السياق الذي تعمل فيه، ففي بعض 

برية يف تكوين رأس املال االجتماعي، وهذا ينطبق على اجملتمعات يكون ملؤسسات الدولة، واجملتمع املدين أمهية ك

                                                           
ثمارات الفاعلة لذكاء األعمال وفقا لمدخل رأسمال االجتماعي: عرض نظري عبد الناصر علك حافظ، عبد هللا حكمت النقار، وفاء عدنان، االست 1

  .393، ص: 4034، 71تحليلي، مجلة اإلدارة واالقتصاد، بغداد، العدد 
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نظم احلكم الدميقراطية اليت يتمتع فيها اجملتمع املدين بقوة حقيقية يف التأثري على عملية صنع القرار، إذ تتمتع 
وين اجلمعيات غري الرمسية بقوة ونفوذ كبريين، ألهنا األكثر قدرة على استيعاب األفراد، وهي بذلك تساهم يف تك

 رأس املال االجتماعي.
 االجتماعي للرأمسال القتصاديا اجلانب ا:لثاث

 االجتماعي فيما يلي: للرأمساليكمن الدور االقتصادي 

 وجود عدم هو األسواق، منها تعاين اليت اإلخفاقات أهم من إن الشبكات االجتماعية واملعلومات: -3
 جماالت كل يف شائع فهذا كافية، معلومات وجود لعدم بالنسبةف ،مماثل غري بشكل وجودها أو كافية معلومات

 العمالية اجلماعات فائدة دراسات عدة بينت لقدف ،االستثمار وسوق العمل سوق يف وخاصة االقتصادي النشاط
 رجال مجاعات أن أخرى دراسات بينت كما املختلفة، املناطق ويف األسواق يف العمل فرص عن معلومات لنقل

 وعن خمتلفة، جماالت يف االستثمار فرص وعن احلديثة، التقنية أساليب عن ألعضائها معلومات تنقل األعمال
 .واخلارجي الداخلي التسويق فرص

 معلومات ميلك األول فريقان، الفريق فيه يتعامل الذي الوضع ختص فهي املتماثلة غري للمعلومات ابلنسبة أما
 يف شائعة ذلك وأمثلة األول، الفريق عن مماثلة معلومات الثاين الفريق عند يكون أن دون الثاين الفريق عن كافية

أن  دون البنك عن كافية معلومات عنده يكون البنك، من يقرتض الذي فاملستثمر االقتصادية األنشطة كل
عن ، وميكن تدارك هذا أخرىأي شركة  أووالشيء نفسه ابلنسبة لشركات التامني  مماثلة معلومات للبنك يكون
 اجملموعة يعرف أعضاء أن أساس على أفرادها بني التأمني أو االقرتاض، عمليات تنظم اليت األهليةاجلمعيات  طريق

 .1كافية مبعلومات بعضهم مع يتعاملوا أن على قادرون وهم بعضا بعضهم
 حاالت وجود هو السوق إخفاقات أهم من أن املعروف من الشبكات االجتماعية واهلوية اجلماعية: -6
 إذا وأنه (...اإلنتاج يف والتوسع عدمه، أو األسعار ورفع عدمه، أو جديدة سلع يف استثمار) خيتارها أن الفرد على
 ابلنسبة تكون ذلك نتيجة فإن اآلخرين، ملصاحل اعتبار أي دون فقط اخلاصة مصلحته وفق االختيار على أقدم

 النتيجة فإن قراره، اختاذ عند اآلخرين مصاحل فرد كل اعترب إذا وانه األفضل دون أو كفاءة، ذات غري للمجتمع
 بشعور تتمتع مجاعة وجود أن معناه وهذا ،األفضل النتيجة إىل وتصل ككل للمجتمع ابلنسبة كفاءة أكثر تكون

                                                           
يني، فضل النقيب وآخرون، مفهوم رأسمال االجتماعي وأهميته بالنسبة لألراضي الفلسطينية المحتلة، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسط 1

 .40، ص: 4002القدس، 
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 اخلاصة، املصلحة أساس على املبنية األفضليات من األعضاء أفضليات تغيري إىل يقود مجاعية هوية إىل االنتماء
 .1اجملتمع على ابلفائدة يعود وضع إىل ابلتايل يقود وهذا املصلحة العامة على مبنية أفضليات إىل

االقتصاديني،  األعواننظام السوق احلر من انعدام التنسيق بني  يعاين الشبكات االجتماعية والتنسيق: -1
 أمد إىلاستمرت  إذا أحياانعدمه له نتائج مهمة قد تقود  أوفان ضعف التنسيق  وعلى مستوى االقتصاد الكلي

االقتصاد ميارس  إبقاءانعدام التنسيق بني املستثمرين قد يؤدي  أنضعف يف النمو االقتصادي، حيث  إىلطويل 
 فأحياان، بعضا بعضها يكمل عمليات عمليات االستثمار أن إىلوسبب ذلك يعود نشاط على مستوى منخفض، 

 موجودة غري األخرية وهذه موجودة، غري هلا املكملة األخرى االستثمارات ألن تتم ال االستثمارات هناك نوع من
 .2الصناعي النشاط جماالت كل وتشمل كثرية ذلك على واألمثلة قائمة غري األوىل ألن

ه التنسيق بني املنتجني في مناخ يتم إجيادانه يساعد يف  إذراي دورا حمو  االجتماعي الرأمسال يلعبويف هذا اجملال 
االجتماعي قادر على توفري  الرأمسالبشكل يسمح ابلتغلب على مشكلة االستثمارات املكملة، وهذا حيدث الن 

 يلي: ما
السوق سواء تلك اليت تقدم  أوضاعو االستثمار املختلفة  إمكاانتعن توليد املعلومات الضرورية  -

  ؛آخريف صناعة  أوليةاالستثمار كمواد  إنتاجليت تستعمل تلك ا أوالالزمة  األوليةلالستثمار املواد 
االجتماعي  الرأمسال أدبياتللقيام ابالستثمارات املختلفة، والثقة يف  األموالمالكي رؤوس توليد ثقة بني  -

 نوعني عن احلديث عادة ويتم ن،اآلخري االقتصاديني ابلنسبة لسلوك الناشطني التوقعات املتفائلة أهناتعرف على 
 ابلثقة النوع هذا ويدعى تفاعالت من حتدثه وما الشخصية اللقاءات تكرار من يتكون األول النوع الثقة من

 ببيئتهم املعرفة، معني جمال يف الناشطني االقتصادية مبجموعة العامة املعرفة من يتكون الثاين والنوع الشخصية
 .العامة الثقة يدعى النوع وهذا ،هلم املتاحة واإلمكاانت حتركهم، اليت ابحلوافز واملعرفة ،سلوكاهتمو  وثقافتهم،
  واهلجرة الرأمسال االجتماعي رابعا:

وابلتايل فرتاكمه يتم داخل نفسية الفرد مما جيعله ينتقل  االجتماعي عن غريه انه غري مادي، الرأمسالما مييز 
تكاليف، وقد يكون هذا االنتقال عابر للحدود اجلغرافية، فهجرة  أوانتقاله يتم دون قيود  أنابنتقال الفرد كما 

قرابة، قيم، معايري... من بلده  ،االجتماعي من عالقات صداقة رأمسالهجتعله ينقل معه  آخر إىلالفرد من بلد 
مع  أخرىعالقات اجتماعية  إقامةيتيح له فرصة ومبرور الوقت  انتقاله هذا أنبلد االستقبال، كما  إىل األصلي

                                                           
 .62فضل النقيب، مرجع سابق، ص:  1
 .69المرجع السابق، ص:  2
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، مما يسمح ...( توسع الشبكة االجتماعية للمهاجر ما )صداقة، عمل، االنضمام ملؤسسات داخل بلد االستقبال
وهذا الذي ساهم يف خلق روابط بني البلد األصل واالستقبال من االجتماعي للمهاجر  الرأمسالبتعزيز وتنويع 

 .خالل أنشطة املهاجرين العابرة للحدود

 ودول االستقبال األصليف خلق التجارة بني دول  للمهاجر أمسال االجتماعيخامسا: دور الر 

فض خب دورا مهما يف خلق روابط جتارية بني بلده وبلد استقبالهاالجتماعي  رأمسالهيلعب املهاجر من خالل 
 ما يلي: عن طريقعامالت التجارية تكاليف امل

للتجارة الدولية مجيع  *تتضمن احلواجز غري الرمسية: بني البلدين ختفيض احلواجز الغري رمسية للتجارة  -1
التكاليف الثابتة اليت تواجهها الشركات يف تنفيذ معامالهتا التجارية، فالسوق ليس فقط تالقي البائع واملشرتي دون 

فهناك تكلفة  كالمها ولكن احلقيقة غري ذلك متاما فاملعامالت ليست جمانية،  أواملشرتي  أويتحملها البائع  أعباء
 .1تقل حسب البلد أواملشرتي لكي تتم الصفقة وقد تزيد تكلفة املعامالت  أويتحملها البائع 

ومواصفات سلعة ما،  أو خصائصنقص يف املعلومات عن سوق ما  وقد تظهر تكاليف املعامالت يف شكل
 إداريةهذه التكاليف شكل مصاريف  أتخذملعلومات، وقد ااملشرتي البحث عن هذه  أومما يتطلب من البائع 

املشرتي من جهد  أولبائع اعلى ما يتحمله  مالتاملعاليف اتدفع للوسطاء من مساسرة وحماسبني... وال تقتصر تك
وبشكل ما الثقة واليقني ابلنسبة للمستقبل فتزداد تكلفة املعامالت يف ظل  أيضابل تتضمن  مالية أعباء أووقت  أو

ت مهمة جدا لكفاءة نظام السوق وهذا لدورها يف هلذا تعترب مسالة تكلفة املعامال للمستقبل، الرؤية غري الواضحة
 .2األسعارختصيص املورد االقتصادية وحتديد 

املنافسة  أسواقما يعرف بنموذج  إىلاملعلومات يف استنادها مسالة تكلفة  النظرية النيوكالسيكية أغفلتوقد 
املعامالت دون  وإجراءوسهولة التعاقد  اإلطرافالكاملة والذي يقوم على فرض توافر املعلومات الكاملة عن مجيع 

غري صحيح،  أمرتكاليف املعامالت  فرض توافر املعلومات وانعدام أناحلياة العملية  أظهرتقيود، وقد  أو أعباء
افر املعلومات وصحتها وانتشارها كما ختتلف من حيث تكلفة فيما بينها ابلنسبة ملدى تو  األسواقوختتلف 

املتقدمة حترص على توفري اكرب قدر من املعلومات عن طبيعة السوق، السلع،  األسواقاملعامالت، فالدول ذات 

                                                           
1James E. Anderson; Eric van Wincoop, trade costs, Journal of Economic Literature , American Economic 

Association, Vol. 42, No. 3. Sep., 2004, p. 706  

 هي القيود الجمركية وغير جمركية، تكاليف النقل والتامين....... الحواجز الرسمية للتجارة*
2 Idem. 
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الدول النامية واليت بسبب عدم ...، مما جيعل طبيعة تكلفة املعامالت فيها منخفضة على عكس األجورمستوى 
ترتفع تكلفة املعامالت فيها مما يعرقل منو املعامالت التجارية الدولية وابلتايل خيفض  أسواقهااملعلومات عن توافر 

 .1معدل التبادل التجاري مع شركائها

حتفز  أن األصلوميكن لشبكة املهاجرين وحبكم عالقاهتا العرقية ومهاراهتا اللغوية ومعلوماهتا الشخصية عن دول 
ملعلومات عن مناخ االتجارة الثنائية بني البلدين من خالل مسامهتها بتخفيض تكاليف املعامالت التجارية لتوفريها 

املؤسسايت  ، النظاماألصل، وتكون هذه املعلومات عن املمارسات التجارية يف البلد األصليف البلد  األعمال
اليت تنشا بسبب اختالف ثقافة  األصلالبلد  أسواقجتارية يف السياسي، فرص و  والقانوين االقتصادي واالجتماعي

هذه القناة )املعلومات( تؤثر على   أن، حبيث معلومات عن سياسات وقنوات التوزيعاالستهالك ومتايز املنتجات، 
 .2للمهاجرين بلد االستقبال أو األصلكل من صادرات وواردات البلد 

املعلومات اليت ميلكوهنا  ونوع على حجم التجارة الثنائية بني البلدينوتعتمد مدى مسامهة املهاجرين يف حتفيز 
 وهذا بدوره يعتمد على:

على حجم التدفق التجاري بني البلدين خاصة  أتثريقد يكون حلجم الشبكة  نوعية شبكة املهاجرين: -أ
على مستوى الطلب لكن على مستوى قناة املعلومات فان نوعية الشبكة هي من تؤثر على حجم التدفق، 

 يف البلد املضيف األعمالالذي له عالقة بقطاع  أواالجتماعي الذي يكونه املهاجر من ذوي الكفاءات  فالرأمسال
نفسه على تكاليف  التأثرياملهاجر العادي، فليس لكل فئات املهاجرين لذي يكونه االجتماعي ا الرأمسالغري 

يف اكتساب املعرفة وتوسيع  األكربالفرصة  األولالصنف  ملهاجرينيكون  أنامالت، ويبدو من املرجح املع
 Giovanni Mariya Aleksynska andنتائج دراسة  أوضحته، وهذا ما 3االتصاالت لزايدة التدفقات التجارية

Peri  الذين هلم  أواملهاجرين ذوي الكفاءات  أعمالشبكة  أن دور مهن املهاجرين يف خلق جتارة بني الدولحول
ما يساهم به املهاجر العادي  أضعاف 37يف خلق تبادل بني البلدين تعادل  نسبة مسامهتها األعمالعالقة بقطاع 

 يف ذلك.

                                                           
1Douglass C. North, transaction costs, institutions and economic performance, An international Center for 

Economic Growth Publication,  San Francisco, Caliomia, 1992, p. 05-06. 
2Edgar Morgenroth, Martin O’Brien, Some further results on the impact of migrants on trade, working paper 

prepared for  Economic and Social Research Institute, Whitaker Square, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, 

Ireland, p. 2-3. 
3 Mariya Aleksynska, Giovanni Peri, Isolating the Network Effect of Immigrants on Trade, working paper 

prepared for centre d’etude prospective et d’information international CEPII,  2011, p. 07 
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قانونية ال ال فان وضعيته لألول فالنسبةس ذلك فالوضع عك الجئوالابلنسبة للمهاجر غري الشرعي  أما
، وابلتايل فان كال االثنني جيد صعوبة األصليريا ما خيشى االضطهاد يف بلده الثاين كث تسمح له بذلك، يف حني

 .1الرابط بني البلدين األعماليف االخنراط يف قطاع 

السلع،  أنواعابلنسبة جلميع  األمهيةبذات  األصلليست كل معلومات املهاجر حول بلده  :نوعية السلع -ب
اليت سعرها معلن عنه يف املنشورات  أوتباع يف البورصات  أهنافالسلع اليت هلا سعر مرجعي )السلع املتجانسة( حبكم 

متاحة بسهولة عرب الدول، لكن لعدم وجود سعر مرجعي لبعض  ألهناالتجارية تكون املعلومات حوهلا ال فائدة منها 
البحث عن  أخرمبعىن  أو)السلع املتمايزة( جيعل التجار يف عملية حبث عن مطابقة دولية للمشرتي والبائع  السلع
 األمرالتجارة ابلنسبة للسلع املتمايزة،  أماماكرب حاجز  األسواقت عن هذه تعترب املعلوما أينهلذه السلع،  أسواق

يف حالة القرب اجلغرايف والثقايف واللغة املشرتكة،  إالخاصة وحمددة لكل سوق، حبيث تتوفر  الذي يتطلب معلومات
   .2السلع املتمايزة أسواق وهنا تكمن الفائدة من معلومات املهاجرين عن

تتفاقم تكاليف املعامالت التجارية يف البلدان ذات مؤشرات  :األصلجودة النظام املؤسسايت يف البلد  -ت
، الشفافية إىلاملؤسسايت االقتصادي واالجتماعي والسياسي وخاصة القانوين يفتقر م يكون النظا أينالفساد املرتفعة 

ايت تو سارتفاع املالعقود التجارية و نقص االلتزام يف  إىلدي يؤ متاحة للجميع وهذا ما  غريمما جيعل املعلومات 
ملهاجر اكون معلومات ت إذر كجسر للمعلومة، جاملهاضيق جدا، وهنا يكمن دور  اقتصاديانفتاح ما يعين  احلمائية

صعبة مما يؤثر على كفاءة املعامالت التجارية، من جانب  املنشأالبيئة البريوقراطية لبلد تكون عندما  أعلىذات قيمة 
بني البلدين يقلل من قيمة معلومات املهاجرين كالبلدان  التشابه الثقايف إىل إضافة فان تشابه النظام املؤسسايت أخر

 .3ذات الروابط االستعمارية
ة العابرة للحدود، حيث يعترب عامل الثقة مهم جدا يف املعامالت التجارية خاص : شرو  التعاقدنيحتس -2

تتصف  دوق التجارية الدولية، املؤسساتية املنظمة للمعامالت األنظمةاختالف  يف ظل يصعب ضمان تنفيذ العقود
)التعرض  ضعيفة التجارية املعامالت إمتامشار الفساد فيها مما جيعل احتمالية بقلة جودة حوكمتها وانت األنظمةهذه 

 أنيطمح كل من البائع واملشرتي  إذ.نفيذ العقود، وتلعب الثقة هنا دورا مهما جدا يف ضمان تللرشوة، السرقة،...(
 األطرافكانت   إذا إالوال يتحقق هذا  عليها هتها يف الوقت املناسب ووفق الشروط املتعاقدوج إىلتصل السلع 

                                                           
1 Keith Head and Jhon Ries, immigration and trade creation: econometric evidence from Canada, Canadian 

Journal of Economics, xxxi, No. I, 1998, p. 60. 
2 James E. Rauch, networks versus markets in international trade, NBER working paper series, national bureau 

of economic research, combridge, 1996, p. 2-3:5. 
3 James A. Dunlevy, the influence of corruption and language on the protrude effect of immigrants: evidence 

from Amirican States, The Review of Economics and Statistics, 88(1), February 2006, p 183. 
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 من املتعاقدة األطراف مينع هنا  املتعاملني بني املتبادلة الثقة عامل أنحيث املشاركة يف االتفاق موثوق فيها، 
تضمن عملية  أن وميكن لشبكة املهاجرين ،وبعدها االقتصادية الصفقات عقد أثناء يف املتوقعة غري املنافذ استغالل

 إىل إضافة األصليةيف بلداهنا  األعمالتها ببيئة يدرا من خاللبدورها كوسيط يف هذه املعامالت تنفيذ املعاملة 
وختفيض تكاليفها، حبكم تواصل املهاجرين  املعامالت التجارية إلمتامعامل مهم هي القرب الثقايف كاللغة واليت 

    .1ولغة بلد االستقبال األصلابللغتني لغة بلد 
 الثقايف للمهاجر الرأمسالاملطلب الثاين: 

 :ما يلي هذا املطلب من خالل إىلسيتم التطرق 

 الثقايف الرأمسال: مفهوم أوال

واملشرتكة بني  املهارات املكتسبة أو واألعمالجمموعة القيم واملعايري  أهناتعرف على تعريف الثقافة:  -3
 ، 2اجملتمع أطراف

جمتمع  أفرادالنسيج املتكامل من اخلصائص املميزة للسلوك املكتسب اليت يشرتك فيها  أهناعلى  أيضاوتعرف 
 3معني

ل العناصر الالمادية كاملعرفة والعقيدة والفن والعادات والتقاليد واللغة، كمفهوم الثقافة يشمل   أنوميكن القول 
اجملتمع يكون لنا ما يعرف ب  ألفرادتراكم هذه العناصر الالمادية مع الوقت يف املخزون الفكري  أنحبيث 

 الثقايف" الرأمسال"

ابتكره ليقرتح انه  "P.Bourdieu"الثقايف لعال االجتماع  الرأمساليعود مصطلح  تعريف الرأمسال الثقايف: -2
، 4ثقايف رأمسالاقتصادي، حيدث تراكم للمعرفة واملهارات املكتسبة مكوان  رأمسال مكوانمثلما حيدث تراكم للثروة 

املعارف الثقافية املرتاكمة اليت تشمل الرموز واملهارات والقدرات الثقافية واللغوية واملعاين اليت  عن األخريويعرب هذا 
واستمرارها ونقلها من خالل التنشئة  إنتاجها إبعادةاجملتمع، واليت اختريت لكوهنا جديرة لثقافة السائدة يف امتثل 

                                                           
1 Pierre-Louis Vézina, How Migrant Networks Facilitate Trade: Evidence from Swiss Exports, Swiss Journal of  

Economics and Statistics, Vol. 148 (3), Geneva, 2012, p. 451. 
2 Jean-Yves, Oliver Garnier: dictionnaire d’économie et sciences sociales, éditions Hatier, paris, 2002, p113. 

 .334، ص 2003، 3، ج وامل التأثير البيئية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرعنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: ع 3
4Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, 

Greenword press, 1986,  p. 47 
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الثقايف خيتلف ابختالف الطبقات االجتماعية وهلذا فان  رأمسالامتالك  أن "P.Bourdieu" االجتماعية، ويؤكد
 :2قسمني مها إىلالثقايف  رأمسال، وينقسم 1رأمسالالنظام التعليمي يدعم امتالك هذا النمط من 

احلياة املتميزة  أمناطيتكون من خالل منح العائالت أبناءها جمموعة من  :ثو املور الثقايف  الرأمسال -أ
  .، والذي ينقل لألجيال عرب العادات والتقاليدوشبكة من العالقات االجتماعية القوية

املؤهل التعليمي وعدد سنوات  أساسويتكون عن طريق التعليم يكون على  املكتسب:الثقايف  الرأمسال -ب
وطبيعة اجملتمع والطبقة  على بعض العوامل مثل الفرتة الزمنية رأمسالالدراسة، ويتوقف اكتساب هذا النوع من 

 قدراته الذاتية. إىل إضافةالفرد  إليهااالجتماعية اليت ينتمي 

مكتسب  إىلالثقايف املوروث  رأمسالهيطور  أنالثقايف املوروث واملكتسب، حيث ميكن للفرد  رأمسالومثة ترابط بني 
 أشكالالثقايف يعرب عن القدرات واملهارات العقلية واجلسدية وكل  الرأمسالمن خالل قدراته اجلسدية، لذا فان 

ملؤهالته الذاتية وتنميتها  أواعة معينة مج أونتيجة انتسابه لعائلة  إمااملعرفة واخلربات اليت يتحصل عليها الفرد 
   وتطويرها.

  الدور االقتصادي للرأمسال الثقايف اثنيا:

وحجمه،  االقتصاديالواسع متثل احملرك األساسي لسلوكيات األفراد داخل اجملتمع ومسة إنتاجهم  االثقافة مبعناه
فهناك مفاهيم وعناصر ثقافية حمفزة للنهوض  ،يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية جوهريعامل فهي 

واحرتام اآلخرين وترشيد استغالل  واالستهالك االدخاركتقديس العمل والتناسب بني   ةاالقتصادياجملتمعي والتنمية 
 االقتصاديةفمن الثقافات  االقتصاديةلتنمية لثقافية أخرى مثبطة ومعيقة  بينما هناك عناصر ،املوارد ونبذ الفساد

 ،واالنتهازيةفضال عن ثقافة التواكل  جواإلنتا  االستثمارعلى حساب  االستهالكيقة للنمو ثقافة التوسع يف املع
، وميكن مالحظة 3االختيار الرشيد ابلثمانينات تهييف نظر  " .ColemanJ"جيمس كوملان" " ذا ما أكد عليهوه

شرق آسيا: الصني، الياابن، ماليزاي، سانغفورة...، إذ أن  دول العالقة بني الرأمسال الثقايف والتنمية من يف جمتمعات
ويظهر هذا جليا من خالل معدالت النمو االقتصادي يف  تقديس العملالثقافة السائدة يف هذه اجملتمعات هي 

 .ولذلك فإن اجملتمعات املعاصرة هتتم بشكل كبري بتنمية الوضع الثقايف هبا خاصة من خالل التعليم هاته الدول،
                                                           

الثقافي، قراءة في سوسيولوجيا بورديو، مجلة إضافات، كلية اآلداب جامعة بني سويف،  حسني إبراهيم عبد العظيم، الجسد والطبقة ورأسمال 1
 .21، ص: 4033، 30العدد 

لعدد أفراح جاسم، سعد محمد، الهابيتوس وأشكال رأسمال الثقافي في فكر بيير بورديو، مجلة األستاذ، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة بغداد، ا  2
 .210، ص: 4032، المجلد الثاني، 430

ي، متوفر تامر البطراوي، رأسمال الثقافي )الهيكل الثقافي( وأثره على التنمية االقتصادية، مركز الدراسات واألبحاث العلمانية في العالم العرب 3
 32/04/4039تاريخ االطالع:   http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=550655&ac=2على الموقع: 

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=550655&ac=2
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 الثقايف واهلجرة الرأمساللثا: اث

 األمالحظ الفروق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية بني البلد يو  إالده بلد غري بل إىليصل الفرد  أن مبجرد
 وأسلوب، اللغة، املعايري ، العادات التقاليدإليهوالبلد املضيف، حىت انه يشعر ابن كل شيء قد تغري ابلنسبة 

خاصة يف بداية فرتة  حيملهالثقايف الذي  اإلرثثقافة مغايرة وخمتلفة عن  أماماملهاجر جيد نفسه  أناحلياة، مبعىن 
 .إقامته

ابلنجاح  واآلماليغلب عليها طابع الفضول واملعرفة،  أين اآلين *األمانيف هذه املرحلة يعيش املهاجر مرحلة 
بني  ثقايف مكتسب(، لكن كرب فجوة الفروقات رأمسالالثقايف ) رأمسالهوحتقيق الطموحات مما يسمح بتوسيع 

تولد له شعور ابحلنني للوطن واملاضي، يرتبط هذا الشعور  التأقلميف  جتعل املهاجر يواجه صعوابت ينالبلد
داخل البلد  األصليالثقايف املوروث ترتجم مبمارسة عادات وتقاليد البلد  رأمسالهبذكرايت مسرتجعة من خالل 
وقد ممارسة الشعائر،  إىل إضافة 1األمالتقليدية اخلاصة ابلبلد  واأللبسة املأكوالتاملضيف تشمل املتاجرة ببعض 

 األمريكيةالوالايت املتحدة  عاصمة يف الصيين كاحلي  داخل جمتمع اتخلق جمتمع إىل يف بعض الدول تصل
   ماليزايعاصمة يف  (China Town) والصينية (India Town) اهلندية واملدينتني

 الثقايف للمهاجر يف خلق روابط جتارية بني البلدين الرأمسال: دور رابعا

يرتجم حنني املهاجر  إذوبلد االستقبال،  األم دور كبري يف خلق روابط جتارية بني البلد يفالثقا الرأمساليلعب 
وبعض  املأكوالتاليت تشمل بعض  الثقايف املوروث رأمساهلماملستمدة من  األمتفضيل قوي ملنتجات البلد للوطن ب
بدرجة أوىل وتوفر  بسبب زايدة القدرة الشرائية للمهاجر، وينعكس هذا من خالل زايدة الطلب عليها ...األلبسة

وواردات بلد  األمما يؤثر على صادرات البلد ، املهاجرين التجار أصحاب املشاريع ذات الصلة بدرجة اثنية
  أي التجارة يف املنتجات التفضيلية. " Nostalgy Tradeسم "ابوهذا ما يطلق عليه  2تقبالاالس

 3277املمتدة من عام  الفرتة أنعلى واردات كندا  "Murat Genç" ـدراسة ل عن هذه التجارة فقد أثبتتو 
، حيث أن زايدة تدفقات املهاجرين خالل %06أصناف الواردات الكندية بنسبة  فيها ، زادت2770إىل عام 

                                                           
 النفسي األمان* يقصد به هنا 

عزام أمين، سيكولوجيا المهاجرين استراتيجيات الهوية واستراتيجيات التثاقف: دراسة تحليلية نظرية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة،  1
 .37-39، ص: 4032قطر، 

2 Murat Genç The impact of migration on international trade: a meta-analysis discussion paper no: 2011/20 as 

part of the Migrant Diversity and Regional Disparity in Europe (MIDI-REDIE) project, NORFACE 

MIGRATION, School of Economics, University of Amsterdam, 2011, p. 03. 
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، لذلك كان متوسط الرفاه للمستهلك الكندي األصنافمن هذا النمو يف  %25ة هي املسؤولة عن ئهذه الف
وهذا بسبب تنوع السلع املستوردة ذات العالقة ببلد  3227مما كان عليه يف  2770يف عام أحسن  %0حوايل 

   .1للمهاجرين األم

، فتزداد نسبة التبادل التجاري مبجموعة من العواملتبعا التجارة  معدالت النمو هلذا النوع من نخفض وترتفعتو 
فالدول ذات االنتماء اجلغرايف  فيما بينها،هذا نوع من التجارة بزايدة درجة االختالف الثقايف بني الدول يف 

 ة التبادل بينها يف املنتجات التفضيلية متدنية.القريب وأسلوب احلياة املتشابه مبا فيها العادات والتقاليد تكون نسب

 املبحث الثالث: النموذج النظري لتأثري اهلجرة الدولية على التجارة الدولية

املعلومة اليت يف حوزة املهاجر ودورها  أمهيةاهلجرة الدولية على التجارة الدولية على  لتأثريالنموذج النظري ينبين 
ختفيف  إىلول تبيان هذا من خالل التطرق سنحايف ختفيض تكاليف املعامالت التجارية ومن خالل هذا املبحث 

 املهاجر من مشكلة عدم التماثل يف املعلومات.

 أتثري املعلومة على السعراملطلب األول: 

مما يعين  تتحدد وفق داليت العرض والطلب األسعاربىن نظرية التوازن العام على كون السلع كلها متجانسة وان ت  
فقد  األحوالليس صحيحا يف كل لكن هذا التحليل  ،أفضلالبائع البحث عما هو  أورتي ال حاجة للمش أن

املشرتي  أنما يعين ا درجة من التجانس تجانسة لكن هلنظرية التجارة داخل الصناعة انه ليس هناك سلع م أثبتت
ما يعرب عنه  أووهذا ما يكلفه اجلهد والوقت  األفضليف حالة حبث دائم عن معلومات حول السعر واجلودة 

للوقت واجلهد واليت ختفض من منفعته، يف حني يكون املنتج يف حالة حبث دائم عن بتكلفة الفرصة البديلة 
 .السلع أسعاريؤثر على  تجه، وهذا ماواعدة ملن أسواقمعلومات حول 

 وعدم متاثل املعلوماتالتوازين  السعر  -أوال

احتكار جانب من املعلومات املتعلقة ابلصفقة هو ما  أو إخفاءنتيجة  األسواقعلى  يطرأالتشوه الذي  إن
اليت ميتلك فيها احد الطرفني لكل املعلومات املتعلقة نطلق عليه حبالة عدم متاثل املعلومات، وهي احلالة  أنميكن 

                                                           
1 Murat Genç, The impact of migration on trade: Immigrants are good for trade, working paper published by IZA 

world of labor, Germany, 2014, p. 07. 
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، وقد كان 1اختاذ قرارات اقتصادية غري سليمة إىلدون تكلفة مما يؤدي  اآلخرابلصفقة على حساب الطرف 
  The market for" بعنوان3207هذا يف مقال له نشر عام  إىل أشارمن  أول "G.Akerlof" "جورج اكريلوف"

lemons : quality and uncertainty and market mecanism،"  حيث بني من خالل مقاله هذا ملاذا ميكن
وميكن دراسة هذا من  ،2العكس أومما يعرفه املشرتون  أكثرعندما يعرف الباعة عن املنتجات  األسواقتنهار  أن

 تسليط الضوء على كل من البائع واملشرتي.خالل 

النموذج االقتصادي الكالسيكي القائم على مثالية املعلومات  إن: نقص املعلومات لدى املشرتي  -3
حتاكي  أندراية ابملعلومات ميكن  األقلميكن حتقيق توان تنافسي بسعر تنافسي واحد، الن الفئات  أبنهجيادل 

يتمتع بعكس ذلك،  وكأنهات يبدو وعليه فاالقتصاد الذي يتسم بعدم متاثل املعلوم األكثرمن ميلك املعلومات 
حىت مع نقص ضئيل يف املعلومات ال  أبنهيقر  "J. Stigliz" "جوزيف ستيغليز"وعلى النقيض من ذلك فان 

املشرتين ال ميلكون معلومات عن سوق  أنيوجد سبب يدعو االقتصاد لتحقيق توازن تنافسي، فعلى افرتاض 
تفرض سعر  أن هلذه السلعة *فانه ميكن لشركة متثيلية املعلومات عن املشرتين،ما يف حني ميلك الباعة كامل سلعة 
فرق السعر اقل من تكلفة البحث، وهذا ما مينع املشرتي من البحث  أنبقليل من السعر التنافسي طاملا  أعلى

لصاحل هذه الشركة فان مجيع الشركات ضمن هذه الصناعة ستحذو  اإلسرتاتيجيةكانت هذه   وإذا، آخرعن بديل 
من السعر التنافسي من  أعلىوجود شركة متثيلية بني هذه الشركات اليت تبيع عند سعر  أنحذوها، ومن املؤكد 

 أن األخرى، مث ميكن جلميع الشركات تفقد عدد كبري من زابئنها أنمن ذلك دون  أعلىعر سترفع ال أن األفضل
تفرض سعر احتكاري على  أنميكن فيه لكل شركة  حد إىلتستمر هذه العملية  أن نفسه وميكنعل الشيء تف

 *املتخصصة ابألسواقخيلق ما يعرف  أنفان نقص املعلومات لدى املشرتين ميكن لذلك  ونتيجةزابئنها احلاليني، 
"arktsMiche Nيف ظل عدم متاثل  ما يعين ابن السعر التنافسي غري مستقر ، وهذالصاحلهم " يستغلها الباعة

  3املعلومات

                                                           
لتجارية مازري عبد الحفيظ، اثر مشكلة عدم تناظر المعلومات على كفاءة األسواق المالية، مجلة البشائر االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وا 1

 .19، ص: 4032، سبتمبر 02وعلوم التسيير، جامعة بشار، العدد 
2G. Akerlof, The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” Quarterly Journal of 

Economics, 84, 1970, p488-500. 

النموذج  *يستخدم االقتصاديون مصطلح الشركة التمثيلية لإلشارة إلى المنتج صانع القرار النموذجي في صناعة معينة ومن الناحية التقنية يقال أن
 متطابقة االقتصادي له شركة تمثيلية إذا كانت جميع عناصر النموذج

 
هي مجموعة فرعية من السوق تركز على منتج معين ، تحدد هذه السوق سمات المنتج الخاصة التي تهدف إلى تلبية  *االسواق المتخصصة:

 .احتياجات السوق المحددة، فضالً عن النطاق السعري وجودة اإلنتاج والشريحة السكانية الُمستهدفة. وهي أيًضا شريحة صغيرة من السوق
3 Sidney mankit Lung, op.cit, p. 75-76 



تجاري الدويلاهلجرة الدولية على التبادل ال لتأثري.........حتليل نظري .....................الفصل الثالث................................  

 

152 
 

فهذا  أرابحاملتخصصة حتقق للشركة التمثيلية  األسواقفمادامت  أيضا وحىت السعر االحتكاري غري مستقر
 إىلمستوى فارق ملحوظ للوصول  إىل أسعارها، وقد حتاول بعض الشركات ختفيض أخرىيدفع لدخول شركات 

فان  أرابحاحققت هذه الشركة  فإذاحصة اكرب يف السوق، وهذا يشكل حافز للمشرتي للبحث عن هذه الشركة 
 .أدىنمستوى  إىل، وهذا ما جيعل السعر االحتكاري ينخفض نفسه ابقي الشركات تتبع املنحى

كلما   أيالسعر هو دالة يف املعلومة وابلنسبة لسعر املشرتي فهو دالة سالبة يف املعلومة  أنوهنا ميكن القول 
 زادت معلومات املشرتي اخنفض السعر، ونظرا لتناقص العائد من املعلومة فان الدالة تنخفض مبعدل متناقص.

 واحد بل هناك عدة ليس هناك سعر توازين يف ظل عدم متاثل املعلوماتستنتج انه من خالل كل ما سبق، ي  
)سعر توازين تنافسي وسعر توازين احتكاري( تتصف بعدم االستقرار بشكل دائم وتتذبذب يف شكل  توازنية أسعار

 أدانه. إىل، ومن أعلى سعر أعلى سعر )سعر احتكاري( إىلدائري من أدىن سعر )سعر تنافسي( 
البائع ميلك كامل املعلومات عن املشرتي  وحتققت النتيجة أعاله بفرض نقص معلومات املشرتي فقط أي أن

وهذا ما يعين أن عملية البحث تتم من قبل املشرتي فقط، فهل يعين هذا انه إذا افرتضنا أن البائع ال ميلك كامل 
عمليات حبث املشرتي الشركات على  أجربت إذا املعلومات عن املشرتي فان هذا يضمن استقرار سعر التوازن؟

 األسئلةعن هاته  اإلجابةسعر )الذي يرضي املشرتي( ملاذا يعاود هذا السعر االرتفاع؟  دىنأ إىل أسعارهاخفض 
  .تستدعي التخلي عن االفرتاض القائل ابن الباعة هلم املعلومات الكاملة عن املشرتين

ال يوجد هناك سبب جيزم ابن إدارة الشركات متلك كامل املعلومات عن  نقص املعلومات لدى الباعة: -6
شرتين وهلذا جند أن اجلامعات تدرس مقاييس خاصة ابلتحليل الكمي ومهارات البحوث التسويقية، فالدافع امل

الذي جيعل الشركات يف استمرار دائم للبحت عن مشرتين هو ما يعرف ب "دينامكيات السوق" وديناميكيات 
يف األسواق مع مرور  (Bayers Population)السوق يف جمال التسويق تعين التغري املستمر يف إمجايل املشرتيني 

السوق يتكون من : املشرتي اجلديد، املشرتي املتكرر، مشرتي ملرة واحدة ويغادر  وإمجايل املشرتين يفالوقت، 
السوق بعدها، املشرتي الذي يعيد دخول السوق بعد غياب لفرتة من الزمن، فخروج املشرتين املتكررين من السوق 

جم املعلومات يف السوق يف حني يتسم دخول مشرتي جديد بقلة املعلومات ويبقى املشرتي ميكن أن يقلل من ح
السابق ميلك معلومات متقادمة، فديناميكيات السوق تضمن تنوع املشرتين وتعدد معلوماهتم هلذا جند الشركات يف 

البائع هو دالة موجبة يف البحث عن املشرتي الذي يدفع اكرب ويرتتب على ذلك أن السعر الذي يضعه  إىلحاجة 
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املعلومة مبعىن أن البائع يزيد سعره بزايدة معلوماته عن املشرتي، ونظرا لتناقص العائد من حجم املعلومة فان تغريات 
 .1أسعار البائع نسبة حلجم املعلومة ستكون دالة متزايدة مبعدل متناقص

يعزى قد  أيضا وإمنانتيجة لنقص معلومات املشرتي تذبذب السعر التوازين ال يعزى فقط  أنوعليه ميكن القول 
  .لنقص معلومات البائع

 عن املعلومة على تكلفة البحث األسعارتعدد  أتثرياثنيا: 

املشرتي يؤثر على تكاليف  أوناتج عن عدم متاثل املعلومات من جهة البائع ال عدم استقرارها أو األسعارتعدد  إن
من قبل الشركات كلما زادت تكلفة ( Quoted Price)املقرتحة  األسعار تالبحث عن املعلومات، فكلما تعدد

املقرتحة من  األسعارالبحث اليت يرغب املشرتي يف حتملها، فمع االحتفاظ بثبات عامل اجلودة كلما زاد تعدد 
 إىلللبحث يتحول  األكرباحلافز  أن أي، منخفضقبل الشركات كلما زادت فرضية املشرتي يف العثور على سعر 

 .2تكلفة اكرب

التعامل كبري جدا مقارنة ابلتجارة  أطرافما بني  املعلومات متاثلستوى التجارة الدولية يكون عدم وعلى م
زايدة عدم متاثل املعلومات يزيد  أنالداخلية وهذا راجع للبعد اجلغرايف، االختالف الثقايف، العائق اللغوي، حبيث 

من  املقرتحة من قبل الشركات وهذا بدوره يزيد من تكلفة البحث لدى املشرتي، األسعارمن احتمالية تعدد 
تتداول على مستوى يتعدى احلدود اليت و  بادالتتنطوي التجارة الدولية على حجم اكرب من املجانب آخر 

على املستوى الدويل ملشرتي البائع واوعليه ف، والتوزيع تكاليف النقل ما يعين زايدة اكرب يف اجلغرافية للدول
واخنفاض  اإلمجاليةن تكاليف حبث اكرب مما يساهم يف زايدة التكلفة ويتحمال األسعارن تباينا اكرب يف يواجها

 .الدولية حجم التجارة

من خالل ما سبق تتضح العالقة العكسية ما بني فجوة املعلومات والتجارة الدولية وعليه فان أي اخنفاض يف 
من على حتفيز التجارة الدولية، وهناك عدة طرق تعمل على زايدة تدفق املعلومات وتقليل  هذه الفجوة سيساعد
حتسني العالقات الدبلوماسية بني البلدان يسهل تدفق ا على سبيل الذكر ال احلصر: فجوة املعلومات منه

نيت سيزيد من تدفق ، حتسني تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية مثل االنرت فيما بينها املعلومات
 شبكات املهاجرين من خالل روابطهم بدول األصل هي طريقة أخرى لتدفق املعلومات.املعلومات، 

                                                           
1Sidney Mankit Lung, op.cit, p.76.  
2 Ibid, p. 77. 
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 الدولية على التجارة الدولية اهلجرة تأثريل "*D.Gould" املطلب الثاين: منوذج

 األسواقيف ظل عدم متاثل املعلومات يف  خاصةعلى التجارة بني البلدين،  املهاجرين أتثرييبني هذا النموذج 
 ، وميكن دراسة هذا النموذج من خالل ما يلي:األسواقيعترب املهاجر جسر للمعلومة بني هاته  إذالدولية 

 :1على جمموعة من الفروض هيهذا النموذج  قد انبىنل فروض النموذج: -أوال

هلذا اجلزء على السعر  أتثريجزء صغري من العال وابلتايل ال ر يشكل كل من البلد املضيف والبلد املصد   -3
 ؛اإلنتاجالعاملي لسوق السلع وسوق عوامل 

 والعمل؛ رأمسال إنتاجبعاملي  إنتاجها( يتم *سلع )موجهة للتصدير، مستوردة، غري متداولة 1 إنتاجتم ي -2
 فقط بني البلدين؛حرية التجارة وحرية حركة عامل العمل  -1
 ؛رأمساليتميز بندرة العمل ويصدر السلع كثيفة للعمالة  املستقبلاالقتصاد  -4
 ؛السعر دالة يف املعلومة -5
 .التشابه التكنولوجي بني البلدين -6

 :2يٌعاجل هذا النموذج من خالل ما يلي: حمتوى النموذج :اثنيا

 وفق ما يلي:منفعته  اقتصاد حياول املستهلك تعظيم أي يفمن جانب الطلب:  -3
01.............. max

𝐶𝑛,𝐶𝑚,𝐶𝑥
⋃(𝐶𝑛, 𝐶𝑚 , 𝐶𝑥) 

 ذا يف حدود دخله كما يلي:وه

𝐶𝑥 + 𝑝𝐶𝑚 + 𝑞𝐶𝑛 ≤ 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ……….02 

الكمية املستهلكة من  Cmهي الكمية املستهلكة من السلع غري املتداولة،  Cnهي دالة املنفعة،  µأين 
 إىلهو السعر النسيب للسلع غري املتداولة  qهي الكمية املستهلكة من السلع املصدرة،  Cxالسلع املستوردة، 

                                                           
* David. M. Gould, من جامعة كاليفورنيا، ألف  3770خبير اقتصادي لدى البنك العالمي متحصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد الدولي

 التجارة الدولية والتمويل والسياسات االقتصادية. العديد من الكتب والمقاالت الصحفية حول الهجرة
1 David. M. Gould, immigrants link to the home : implication for trade, welfare and factor rewards, research 

paper, publication of Federal Bank of Dallas, march 1992, p.05 

 السوق الدولي سواء كواردات أو كصادرات إلىالسلع غير المتداولة: هي سلع ال تصل *
2 Ibid, p. 05-09. 
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الصادرات ويساوي السعر الدويل للسلع مضاف إليه  إىلهو السعر النسيب للواردات  pالدخل،  yالصادرات، 
      تكاليف املعلومات اليت ينطوي عليها التداول بني البلدين ويساوي 

P = 𝑃∗ + 𝐼(Z) 

هو تكلفة املعلومات عن األسواق اخلارجية،   I(Z)الصادرات، إىلهو السعر النسيب الدويل للواردات  *pينأ
Z ويقصد به هنا  اخلارجية هو معامل عامل اإلنتاج الذي إبمكانه أن يرفع مستوى املعلومات عن األسواق

حيث أن تكاليف املعلومات تنخفض املهاجرون،  اتتغري معلوميف مبعىن أي تغري يف السعر هو نتيجة  ،املهاجرون
 .مبعدل متناقص مع تدفق املهاجرين وهذا عند بلوغ عتبة معينة

 كما يلي:  إنفاقعلى شكل دالة  73ميكن صياغة املعادلة رقم  آخرمن جانب 

71........ 𝐸(1, 𝑝, 𝑞, 𝑢) 

 حياول أي منتج تعظيم إيراداته يف حدود التكنولوجيا املتاحة وعوامل اإلنتاج املتاحة من جانب العرض: -2
 وفق املعادلة التالية:

 

max
𝑄𝑥,𝑄𝑚,𝑄𝑛

𝜋 = (𝑄𝑥 + 𝑝𝑄𝑚 + 𝑞𝑄𝑛) − 𝑤𝑖𝑉………04 

هي  Qx، هي الكمية املنتجة من السلع غري املتداولة Qnهي الكمية املنتجة من السلع املستوردة،  Qm أين
 ملعادلة رقموميكن صياغة ا، األجورهو معامل  W،اإلنتاجعوامل هو معامل   Vالكمية املنتجة من السلع املصدرة،

,R(1:               إيرادعلى شكل دالة  74 𝑝, 𝑞, 𝑉) 

املهاجرين  أتثريوملعرفة ما هو واإلنفاق يساوي اإليراد، فان الطلب يساوي العرض  عند التوازن: -1
ندرس التوازن يف كل من سوق السلع املتداولة  فإنناالسلع،  وأسعارعلى كميات  األصليةومعلوماهتم عن بلداهنم 

 .وغري املتداولة
 على مستوى السلع املتداولة:  -أ

 

𝐸(1, 𝑝, 𝑞, 𝑢) = 𝑅(1, 𝑝, 𝑞, 𝑉) … … . .05 
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لذا ينصب  دالة يف املعلومة وأهناالنسبة اليت حتددها سعر السلعة املوجهة للتصدير،  أبهناتعرف  األسعار نأمبا 
      ال، وملعرفة هذا نقوم ابشتقاق  أماخلارجية  األسواقمبعلومات  تتأثر األسعاركانت   إذااالهتمام حول ما 

 :جندومع التبسيط  p, q, vابلنسبة لـ   Rوالدالة،  p, q, uابلنسبة لـ Eالدالة 

(𝐸𝑝 − 𝑅𝑝)𝑑𝑝 + 𝐸𝑢𝑑𝑢 = 𝑅𝑣𝑑𝑉 … … … .06 

 على مستوى السلع غري املتداولة -ب
𝐸𝑞(1, 𝑝, 𝑞, 𝑢) = 𝑅𝑞(1, 𝑝, 𝑞, 𝑉) 

سعر  أنعلى الرغم من و   qابلنسبة ل Rهو مشتق الدالة  Rqو qابلنسبة ل Eهو مشتق الدالة  Eq أنحيث 
 الصادرات إىل لسلع غري املتداولةاخلارجية فان السعر النسيب ل األسواقالسلعة غري املتداولة مستقل عن معلومات 

املعلومة على سعر هذه السلع، لذا  أتثريمعرفة  على سعر السلع املصدرة، لذا حناولاملعلومات  أتثريبسبب  يتأثر
 :جندوبعد التبسيط  p, q, vابلنسبة  Rqو p, q, u لـابلنسبة  Eqنشتق 

(𝐸𝑞𝑝 − 𝑅𝑞𝑝)𝑑𝑝 + (𝐸𝑞𝑞 − 𝑅𝑞𝑞)𝑑𝑞 + 𝐸𝑞𝑢𝑑𝑢 = 𝑅𝑞𝑉𝑑𝑉 … … 07 

هلذا فان هو التغري يف عنصر العمل )تدفق املهاجرين(  V اإلنتاجالتغري الوحيد يف معامل عوامل  أنومبا 
Zd=Vd  أنوهذا يعين                        𝑑𝑝 = 𝐼𝑉𝑑𝑉 … … … 08               

الدخل الصايف على الطلب على السلع غري  تأثريليرمز Øn كما ،  dpمكان  76و 70يف  77بتعويض 
هذا من خالل  كل  وميكن التعبري عن Ep-Rpيدل على الواردات اليت تساوي  Mو Equ/Eu=nØ حيث املتداولة

 املصفوفة التالية:

[
0 𝐸𝑢

(𝐸𝑞𝑞 − 𝑅𝑞𝑞) 𝐸𝑢∅𝑛
] [

𝑑𝑞
𝑑𝑢

]=(
⌊𝑅𝑉−𝑀𝐼𝑉]𝑑𝑉 

[𝑅𝑞𝑉−(𝐸𝑞𝑝−𝑅𝑞𝑝)𝐼𝑉 ]𝑑𝑉
) 

  املصفوفة ما يلي:من بني حلول هذه 

𝑑𝑀

𝑑𝑉
= −𝑅𝑝𝑉 + (𝐸𝑝𝑝 − 𝑅𝑝𝑝)𝐼𝑉 + [𝐸𝑝𝑞−𝑅𝑞𝑝]

𝑑𝑞

𝑑𝑉
+ ∅𝑛𝐸𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑉
 

 وهو ميثل التغري يف الواردات نتيجة لتغري معامل املهاجرين.
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 اثلثا: حتليل نتائج النموذج

 املهاجرين ومعلوماهتم على تدفقات التجارة حيث تشري العبارة أتثري إظهارمن خالل هذه الفقرة حناول 

M=Ep-Rp رأمسالابلتغري يف حركة اهلجرة والن النموذج يفرض منع حركة  تتأثرواردات البلد املضيف واليت  إىل 
 الواردات على مباشر بشكل يؤثر الذي النسيب السعر تغري فإن لذلك ،متثل حركة الصادرات أيضاهذه العبارة فان 
املهاجرين  سببالتغري يف الواردات ب أن، حيث الصادرات على مباشر بشكل يؤثر الذي السعر يف تغري أيض ا هو

 :1ما يلييعطى من خالل 

𝑑𝑀

𝑑𝑉
= −𝑅𝑝𝑉 + (𝐸𝑝𝑝 − 𝑅𝑝𝑝)𝐼𝑉 + [𝐸𝑝𝑞−𝑅𝑞𝑝]

𝑑𝑞

𝑑𝑉
+ ∅𝑛𝐸𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑉
 

سليب  أواجيايب  إماعلى التغري يف عرض الواردات، ويكون املهاجرين  عدد أتثريميثل  (𝑅𝑝𝑉−) األول اجلزء
مل نسبيا مقارنة بقطاع الصادرات فان "، ومع افرتاض ابن قطاع االسترياد كثيف الع*ريبزنسكي"اثر  إلشارةتبعا 
تدفقات  سالبة، ومعناه انه ملا يكون هناك زايدة يف األولاجلزء  إشارةريبزنسكي سيكون اجيابيا، وابلتايل فان  أتثري

السلع املنافسة للواردات واخنفاض  إنتاجزايدة يف  إىلالقطاع املنافس للواردات يؤدي  إىلالعمالة )مهاجرون( 
 الواردات

𝐸𝑝𝑝) الثاين زءاجل − 𝑅𝑝𝑝)𝐼𝑉  مع اخنفاض على الطلب والعرض على الواردات، ف األسعار أتثريوميثل
تزداد كمية سالواردات ستنخفض، وابلتايل  أسعارمع املهاجر فان تدفق املعلومات تكاليف املعلومات نتيجة 
 هو ارتفاع الواردات. التأثريالبلد املضيف وعليه  إنتاجالواردات يف حني ينخفض 

[𝐸𝑝𝑞−𝑅𝑞𝑝] الثالث ءاجلز 
𝑑𝑞

𝑑𝑉
 فإذايتعلق ابلعالقة التبادلية بني السلع غري املتداولة والسلع املستوردة،  

كانت   فإذاالسلع غري املتداولة  أسعارسعر الصادرات سينخفض وترتفع معه ملعلومات فان اخنفضت تكاليف ا
 .زايدة الواردات إىل، فان هذا يؤدي بديلة للسلع املستوردة األخريةهذه 

𝑛𝐸𝑢∅ الرابع اجلزء
𝑑𝑢

𝑑𝑉
يبني كيف يؤثر الدخل على الواردات حيث انه عند تقليل املهاجرين من تكاليف  

 وابلتايل زايدة الواردات. اإليراداتوستزيد  األسعاراملعلومات ستنخفض 

                                                           
1 David. M. Gould, op.cit, p. 12-13 

ي يستخدم * يقصد بأثر ريبزانسكي هو انه عند األسعار الثابتة يؤدي االرتفاع في ملكية احد عوامل اإلنتاج إلى زيادة نسبية في إنتاج القطاع الذ
 هذا العامل بشكل مكثف
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يف حني  غري حمددة، 1و 3وبشكل عام فان اجتاه تغري الواردات بسبب اهلجرة يبقى غامضا مادامت قيم اجلزء 
كان تدفق املهاجرين   إذاميكن القول انه  من الواردات، وعلى الرغم من ذلك هي موجبة وترفع دائما 4و 2اجلزء 

يصاحبه تدفق ملعلومات واخنفاض لتكاليف املعامالت التجارية، فان الواردات )الصادرات( ستزيد، وهذا يوحي 
   البلدين.االجيايب للمهاجرين على التجارة الثنائية بني ابألثر
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 الفصل  خالصة

اهلجرة الدولية على التبادل التجاري الدويل من خالل  لتأثريحتليل نظري  إىلمت من خالل هذا الفصل التطرق 
العمل يف كل من البلد املصدر  أسواقجانب هجرة العمالة وانعكاساهتا على  األولثالث مباحث تناول فيها 

 أتثريهاابالخنفاض بسبب  األجورهجرة العمالة الوافدة تضغط على مستوايت  أنوبلد االستقبال، حيث تبني 
العمل يف البلد املصدر بنقص موارد )عنصر العمل( هذا البلد  أسواقعلى عرض العمل ابلزايدة يف حني تؤثر على 

ليتم بعد ذلك  ،للعمالة البديلة وأتهيلتكوين  إعادةالذي يستدعي  األمر خاصة فيما يتعلق هبجرة الكفاءات
 "مندل"التبادل، من خالل منوذج  أمالعالقة بني هجرة العمالة والتجارة الدولية من حيث التكامل  إىلالتطرق 

والذي اثبت العالقة التبادلية التامة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية وهذا حتت فروض جعلت النموذج بعيد عن 
 الواقع، ليثبت بعد ذلك "ماركسن" عكس ذلك يف منوذج التكامل بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية.

ة على التبادل التجاري الدويل، واليت متثلت يف ظاهرة اهلجر  أتثرياملبحث الثاين فقد كان خمصص لقنوات  أما
 أنوكيف ميكن هلذه العالقات  األصلاالجتماعي للمهاجر والذي يقصد به عالقات املهاجر ببلده  الرأمسال

دور املهاجر يف حتسني  إىل إضافة ،ختفض من تكاليف املعامالت التجارية خاصة من جانب نقص املعلومات
مل الثقة واللغة وهذه القناة تؤثر على كل من الصادرات والواردات للبلد املضيف، يف شروط التعاقد من خالل عا

يرتجم حنني املهاجر للوطن بتفضيل  إذالثقايف للمهاجر على الواردات فقط  الرأمسالحني تؤثر القناة الثانية وهي 
 .ضيفواردات البلد امل أيالذي يؤثر على جانب الطلب  األمر األمقوي ملنتجات البلد 

اهلجرة الدولية على التجارة الدولية، والذي يستند على  لتأثريتناول النموذج النظري  املبحث الثالث فقد أما
هذه املشكلة تسبب تذبذب  أنتبني  إذخاصة يف ظل عدم متاثل املعلومات،  األسعاراملعلومة يف حتديد   أمهية

تسببها يف ارتفاع تكلفة البحث ابلنسبة  إىل إضافةالسعر التوازين بني السعر التوازين التنافسي والسعر االحتكاري 
دور املهاجر يف التخفيف من حدة مشكلة عدم  إبرازمن خالل منوذجه  D.Gouldوقد حاول للمشرتي والبائع، 

 الروابطوهذا ما يساهم يف تعزيز  األصليته عن املناخ االقتصادي يف بلده متاثل املعلومات من خالل معلوما
  .ودول االستقبال األصلالتجارية بني دول 



 التجاري التبادل على اجلزائرية اخلارجية اهلجرة ألثر قياسية دراسة
 ملهاجريها املستقبلة الدول مع للجزائر
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 متهيد 

بداية اهلجرة اخلارجية اجلزائرية إىل مطلع القرن العشرين مع زايدة اشتداد الضغط االستعماري الفرنسي،  تعود
وابلتحديد بعد اندالع احلرب العاملية األوىل حيث كانت اهلجرة يف بداايهتا يف شكل هتجري قسري قامت به 

و دعم اقتصادها ابليد العاملة الالزمة، لتتطور سلطات االحتالل الفرنسي، سواء لتدعيم قواهتا ابملوارد البشرية أ
ه اهلجرة بعد هناية احلرب العاملية الثانية وبعد االستقالل من هجرة فردية إىل هجرة استيطان من خالل إحلاق ذ ه

ة ه اجلاليذ ه ن خمزون كبري من اجلالية اجلزائرية مقيمة يف اخلارج،و  ر قانون مل مشل األسر، وهكذا تكاألهايل يف إطا
ا هلا روابط بوطنها األم اجلزائر خاصة من الناحية االجتماعية ذ وحبكم رأمساهلا االجتماعي والثقايف الزلت ليومنا ه

 ي من املفروض أن تتبعه روابط اقتصادية أيضا حسب املدلول النظري.ذ وال

اخلارجي للجزائر من خالل التطرق ا الفصل سنحاول تقدير اثر املهاجر اجلزائري على التبادل التجاري ذ يف ه
إىل واقع اهلجرة اخلارجية اجلزائرية وهذا كمبحث أول، بعد ذلك سيتم التطرق إىل اإلحاطة بنموذج اجلاذبية  
كنموذج للدراسة كمبحث اثين، وأخريا سنحاول تقدير اثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري للجزائر 

 ث اثلث.مع دول االستقبال كمبح
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 املبحث األول: واقع اهلجرة اخلارجية اجلزائرية

اجلزائر عدة موجات هجرة لسكاهنا تزامنت بدايتها مع السنوات األوىل لالحتالل الفرنسي للجزائر، وقد  عرفت
يطلق عليها ه اهلجرة حىت بعد االستقالل لتبلغ مستوايت قياسية يف تسعينات القرن املاضي خالل ما ذ استمرت ه

ب"العشرية السوداء"، وعلى الرغم من حتسن بعض املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األمن، البطالة، 
جبنسيه ومن كل  اجلزائري فيما بعد إال أن حلم الوصول لدول الشمال يراود نسبة كبرية من الشباب ،التضخم...

جرة اخلارجية اجلزائرية واهم خصائصها، إضافة إىل ا املبحث سيتم التطرق إىل تطور اهلذ املستوايت، ومن خالل ه
 لك. ذاألسباب املؤدية إىل  

 املطلب األول: تطور اهلجرة اخلارجية اجلزائرية

 يتم تناول هذا املطلب ابلتطرق إىل:

 1962أوال: تطور اهلجرة اخلارجية اجلزائرية قبل  

، غري أن الوجهة 1830جزائر سنة بدأت اهلجرة اجلزائرية مع الغزو الفرنسي لل: 1870-1830فرتة  -1
الرئيسة للمهاجرين منذ بداية االحتالل وحىت مطلع القرن العشرين مل تكن فرنسا، وإمنا كانت بالد اإلسالم مغراب 
ومشرقا ولعل الدوافع األساسية هلذا الفعل كانت سياسية ودينية ابلدرجة األوىل، وذلك عندما غادرت مجاعات 

ية حنو املغرب األقصى ومنها من اجتهت حنو تونس أو ليبيا ولعل القسم األكرب منها قد اجته أبكملها احلدود اجلزائر 
جل هجرة أكثر ، أين س  1حنو املشرق العريب وابلضبط حنو بالد الشام خاصة بعد فشل مقاومة األمري عبد القادر

، غري أن االنتداب الفرنسي والربيطاين على دول الشرق 21846عائلة من اجلزائر إىل الشام سنة  2000من 
 األوسط، جعل منها وجهة غري مفضلة يف حني سجل تواصل اهلجرات حنو املغرب وتونس.

اشتداد الضغط االستعماري وقد اعتربت اهلجرة اجلزائرية ظاهرة استعمارية لكوهنا انطلقت بشكل مكثف بعد 
الفرنسي على اجلزائر، وعلى الرغم من اعتبار اجلزائر مقاطعة فرنسية مل تكن فرنسا وجهة أساسية لبداايت اهلجرة 

 .1914اخلارجية اجلزائرية حىت عام  

 
 .22، ص: 2013، دار هومة، الجزائر، 1956-1936سعيد بورنان، نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا:   1
 17-16، ص: 2007، دار هومة، الجزائر، 1918-1847عمار هالل، الهجرة الجزائرية نحو بالد الشام   2
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بني اجلزائريني مع زايدة السياسات التعسفية لالستعمار  لقد تطورت حركة اهلجرة :1962-1870فرتة  -2
سنة حامسة ابلنسبة للتغري االجتماعي ابجلزائر أين بدأت سياسة مصادرة األراضي  1871سي، إذ تعترب سنة الفرن

  1900-1830، فاستعمار اجلزائر بني 1الزراعية لألهايل واليت تعترب مصدر عيشهم من قبل املعمرين األجانب
ليدي من خالل االستيالء الضخم على األراضي كان له أتثري مدمر على االقتصاد اجلزائري وعلى بنية اجملتمع التق

الزراعية وترحيل القبائل من دايرهم وحتطيم الصناعات احلرفية وفرض الضرائب الثقيلة، والتجنيد اإلجباري للعمل 
وهبذه الطريقة اوجد النظام االستعماري احتياطيا كبري من البطالة والعمالة الزراعية البائسة اليت كانت جاهزة 

 .2عندما واجه االقتصاد الفرنسي نقصا فيها 1900ام بعد عام  لالستخد 

نقص يف العمالة غري مسبوق ونتج هذا بسبب اخنفاض  1939-1900فقد واجهت فرنسا خالل الفرتة 
معدل املواليد على نطاق واسع ترافق مع اخلسائر البشرية الكبرية بسبب احلرب العاملية األوىل، وبدون استخدام 

نبية كان االقتصاد الفرنسي سيثبط منوه وبشدة، وكانت استجابة احلكومة والقطاع الصناعي اخلاص العمالة األج
كانت   1930هي تطوير أول نظام يف أورواب احلديثة الستخدام العمالة األجنبية على نطاق واسع، ففي عام 

أين  1914اجلزائريون منهم نسبة كبرية خاصة بعد ل ، شك  3أعلى نسبة من األجانب يف أورواب كلها هافرنسا في
 أصبحت فرنسا الوجهة األساسية للجزائريني، واجلدول املوايل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 
 129: ص: 2008نشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، عمار بوحوش، العمال الجزائريين في فرنسا: دراسة تحليلية، م  1
، متوفر على الموقع: 2001، 8292هاشم نعمة، الجزائريون في فرنسا.... الهجرة والهوية الوطنية، جريدة الشرق األوسط، العدد   2

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=51801#.WvtQpaQvzce  17/05/2018تاريخ االطالع 
 هاشم نعمة، المرجع السابق.  3

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=51801#.WvtQpaQvzce
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 1962-1914حركة املهاجرين اجلزائريني بني اجلزائر وفرنسا من  : 24  اجلدول رقم

 الفعلي للمهاجرينالعدد  عدد العائدين إىل اجلزائر عدد املهاجرين إىل فرنسا السنوات 
1914 7444 6000 1444 
1916 34755 9044 21711 
1918 23340 20489 2851 
1924 71028 57467 13561 
1929 42948 42227 721 
1939 34419 32674 8255 
1947 67200 22300 44900 
1954 164900 136200 28700 
1956 85606 81874 3732 
1960 93088 86242 6846 
1962 180167 155018 25149 

، جملة العلوم  1962-1830بوبكر حفظ هللا، سامية بن فاطمةـ، اهلجرة اجلزائرية خالل فرتة االحتالل الفرنسي  املصدر: 
 .   130؛ 128، ص: 2017، نوفمرب 27االجتماعية جلامعة االغواط، العدد  

يفسر أن هناك تذبذاب يف ظاهرة اهلجرة فأحياان نسبتها ترتفع وأحياان العكس، وهو ما  ما ميكن مالحظته
السياسة الفرنسية جتاه هذه الظاهرة، فهي أحياان تضيق وأحياان تفسح هلا اجملال واسعا وتشجعها، إذ ٌتظهر بياانت 
اجلدول انه بعد احلرب العاملية األوىل عرفت زايدة كبرية يف عدد املهاجرين، وتفسر هذه الزايدة بتشجيع فرنسا 

شرية اجلزائرية اليت تساهم يف بناء االقتصاد الفرنسي بعد احلرب، إال يف للهجرة نظرا حلاجتها املاسة لتلك الطاقة الب
 أين سجلت تراجعا بسبب األزمة االقتصادية العاملية. 1929سنة  

ومع بداية احلرب العاملية الثانية توقفت اهلجرة اجلزائرية الطوعية إىل فرنسا كون أن هذه األخرية كانت حتت 
فرنسا كل القيود املفروضة على رفعت االحتالل األملاين الذي أمر بطرد العمال اجلزائريني، وبنهاية هذه احلرب 

 اهلجرة اجلزائرية حنوها.

جل تراجعا يف أعداد املهاجرين بسبب أين س   1956جلزائريني إىل فرنسا حىت سنة وقد استمر تزايد املهاجرين ا
قيام ثورة الفاتح من نوفمرب، ومع انتهاء مرحلة الثورة ارتفع من جديد عدد املهاجرين مشلت نسبة كبرية منهم  
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على البقاء يف  1962و 1961العناصر املوالية للمحتل اليت ربطت مصريها بوجوده وآثرت اهلجرة إىل فرنسا يف 
 اجلزائر، وقد متيزت اهلجرة خالل هذه الفرتة مبا يلي:

 هجرة كانت أحادية الوجهة املقصودة وامتزجت بني اهلجرة الطوعية والقسرية؛ -
 هجرة ختضع للظروف االقتصادية والعسكرية لفرنسا؛ -
، يف حني الثانية فتتمثل يف هجرة مجعت بني عوامل الطرد واجلذب، أما األوىل مشلت الفقر والبطالة والتخلف -

 جمموعة التطورات االقتصادية والدميغرافية واالجتماعية يف فرنسا.

مرت اجلزائر بعد االستقالل بوضع اقتصادي عصيب : 1962تطور اهلجرة اخلارجية اجلزائرية بعد  -اثنيا
للمعمرين األوروبيني، القطاع نتيجة عدة عوامل من خملفات االستعمار الفرنسي، فالقطاع الزراعي املنتج ملك 

الصناعي شبه غائب ما عدا الصناعات احلرفية، أضف إىل ذلك مغادرة حوايل مليون إطار أورويب اجلزائر قبل  
إعالن االستقالل مما ترك فراغا كبريا من اإلطارات والعمال، ولذلك أصبحت البالد شبه مشلولة خاصة يف 

هلذا فقد تزايد عدد املهاجرين اجلزائريني إىل فرنسا بصورة غري مسبوقة، إذ  بداايت احلكم ملرحلة ما بعد االستقالل
وذلك  1973مهاجر عام  798000وبعشرية واحدة إىل  1962مهاجر عام  425000انتقل عددهم من 

أين مسحت هبجرة  27/12/1968نتيجة لالتفاقيات املربمة بني اجلزائر وفرنسا يف هذا الشأن خاصة اتفاقية 
عرفت هذه اهلجرة تراجعا بسبب توقف سراين هذه االتفاقيات  1973، لكن ومنذ 1جزائري سنواي 35000

من قبل الطرف اجلزائري نتيجة أعمال العنف ضد املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا، تاله قرارا هذه األخرية يف عام 
 1973ها تداعيات أزمة النفط إبيقاف هجرة العمال اجلزائريني إليها وهذا نتيجة عدة أسباب من أمه 1974

إىل  1974عام  185000على اقتصادها، حيث اخنفض عدد املهاجرين اجلزائريني الوافدين إىل فرنسا من 
، وحىت بداية الثمانيات مل تبق سوى حركة هجرة العائالت يف إطار قانون مل مشل األسر 1976عام  85000

 .21975لعام 

تظهر مالمح األزمة االقتصادية يف اجلزائر تبعتها مع بداية  ا بدأتومع منتصف الثمانينات وخاصة بعدم
 100000التسعينات األزمة السياسية واألمنية، ظهر ما يعرف مبصطلح الالجئ السياسي اجلزائري أين مت تقدمي 

 ،طلب للحصول وضع ألجيء سياسي خالل ما يعرف ابلعشرية السوداء على مستوى العديد من الدول األوروبية

 
 .93فضيل دليو، مرجع سابق، ص:  1

2Pierrette et Gilbert Meynier, L’immigration Algérienne en France : histoire et actualité, confluence 

méditerranée, numéro 77, printemps 2011, p.225. 
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ومع توسع  ،1طلب 11600طلب، بريطانيا  44000طلب، أملانيا أكثر من  19623قبلت منها فرنسا 
شبكات املهاجرين يف فرنسا إىل دول اجملاورة هلا وزايدة طلبات اللجوء هلاته الدول أحصت اسبانيا وايطاليا خالل 

فقط فقد امتد تعدد ، وليس هذا 2مهاجر جزائري على التوايل 5000و 6000حوايل  1993-2003
الوجهات إىل أمريكا الشمالية )الوالايت املتحدة األمريكية، كندا( ، إذ مرت اهلجرة اجلزائرية هبا مبوجتان األوىل مع 
بداية الثمانينات أين ارتبطت ابملنح الدراسية املمنوحة للطالب والباحثني والذين فضلوا االستقرار بعدها هباته 

ية التسعينات واليت ارتبطت ابلوضع السياسي واألمين للجزائر، فقد ارتفعت نسبة اهلجرة الدول، والثانية مع بدا
، وقد كانت الوالايت املتحدة األمريكية 2002عام  %12.4إىل  1995عام % 0.6اجلزائرية هلاته الدول من 

، بينما 1990مهاجر جزائري عام  5500هي الوجهة األوىل للجزائريني قبل كندا أين سجل هبا ما يفوق 
، لكن سرعان ما أضحت كندا مع 3مهاجر جزائري 3000سجلت كندا يف منتصف التسعينيات ما يفوق 

 ."Québec"األلفية اجلديدة ابملستقطب األول يف أمريكا الشمالية للمهاجرين اجلزائريني خاصة مقاطعة كيبك  

ازدادت أيضا معها أعداد املهاجرين اجلزائريني،   وبتوسع املنطقة اجلغرافية للهجرة اخلارجية اجلزائرية عرب العامل
حيث شهدت اهلجرة اجلزائرية تنامي كبري خصوصا مع بداية التسعينات بعد تطور األزمة السياسية واألمنية يف 

، وقد 20154مهاجر عام  1763430مهاجر إىل  930000البالد أين انتقلت أعداد املهاجرين من 
 هجرة اخلارجية اجلزائرية متيزها خبصائص عدة.صاحب هذا التطور التارخيي لل

 املطلب الثاين: خصائص اهلجرة اخلارجية اجلزائرية

 متيزت اهلجرة اخلارجية اجلزائرية ملا بعد التسعينات مبجموعة من اخلصائص أمهها:

 للمهاجرين اجلزائريني  أوال: تنوع الوجهات املقصودة

بداية من تسعينات القرن املاضي مت إعادة تشكيل مالمح اهلجرة اخلارجية اجلزائرية بتنوع الوجهات اجلغرافية  
لفاعليها، فعلى الرغم من أن فرنسا مل تبق الوجهة الوحيدة إال أهنا ظلت الوجهة الرئيسية ألغلب املهاجرين، إىل 

 
1 Pierrette et Gilbert Meynier, op.cit, p.225. 

  فضيل دليو، مرجع سابق، ص: 2.85 
3Hocine Khelfaoui, La diaspora Algérienne en Amérique du Nord: une ressource pour son pays d’origine?, 

rapports de recherche de projet de coopération sur les questions liées a l’intégration sociale des immigres, 

institut+ universitaire européen, RSCAS, avril 2006, p. 2-3. 
4 Globale migration flows, IOM home page on:  https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde 
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الشمالية كما مت اإلشارة إليه سابقا، وكما يوضحه  جانب هذا فقد ظهرت عديد الدول األوروبية ودول أمريكا
 اجلدول املوايل

 1995أهم الدول املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني عام :   25اجلدول رقم  

 
 بلد اإلقامة

1995 
 (%) النسبة العدد

 89.4 1118674 الدول األوروبية منها:
 فرنسا

 بلجيكا
 اململكة املتحدة

 أملانيا
 اسبانيا
 ايطاليا

932275 
18166 
15000 

9018 
7079 
5753 

74.5 
1.5 
1.2 
0.7 
0.6 
0.5 

 5.8 72887 الدول العربية منها:
 تونس
 املغرب

30000 
25000 

2.4 
2.0 

 1.1 13993 أمريكا الشمالية منها:
 0.8 10080 كندا

 3.6 45558 دول أخرى
 100 1251052 اجملموع

Source: Anna Di Bartolomeo & All, Carim-profile migratoire : Algérie, consortium pour la recherche appliquée 

sur les migratoires internationales, décembre 2010, p.01. 

التارخيية وهذا بسبب الروابط  من إمجايل املهاجرين اجلزائريني% 75حيث استضافت فرنسا ما يقارب 
والشبكات الكبرية للمهاجرين اجلزائريني فيها، بينما استضافت دول أوروبية أخرى خاصة دول جنوب احلوض 
املتوسط وهذا بسبب القرب اجلغرايف وامتداد شبكات املهاجرين اجلزائريني إىل الدول اجملاورة لفرنسا ما يقارب 

الباقي لدول أمريكا  % 1اجملاورة للجزائر، وما يفوق وخاصة  %5، أما نصيب الدول العربية جمتمعة فكان 8%
 الشمالية.

إىل جانب ظهور كل  %85ومع بداية األلفية اجلديدة ارتفعت نسبة استضافة فرنسا للمهاجرين اجلزائريني إىل 
صنيف كأوىل الدول املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني، حسب ت  اسبانيا وكندا وحىت األراضي الفلسطينية احملتلة من

ضمت كل من: فرنسا، األراضي  2000البنك العاملي ألكثر عشر وجهات املستقطبة للمهاجرين لعام 
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الفلسطينية احملتلة، اململكة املتحدة، اسبانيا، كندا، أملانيا، ايطاليا، تونس، املغرب، الوالايت املتحدة األمريكية على 
 التوايل، كما يوضحه اجلدول املوايل:

 2000أهم عشر دول مستقطبة للمهاجرين اجلزائريني عام  :26اجلدول رقم     

 عدد املهاجرين اجلزائريني البلد
 فرنسا

 األراضي الفلسطينية احملتلة
 اململكة املتحدة

 اسبانيا
 كندا
 أملانيا

 ايطاليا
 تونس
 املغرب

 الوالايت املتحدة األمريكية

1057135 
46734 
40555 
23269 
20298 
20295 
15861 
15846 
13233 
11717 

 إحصائيات اهلجرة الثنائية بني الدول للبنك العاملي املتوفرة على املوقع  من إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:   
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-bilateral-migration 

ويعرف البنك العاملي املهاجر على انه الشخص املقيم يف دولة غري دولة مسقط رأسه ملدة أكثر من السنة، 
لمهاجرين اجلزائريني يتأتى من ولعل تصنيفه لألراضي الفلسطينية احملتلة )ما يطلق عليها إبسرائيل( كوجهة أساسية ل

من هؤالء املهاجرين إىل إسرائيل هم من  %4.4التنقل غري املباشر عن طريق دول أخرى خاصة فرنسا أين ميثل 
اكتسبوا لقب اجلزائريني نظرا مليالدهم يف اجلزائر ويقصد هبم هنا وقد يكون هؤالء املهاجرين  1املقيمني بفرنسا

اجلزائر ورحلوا منها بعد االستقالل، وقد سبقت فرنسا يف التصنيف كل الدول املذكورة األوروبيون املولودون يف 
ما يفوق املليون مهاجر متبوعة مبجموعة  2000أعاله كما هو موضح يف اجلدول أين بلغ عدد املهاجرين هبا عام  

للمهاجرين اجلزائريني  ارتفعت نسبة استضافة فرنسا  2010متنوعة من الدول، وحسب املصدر ذاته فانه يف عام 
 من إمجايل املهاجرين اجلزائريني يف العامل.    %90إىل 

 2009وليس فقط فرنسا من ارتفعت نسبة استضافتها للمهاجرين اجلزائريني بل اسبانيا هي األخرى ففي 
ر، مهاج 56201من إمجايل املهاجرين اجلزائريني حول العامل إي ما يقابل  6.3%استضافت اسبانيا لوحدها 

 
1 Samir Djalti, Migration International et Developpment, thèse de doctorat, faculté des sciences économiques de 

gestion et sciences commerciale, université de Tlemcen, 2014, p. 163 
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، وقد توسعت استضافة كندا للمهاجرين اجلزائريني هي 2009-1999خالل  %77.2مبتوسط منو بلغ 
، حسب ما يوضحه 12005من إمجايل املهاجرين اجلزائريني عرب العامل خالل  3.6%األخرى أين بلغت النسبة 

 الشكل املوايل

 2007-1994الدول املستقطبة هلم خالل الفرتة : تطور أعداد املهاجرين اجلزائريني يف بعض 38  الشكل رقم

 
Source: Anna Di Bartolomeo & All, op.cit, p.04. 

حسب ما يوضحه الشكل أعاله فان فرنسا تبقى الوجهة الرئيسية املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني واستقطاهبا 
نتيجة إلجراءات تشددية لدخول اجلزائريني  يف اتساع بلغ ذروته يف منتصف األلفية ليشاهد اخنفاض بعد ذلك 

، كما يالحظ أيضا توسع استضافة كل من كندا واسبانيا 2010األراضي الفرنسية ليعاود االرتفاع عام 
للمهاجرين اجلزائريني، واستقراره ابلنسبة للوالايت املتحدة اليت كانت الوجه لألوىل للجزائريني يف أمريكا الشمالية 

 ل اجلزائريني كندا عن الوالايت املتحدة األمريكية كوجهة نتيجة للتسهيالت املمنوحة هلم.ويرتجم هذا بتفضي

 حسب منظمة اهلجرة العاملية  2015والشكل املوايل يبني التوزيع اجلغرايف للمهاجرين اجلزائريني عرب العامل عام  

 

 

 
1 Hocine Labdelaoui, L’Algérie face à l’évolution de son émigration En France et dans le monde, Hommes et 

migrations Revue française de référence sur les dynamiques Migratoires, paris, 2012, p. 33-34 



ملهاجريها  املستقبلة  الدول   مع للجزائر  التجاري التبادل  على اجلزائرية اخلارجية  اهلجرة  ألثر  قياسية  دراسة : الرابع  الفصل  

 

170 
 

 2015العامل لعام التوزيع اجلغرايف للمهاجرين اجلزائريني عرب  :  39رقم     الشكل

 
Source : Globale migration flow, IOM on : https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde 

إذ يشري اللون األبيض  وحسب الشكل فان التوزيع اجلغرايف للمهاجرين اجلزائريني يشمل القارات اخلمس
ترتكز اغلبها يف دول منظمة التعاون االقتصادي، وحسب  الناصع إىل الدول اليت هبا مهاجرين جزائريني واليت

يلخصها اجلدول  2015املصدر ذاته )منظمة اهلجرة العاملية( فان أهم الدول املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني لعام 
 املوايل

 2015الدول املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني لعام  أهم  :  27رقم   اجلدول

 العدد البلد 
 فرنسا
 كندا

 اسبانيا
 األراضي الفلسطينية احملتلة

 اململكة املتحدة
 أملانيا

 ايطاليا
 الوالايت املتحدة األمريكية

 بلجيكا
 املغرب
 تونس

1436565 
57024 
55306 
45680 
26826 
23272 
22471 
17700 
12054 
13664 
10443 

Source : IOM , Globale migration flow, on : https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde 
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ت كندا هي الوجهة الثانية ضحتغري ترتيب الدول فقط فقد أ  2000من خالل اجلدول فان الوجهات نفسها منذ 
كما ظهرت   2000الفلسطينية احملتلة قبلهما يف واسبانيا هي الوجهة الثالثة للمهاجرين بعدما كانت األراضي 

 بلجيكا ضمن الدول العشر املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني.

وتتفق مجيع املنظمات سواء منظمة اهلجرة العاملية أو البنك العاملي أو األمم املتحدة على انه هناك ست 
م بعض الدول األوروبية كاسبانيا، ايطاليا، وجهات للهجرة اخلارجية اجلزائرية تضم األوىل فرنسا، والثانية تض

أملانيا...، أما الثالثة ضمت أمريكا الشمالية )كندا، الوالايت املتحدة(، يف حني كانت دول املغرب العريب كوجهة 
رابعة، أما اخلامسة فشملت دول الشرق األوسط خاصة اخلليج العريب، وأخريا السادسة فهي الدول خارج هذا 

 . 1التقسيم 

 تنوعت تركيبة املهاجرين اجلزائريني كما يلي::  نيا: تنوع تركيبة املهاجرين اجلزائرينياث

تنوعت اهلجرة اخلارجية اجلزائرية من حيث اجلنس فإىل جانب هجرة الذكور هناك هجرة  حسب اجلنس: -1
كانت يف ابدئ   النساء وهذه الظاهرة ليست ابجلديدة، اجلديد فيها هو تناميها خاصة يف السنوات األخرية، إذ

 .حبثا عن العملاألمر تتم يف إطار مل مشل األسر مث تعدت ذلك إىل هجرة املرأة لوحدها لدواعي الدراسة وحىت 

ووفقا إلحصائيات منظمة التعاون االقتصادي فان حصة النساء اجلزائرايت من إمجايل املهاجرين اجلزائريني  
 %2.3الوجهة القدمية ارتفعت هبا نسبة اهلجرة النسوية اجلزائرية من  ارتفعت على مستوى مجيع الوجهات، ففرنسا  

لتصل  1975عام  %32.31إىل  1954عام  %6.45إىل  1946من إمجايل عدد املهاجرين اجلزائريني عام 
، ويف السياق ذاته عرفت اثين 2006-2003خالل  %45و %42، لتستقر بني 1996عام   %60إىل 

زائريني اسبانيا زايدة يف حصة اهلجرة النسوية اجلزائرية بشكل حاد خالل هذه الفرتة من اكرب وجهة للمهاجرين اجل
، وإذا ما تكلمنا عن كندا، اجنلرتا، الوالايت املتحدة األمريكية، 2008يف عام  %32إىل  2000عام  20%

ني حصة اهلجرة النسوية ، واجلدول املوايل يب%502و %40ايطاليا، فان نسبة اهلجرة النسوية فيهم ترتاوح بني 
 .اجلزائرية من إمجايل تدفقات املهاجرين اجلزائريني يف بعض دول منظمة التعاون االقتصادي

 

 
1 Hocine Labdelaoui, op.cit, p. 31. 
2 Hocine Labdelaoui, Genre et Migration en Algérie, note d’analyse et de synthèse-série genre et migration en 

Algérie module socio-politique, Carim-AS, 2011, p. 04. 
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 توزيع املهاجرين اجلزائريني حسب اجلنس وحسب بلد اإلقامة:  28  اجلدول رقم

 % نسبة اإلانث %نسبة الذكور  بلد اإلقامة
 (2007فرنسا )
 (2007اسبانيا )
 (1999أملانيا )
 (1999كندا )

 (1999بلجيكا )
 (2007ايطاليا )

 (1999الوالايت املتحدة األمريكية )
 (1999بريطانيا )
 (1999سويسرا )
 (1999السويد )

 OCDEدول أخرى من 

55 
71 

70.23 
58.56 
55.77 

70 
63.5 

71.80 
60.26 
65.74 
72.95 

45 
29 

29.77 
41.44 
42.23 

30 
36.85 

28.7 
39.74 
34.26 
27.05 

Source: Hocine Labdelaoui, L’Algérie face à l’évolution de son émigration En France et dans le monde, op.cit, 

p. 29 

اجلدول أعاله يؤكد على تنوع اهلجرة اخلارجية اجلزائرية من حيث اجلنس، إذ غالبا ما يرجح ارتفاع نسبة النساء 
املهاجرين إىل قوانني مل مشل األسر خاصة ابلنسبة للوجهات القدمية، إضافة إىل اهلجرة لغرض من إمجايل عدد 

الدراسة خاصة املنح الدراسية املمنوحة للطلبة إىل جانب اهلجرة من اجل فرص العمل، وهذه األخرية تالحظ 
النساء اجلزائرايت إىل تطور  بشكل كبري على مستوى الوجهات احلديثة، وعادة ما يعزى انتشار فكرة اهلجرة بني

املكانة االجتماعية للمرأة اجلزائرية، ومتتعها ببعض االستقاللية اليت جعلتها تتخطى بعض الضوابط االجتماعية 
 للمجتمع اجلزائري، إىل جانب ارتفاع نسبة التعليم على مستوى اإلانث.

 تنوعت اهلجرة اجلزائرية أيضا تتنوع من حيث عمر املهاجر كما يبينه اجلدول املوايل  حسب العمر: -2

 توزيع املهاجرين اجلزائريني حسب العمر يف بعض دول منظمة التعاون االقتصادي:  29  اجلدول رقم

 65-55 54-45 44-35 35-25 24-15 بلد اإلقامة
 20.6 21.1 19.6 16.1 7.3 فرنسا

 OCDE  7.3 35.9 25.0 12.9 8.1دول*  
 6.2 15.8 33.3 29.4 9.2 كندا و الو.م.أ
 ما عدا فرنسا وكندا، والوالايت املتحدة األمريكية )الو.م.أ(   OECD* هي مجيع دول  

Source: Hocine Labdelaoui, , op.cit, p. 30. 
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بشكل كبري ابتداء حىت من سن اجلزائرية مشلت فئة الشباب اخلارجية من خالل اجلدول نالحظ أن اهلجرة 
هي األقل وهذا الن اغلب الشباب هنا يكون مرتبط ابلدراسة يف  24-15املراهقة لكن يالحظ أن الفرتة من 

هلذا ترتفع نسبة اهلجرة بني  ،لكن سرعان ما ينهيها تواجهه مصاعب احلياة يف بلده لذا جنده يفكر ابهلجرة ،بلده
مرور العمر تضمحل هذه الفكرة يف بداايت مرحلة الشيخوخة، وما تعرب  فما فوق لكن مع 25الشباب يف سن 

 .( هو أن اغلبهم من قدامى املهاجرين65-55عنه أرقام اجلدول يف هاته الفرتة العمرية )

اختلفت تركيبة املهاجرين اجلزائريني أيضا من حيث املستوى التعليمي  حسب املستوى التعليمي: -3
من بلد إىل آخر، فهناك من الدول اليت تكرت فيها نسب املتعلمني تعليم اثنوي وما  للمهاجر، وختتلف هذه النسب

 .اجلدول املوايل دون ذلك، وهناك دول ترتكز فيها نسب املتعلمني تعليم عايل كما يوضحه
 2011سنة حسب املستوى التعليمي لعام   15توزيع املهاجرين اجلزائريني ملا فوق  :  30اجلدول رقم  

 
 اإلقامةبلد 

 (%املستوى التعليمي )
 تعليم عايل الثانوي االبتدائي

 فرنسا
 اسبانيا
 بلجيكا
 ايطاليا

 بريطانيا
 الو.م.ا

 كندا

70 
61.4 
59.6 
63.2 
14.2 
13.2 
31.3 

17.6 
20.7 
28.4 
24.7 
32.5 
25.3 
26.9 

12.5 
17.9 
12.6 
12.1 
53.3 
61.5 
41.8 

صربينة مغتات، انعكاسات األزمة املالية على احلركة اجلغرافية للمهاجرين اجلزائريني يف ظل اجلغرافية االقتصادية، رسالة   املصدر: 
 167، ص: 2017دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة معسكر، 

حيت أن الوجهات القدمية رين اجلزائريني تنوع يف املستوى التعليمي للمهاجمن خالل اجلدول أعاله يالحظ 
للهجرة اجلزائرية كفرنسا وبعض الدول األوروبية )ايطاليا، اسبانيا، بلجيكا(، هلا نسبة معتربة من املهاجرين من ذوي 

، بينما حتظى الوجهات اجلديدة للهجرة ككندا %70فوق أحياان تاملستوايت التعليمية من االبتدائي إىل الثانوي 
غالبا،  %50ت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة هبجرة نسب عالية من ذوي التعليم العايل تفوق والوالاي

 ويعزى هذا لسياسات اهلجرة االنتقائية اليت متارسها هاته الدول كشروط لدخول املهاجرين إىل أراضيها.
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القدمية واحلديثة، يفسر يف أن إن االختالف يف مستوى التعليم )االبتدائي والعايل( ما بني وجهيت اهلجرة 
املهاجرين القادمني إىل كندا والوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة هلم أساسا مستوى جامعي متحصل 
عليه من بلداهنم األصلية، وليس هذا هو احلال ابلنسبة للوجهات القدمية للهجرة كفرنسا أين احلصول على التعليم 

تقائي، وتوزيع املهاجرين احلاصلني على شهادات حسب العمر يؤكد ذلك، حيث أن العايل يتم على أساس ان
سنة( والذين مل حيصلوا على شهادات خالل تكوينهم يتمركزون يف املستوى املتوسط  29و 25املهاجرين ما بني )

 .  1من املهاجرين ذوي األصول املغاربية

ا اليت تعاين نزيفالعربية ا ضمن دول املنطقة اجلزائر موقعا متقدمحتتل  تنامي هجرة الكفاءات اجلزائرية: -اثلثا
لعشرية ابأو ما يعرف  صوصا منذ تسعينيات القرن العشرينحادا يف إطاراهتا وكفاءاهتا العلمية املتخصصة، خ

يف عام  %9ا للطاقات العلمية اجلزائرية، بعد أن ارتفعت نسبة هذا النزيف من كثر استنزافألالسوداء اليت تعد ا
 .  2%3.22،بنسبة منو تقدر بـ    2010بداية عام   %20إىل   1990

وتشكل هجرة الطلبة اجلزائريني للدراسة يف اخلارج جزء كبري من هجرة الكفاءات اجلزائرية، فاجلزائر ضمن 
احتلت  2010ي عام ففالدول العربية اخلمسة األوىل اليت يهاجر منها اكرب عدد من الطلبة للدراسة يف اخلارج، 

 اجلزائر املرتبة الثالثة  يف ذلك كما هو موضح يف الشكل أدانه

 2010عدد الطالب املهاجرين من البلدان العربية العشر األوىل للدراسة يف اخلارج عام    :40الشكل رقم  

 
: اهلجرة والنزوح والتنمية يف منطقة عربية متغرية، األمم املتحدة واملنظمة العاملية للهجرة،  2015تقرير اهلجرة الدولية لعام  املصدر: 
 . 69، ص: 2015

 
، انعكاسات األزمة المالية على الحركة الجغرافية للمهاجرين الجزائريين في ظل الجغرافية االقتصادية، رسالة دكتوراه، كلية صبرينة مغتات  1

 .166، ص: 2017العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة معسكر، 
، المجلد  21ي األسباب واالنعكاسات، مجلة عمران للعلوم االجتماعية، العدد ف(: دراسة 2015-1991الجزائرية إلى الخارج ) الكفاءات، هجرة فشاكر ظري  2

 . 110، ص: 2017السادس، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة 
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دان املغرب العريب تسجل أرقاما مرتفعة السيما املغرب واجلزائر، فاجلزائر بلغ عدد طالهبا بلفالشكل يوضح أن 
، خاصة أن ما يفوق 20111طالب عريب يدرس ابخلارج عام  249277من إمجايل طالب  22546املغادرون 

من هؤالء الطلبة يستقرون ابخلارج، وترجع أسباب هاته الظاهرة إىل انتشار البطالة بني أواسط اخلرجني  70%
أحياان، من جهة أخرى ساهم القرب اجلغرايف من أورواب والروابط  %30اجلامعيني بنسبة عالية تصل أحياان إىل 

 الثقافية خاصة اللغة إضافة إىل الروابط التارخيية يف توجيه مسار اهلجرة إىل الدول األوروبية.

واىل جانب هجرة الطلبة تشكل هجرة الباحثني ومن اهنوا تعليمهم اجلامعي جزء مهم من هجرة الكفاءات 
منذ  %16كشفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن معدل زايدة يف هاته الفئة بلغت   اجلزائرية، فقد

التسعينات وهي األكرب يف اتريخ هجرة األدمغة اجلزائرية، وتعترب اجلزائر حالة متميزة عن ابقي الدول العربية كون 
بري من أ طر معاهد وجامعات اجلزائر  هذا البلد عاىن افتقاد عدد كبري من إطاراته يف التسعينات حيث غادر عدد ك

ابحث غادروا اجلزائر خالل التسعينات   40000نتيجة عدم االستقرار السياسي، فحسب بعض التقديرات فان 
ابحث يف الوالايت املتحدة األمريكية، وميثل املهاجرون املهرة  3000طبيب استقروا يف فرنسا و 10000منهم 
 267799زائريني املقيمني يف دول منظمة التعاون االقتصادي أي ما يعادل من مجلة املهاجرين اجل %26بنسبة 

من الرجال  %27من النساء و %24.8حاصل على شهادة الدكتوراه، كما يالحظ أن  %12شخص، منهم 
 .2لديهم مستوى تعليمي عايل

املهاجرة خصوصا فرنسا  ومن الناحية اجلغرافية تستحوذ أورواب على القدر األكرب من حصة الكفاءات اجلزائرية
واسبانيا واململكة املتحدة، إىل جانب الوجهات اجلديدة خاصة كندا واليت جل مهاجريها من ذوي الكفاءات، 

 واجلدول املوايل يوضح ذلك

 

 

 

 

 
 .68، مرجع سابق، ص: 2015تقرير الهجرة الدولية لعام   1
 .122؛ 118، ص: ، مرجع سابقفشاكر ظري  2
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 يف بعض دول العامل 2011هجرة الكفاءات اجلزائرية كنسبة من إمجايل عدد املهاجرين لعام    :31اجلدول رقم  

** النسبة  (%النسبة* ) عدد املهاجرون بلد اإلقامة
(%) 

 (%*** )النسبة 

 فرنسا
 كندا

 اسبانيا
 اململكة املتحدة

 بلجيكا
 ايطاليا

 الوالايت املتحدة
 االراضي الفلسطينية احملتلة

 سويسرا
 هولندا

1320800 
45200 
39400 
24200 
23600 
18100 
15600 
12700 

7200 
3700 

86.5 
3.0 
2.6 

1.60 
1.50 
1.20 

1.0 
0.8 
0.5 
0.2 

18.70 
70.20 
18.30 
47.60 
13.10 
14.30 

54.2 
28.9 

44.60 
21.30 

+33.7 
+195.6 
+135.8 
+211.7 
/ 
/ 
+51.3 
/ 
/ 
/ 

 اجلزائريني يف بلد اإلقامة إىل إمجايل املهاجرين اجلزائريني حنو العامل *نسبة عدد املهاجرين  
 ن لبلد اإلقامة ديت إىل إمجايل املهاجرين الوافءا **نسبة الكفا 

 حسب بلد اإلقامة  2011حىت    2000منذ سنة    ءكفااال املهاجرين  ***نسبة التغري يف عدد  
Source: Connecting with Emigrants, A Global Profile of Diaspora 2015, OECD, publishing, Paris, 2015, p.324-

325. 

يظهر اجلدول توزيع نسب املهاجرين احلاملني للشهادات العليا حبسب تعداد تواجدهم يف جمموعة من الدول 
(، %70.2األكثر استقطااب هلم، حيث يظهر اجلدول أن أكثر من نصف املهاجرين لكندا هم من الكفاءات )

 نفسه(، ومن اجلدول %44.6( مث سويسرا )%46.76( وبعدها اململكة املتحدة )%54.2تليها أمريكا )
يف عدد  %100وموجبة فاقت  يالحظ أن كل من كندا واسبانيا واململكة املتحدة شهدت نسب تغري مرتفعة

كما شهدت فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية أيضا نسبة تغري   2011-2000الكفاءات وهذا خالل الفرتة 
 ولكن بدرجة اقل. موجبة يف عدد الكفاءات الوافدة إليها وهذا خالل الفرتة نفسها

لة عن تلك وتكلف هجرة الكفاءات الدولة اجلزائرية خسائر فادحة، لذا البد من البحث عن حلول بدي
العامل، ويعترب النموذج اهلندي منوذج  حول املقرتحة فيما مضى كالتحويالت املالية أو العودة البدنية للمهاجر

حيتذى به يف هذا اجلانب فقد كانت املبادرة من املهاجرين اهلنديني يف حد ذاهتم، أين انشأوا شبكات جمتمع معريف 
ورجال األعمال اهلنديني العاملني يف واد السيلكون  املهاجرون خاصة هبم من خالل رابطة العلماء اهلنود 

بكاليفورنيا، وقد سامهت هذه الشبكات يف أداء دورهم يف نقل الصناعات من الوالايت املتحدة إىل اهلند، يف 
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مقابل ذلك تفاعلت احلكومة اهلندية اجيابيا مع هذه املبادرات من خالل اختاذ مجلة من التدابري التنظيمية 
  .1والقانونية

رمسية عن اهلجرة اجلزائرية غري الشرعية فيما  إحصائياتال توجد تنامي اهلجرة اجلزائرية غري الشرعية: -رابعا
 توى السواحل اجلزائرية أو احلدوداليت حتصي عمليات اعتقال املهاجرين غري الشرعيني على مس اإلحصائياتعدا 

قيادة  إحصائياتحسب ما توضحه  األخريةامللحوظ هو تنامي هذه الظاهرة خاصة يف السنوات  أن إال، األوروبية
 ، كما هو موضح يف اجلدول املوايل"الشراقةقاطعة "الدرك الوطين مب

 (2006-2000ية خالل الفرتة )ععدد اجلزائريني املوقوفني يف إطار اهلجرة غري الشر   :32  اجلدول رقم

 اجملموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 151 73 21 07 06 17 10 17 القضااي
 881 707 57 12 09 33 21 42 الذكور 
 09 07 00 00 01 00 01 00 اإلانث

 890 714 57 12 10 33 22 42 جمموع املوقوفني
    اجلزائر  -الشراقة–قيادة الدرك الوطين   املصدر: 

لى مستوى  عاجلديدة وهذا  األلفيةرفت تناميا ملحوظ خاصة مع بداية عفكما يبينه اجلدول فان هذه الظاهرة 
بينما ذوي التحصيل  %08أين ميثل نسبة اجلامعيني منهم  وكل املستوايت الدراسية إانث(-)ذكور  كال اجلنسني

يني، عارتفاع كبري للمهاجرين غري الشر  2006، وقد عرفت سنة %40أما عن املتوسط فبلغت  ،%24الثانوي 
قضية  1500حوايل  2015قضية، بينما بلغت هاته القضااي عام  73 إطارمهاجر يف  714بلغ عددهم  أين

 (FRONTEX) األوروبيةحسب املصدر نفسه، ابملوازاة مع ذلك فقد سجلت وكالة محاية احلدود والسواحل 
 1059حوايل  إىل 2015لريتفع عام  2014 شرعي عام غري إطاريف  جزائريمهاجر  734توقيف حوايل 

على مستوى احلدود الربية على  و/أوالسواحل االيطالية، االسبانية، الفرنسية  مستوى لىعاغلبهم  أوقفمهاجر، 
 .2مستوى بلغاراي واليوانن

 
 . 128شاكر ظريف، مرجع سابق، ص: 1

2 Risk Analysis for 2018, European Border and Coast Agency (FRONTEX), Warsaw, Poland, 2018, p.43. 



ملهاجريها  املستقبلة  الدول   مع للجزائر  التجاري التبادل  على اجلزائرية اخلارجية  اهلجرة  ألثر  قياسية  دراسة : الرابع  الفصل  

 

178 
 

سامهت بشكل كبري  اإلعالمتكنولوجيا  أن  األسباب إالية يف عغري شر أو ية عشر  اجلزائرية سواء وتشرتك اهلجرة
يف تنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية خاصة فيما خيص وسائل التواصل االجتماعي واليت كان هلا دور فعال يف 

  غري الشرعي. اإلطارتكوين شبكات مهمتها مجع املهاجرين وتسهيل عملية تنقلهم يف  

  ظل واقع االقتصاد اجلزائرييف: حمددات اهلجرة اخلارجية اجلزائرية ثالثاملطلب ال

 يتم معاجلة هذا املطلب من خالل التطرق إىل:

 اوال: االقتصاد اجلزائري واعتماده شبه الكلي عى قطاع احملروقات 

عن طبيعة الرتكيب اهليكلي لالقتصاد الوطين، وميكن االستدالل   أي بلد للصادرات يفة السلعي ةالرتكيب تربز
وتوزع أمهيتها النسبية إىل أكرب عدد من  ،السلعية هصادراتاالنتاجي من خالل تنوع مكوانت  هعلى تطور هيكل

ذلك على ختلف  فكلما اخنفض عدد املكوانت السلعية للصادرات وارتفعت درجة تركيزها دل   ،السلع املصدرة
و/أو فالدول النامية يغلب على صادراهتا أبهنا وحيدة اجلانب وتقتصر على املواد اخلام ؛ هلا اهليكل االنتاجي

لرتكز التكنولوجي خاصة يف بينما يغلب على صادرات الدول املتقدمة صفة التنوع وا ،الصناعات االستخراجية
 وتصنيع خمتلف السلع الرأمسالية.  إنتاج

 بتجارة مرهون اجلزائرية اخلارجية التجارة منوان فوإذا ما أسقطنا هذا الكالم على واقع االقتصاد اجلزائري، 
خمرجات قطاع إذ سيطرت  ،مع اخلارج اجلزائرية االقتصادية للعالقات الوحيدة القناة عتربي   حيث ،روقاتاحمل

 احملروقات على الصادرات اجلزائرية بنسبة كبرية جدا، واجلدول املوايل يؤكد ذلك

 2015-2005حجم صادرات احملروقات من إمجايل حجم الصادرات يف اجلزائر خالل : 33 اجلدول رقم
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 احملروقات واليت يفل ثمن خالل اجلدول نالحظ أن هيكل الصادرات اجلزائرية يرتكز على سلعة واحدة تتم
 الواحد من يقرتب صادراتال تركز معامل اغلب السنوات، ما جيعل يفمن إمجايل الصادرات  95%تقارب نسبتها 

ارتباط اتم أبسعار احملروقات  الصادرات اجلزائرية، ما يعين ارتباط تقريبا الصادرات كل  على احملروقات  هبيمنة  الصحيح
 اجلدول، واليت تسعر تسعري دويل غري خاضع آللية العرض والطلب وإمنا خاضع ملصاحل يفلما هو موضح ثم

معها قيمة  ارتفعت النفطأسعار  ارتفعت اغلب األحيان، أين جند انه كلما يفاملنتجني ومصاحل املستهلكني 
)من  2011إمجايل صادراهتا وهذا ما يالحظ من خالل سنوات  ارتفاعصادرات اجلزائر من احملروقات ما يعين 

 سنوات  يف(، والعكس حصل 2006، 2000، 1991، 1981، 1974 سنوات )يفاجلدول( وقبلها 
ت قيمة ( أين اخنفض1998، 1986، 1971 سنوات )يف)من اجلدول( وقبلها  2016، 2015، 2009

الصادرات ابخنفاض أسعار احملروقات، هذا األمر جعل االقتصاد اجلزائري اتبع، غري مستقر، ومعرض الزمات 
 نتيجة لعوامل خارجية.

تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات جعلت عملية متويل مساره التنموي االقتصادي واالجتماعي غري 
من إيرادات امليزانية العامة مصدرها اجلباية البرتولية، وما ال يقل عن  %60إىل  %50مستقرة، الن ما نسبته من 

من الناتج الداخلي اخلامـ من مسامهة قطاع احملروقات، ما اكسب هذا القطاع أمهية وعناية ابلغة )ابعتباره  %40
ملثما يوضحه   اجلزائر( انعكست سلبا على ابقي القطاعات خاصة الصناعة والزراعةيفقاطرة النمو االقتصادي 

 الشكل املوايل

 2015-2006نسبة مسامهة أهم القطاعات االقتصاد اجلزائري يف الناتج الداخلي اخلام خالل   :41الشكل رقم  

 
                                                                   املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على:

 9-802 december 2017, p.7 0les comptes nationax trimestriels 3eme trimester 2017 N 
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أن قطاع احملروقات هو املساهم األكرب يف الناتج الداخلي اخلام، يف حني تبقى  ،الشكل خالل منيتبني 
مسامهة كل من قطاع الزراعة والصناعة ابعتبارمها من القطاعات املنتجة متدنية جدا وحىت معدومة أحياان  

لعمومية ، غري أن هناك منو مستمر للقطاعات السلع غري قابلة للتداول كاألشغال ا2013كالصناعة يف عام 
واخلدمات نتيجة السياسة املالية التوسعية الناجتة عن ارتفاع أسعار احملروقات مع بداية األلفية الثالثة، األمر الذي 

يف أحسن الظروف، رغم كل حماوالت الدولة  % 5جعل الصادرات خارج احملروقات تبقى هامشية ال تتعدى 
الربانمج  ،2004-2001لتنموية )برانمج اإلنعاش االقتصادي ع من قيمتها من خالل براجمها اف الر يفاجلزائرية 

( خاصة مع بداية 2014-2010برانمج توطيد النمو االقتصادي  ،2009-2005التكميلي لدعم النمو 
املرجو منها وهذا  فاع أسعار احملروقات لكن نتائج هاته الربامج كانت دون اهلد فية الثالثة اليت تزامنت مع ارتفاألل

 ساد أمهها.فاب كان اللعدة أسب

هتيئ البيئة الريعية مناخا مناسبا النتشار الفساد، فثقافة االقتصاد الريعي والفساد االقتصادي:  -ااثني
االتكال على الريع يف خلق الثروة واالعتماد عليه يف اإلنفاق العام، جيعل حاجة الدولة تتضاءل لفرض ضرائب 
على دخول املواطنني يف مقابل اعتماد املواطن على الدولة للحصول على الدخل واخلدمات العامة، إضافة إىل 

اعسها يف تنشيط سوق العمل هبا، األمر الذي حيول دون خلق طبقة اجتماعية رأمسالية تنتج الثروة وتكسب تق
ن الدولة وتباشر مساءلة السلطة، فمن طبيعة الدخل الريعي أن يؤول إىل خزينة الدولة مباشرة عهامش استقاللية 

ال الواسع لكل أشكال الفساد أو ما يعرف من دون أن مير بقنوات تعرضه للمحاسبة أو املساءلة، ما يفتح اجمل
 ابالقتصاد اخلفي.

وابلنظر إىل االعتماد الكلي لالقتصاد اجلزائري على الريع البرتويل، شكل هذا بيئة مناسبة الستفحال الفساد 
ا ذ شر الفساد، وتنحصر قيمة هؤ دولة حسب م 180من أصل  112احتلت اجلزائر املركز  2017هبا، ففي عام 

ه الدولة ذفهدا يعين أن ه 100 ا حتصلت على تقديرذنقطة، مبعىن أن الدولة ا 100بني صفر نقطة و املؤشر
نظيفة متاما من عملية الفساد، أما الدولة اليت حتصلت على تقدير صفر فهدا يعين أن مجيع األعمال والصفقات 

أو تقدير صفر،  100ه الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وحىت اآلن مل حتصل أي دولة يف العامل على تقدير ذيف ه
 درجات مثلما هو موضح يف اجلدول املوايل :  40درجة واقل من   20وينحصر تقدير اجلزائر بني فوق  
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 2015-2010الرتتيب العاملي للجزائر حسب مؤشر الفساد خالل  :  34  اجلدول رقم

 درجة(  100)من    مؤشر الفساد الرتتيب العاملي السنة
 36 دولة(  168)من أصل   88  2015
 36 دولة(  175)من أصل    100 2014
 36 دولة(  177)من أصل   94 2013
 34 دولة(  174)من اصل  105 2012
 29 دولة(  183)من اصل  112 2011
 34 دولة(  178)من اصل  105 2010

           25/06/2018اطلع عليه بتاريخ /:  منظمة الشفافية العاملية من املوقع  املصدر: 

https://countryeconomy.com/government/corruption-perceptions-index/algeria                                                        

 2011يف الرتتيب العاملي ملؤشر الفساد خاصة عام  تقدمةمن اجلدول أعاله يالحظ أن اجلزائر حتتل مراتب م
ا إىل تفشي ذ نقطة، ويرجع ه 100نقطة من  29دولة وبرصيد  183من أصل عامليا  112أين احتلت املرتبة 

كالرشوة والبريوقراطية، التهريب، غسيل األموال، واالختالسات املتكررة....، ويبدو حجم الفساد يف  همظاهر 
اجلزائر واضحا بتتبع مسرية النمو االقتصادي اجلزائري من خالل الفجوة بني املوارد الطبيعية والبشرية اليت متتلكها 

شية من جهة أخرى، وبني املخصصات املالية للربامج اجلزائر من جهة، واألوضاع االقتصادية واالجتماعية واملعي
-2010التنموية وأهدافها مع واقع املشاريع االستثمارية املنجزة ونتائجها ولعل ما رصد للمخطط اخلماسي 

مليار دوالر وبني تضارب األرقام حول النتائج احملققة منه خري  286من غالف مايل ضخم بلغ حوايل  2014
، 2و 1ة الفساد يف االقتصاد اجلزائري، وتشكل قضية بنك اخلليفة، وقضية سوانطراك دليل على تفشي ظاهر 

 قضية الطريق السيار الشرق غرب أهم قضااي الفساد اليت مست املال العام واملعلن عنها يف اجلزائر. 

القة تبعية الفساد عقبة أمام حتول االقتصاد اجلزائري من الطبيعة الريعية إىل اإلنتاجية ابلنظر لع سادفويشكل ال
للريع، فهو يعيق كل ماله عالقة ببناء االقتصاد اإلنتاجي وحتديدا لالستثمارات املنتجة، ورغم اجلهود املبذولة يف 
اجلزائر إال أهنا مازالت غري قادرة على التحرر منه، ما يرفع من حجم املعوقات اإلدارية والبريوقراطية ما يعين الفساد 

 أمام املشاريع االستثمارية املنتجة، ويرفع من عوامل الطرد لفئة الشباب فيه حنو اخلارج.  اإلداري وكذا املايل

 

 

https://countryeconomy.com/government/corruption-perceptions-index/algeria
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 دوافع اهلجرة اخلارجية اجلزائرية بفعل أداء االقتصاد اجلزائري  -اثلثا

ساد أمهها اجنر عنه تدهور فال د العديد من التبعات كانإن أداء االقتصاد اجلزائري ابعتماده على احملروقات ول  
ألجور، مما شكل بيئة طاردة ألهم  ابطالة واخنفاض يفاع معدالت الف ارتيفالوضع االقتصادي واالجتماعي متمثال 

  اتليا.  هو موضحقتصاد كما  االالعناصر البشرية الفاعلة يف  

تها فف االقتصادية اليت عر  اجلزائر تذبذابت كبرية انمجة عن تغري الظرو يفت البطالة ت معدالفعر البطالة:  -1
ع ابخنفاض أسعار احملروقات فيه ترتفتبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات جعلت معدالت البطالة فالبالد، 

 اجلزائر يتم متويلها من إيرادات هذا القطاع، لذا تكون هناك يفوتنخفض ابرتفاعها وهذا الن جل املشاريع التنموية 
 طالة كما يوضحها الشكل املوايل  معدالت البيفتذبذابت 

 (2015-1980)تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل   :42الشكل رقم  

 
 ,ONS                                 املتوفرة على املوقع: ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات باحثةمن إعداد ال املصدر:

« Activité, emploi & chômage en septembre 2015 », rapport N° 726, p 11-12..                                             
يبني الشكل أعاله عدم استقرار يف معدالت البطالة وهذا انتج عن تبعية هذه الظاهرة لإليرادات النفطية، أين 

 ، وتبني هاته األرقام مدى%9.8ب  2013وأدانه عام  29.2%ب  1999سجل أعلى معدل هلا عام 
معدالت لو مت مقارنتها مع ، ف%7و 5%بـني ة املعقول ودجتاوزت احلد  مشكلة البطالة يف اجلزائر اليتخطورة 
يف أحلك الظروف، على األكثر  %12مل تتجاوز  اليتو  مع أهم الدول املستقطبة للمهاجرين اجلزائرينيالبطالة 

الفجوة  (، مبينة بذلك حجم1999بينما جتاوزهتا اجلزائر ملستوايت قياسية وهذا يف هناية تسعينات القرن املاضي )
  .منـا فـي املـستوى املعيشي الكبرية بيننا وبني دول أعلـى
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تتمثل يف األفراد الذين هم فعال يف حالة بطالـة ا ما يسمى ابلبطالة احملبطة و وما يزيد احلالة املعيشية سوء
إجياد عمل رغم حبثهم عنه ختلو عن البحث عن العمل، وقد يكون  يفلكثرة أيسهم ويرغبون يف العمل، لكنهم 

ات الرمسية ال ئيحصااال، حيث أن 1الكساد الدوري )اهنيار أسعار احملروقات(  فرتاتيفكبريا خاصة   هؤالءعدد 
إىل ذلك هي أيضا ال تضم  ف، أضالباحثني عن العملليسوا مـن  حساب معدل البطالة ابعتبارهم يفتضمهم 

ومن هنا   مكاتب التشغيل مما جيعل معدل البطالة الرمسي بعيد عن الواقع،يفالفئة غري املسجلة كباحثني عن العمل  
وعلى الرغم من  ،ال بد من إضافة معدل بطالة هؤالء إىل املعدل الرمسي حىت يعكس هذا األخري البطالـة احلقيقية

أين  2013أين وصل إىل ادين مستوى له على اإلطالق عام  2000عشرية اء من بطالة ابتد اخنفاض معدل ال
ابإلضافة إىل أن هذا االخنفاض مت على حساب ارتفاع  ،إال أنه ما زال مرتفعا مقارنة ابحلـد املقبـول %9.8بلغ 

ليت مست بشكل كبري البطالة اوالعمل لبعض الوقت اللذان يعتربان حال جزئيـا ومؤقتا ملشكلة  ةمؤقتبعقود العمل 
 فئة الشباب جبنسيه حسب ما يوضحه اجلدول املوايل 

 2015البطالة يف اجلزائر حسب اجلنس والسن عام :  35  اجلدول رقم               
 اجلنس

 العمر
 (%اإلمجايل ) (%إانث ) (%) ذكور

 سنة 20اقل من 
 سنة 20-29
 سنة 30-39
 سنة 40-49
 سنة 50-59

38.1 
39.4 
14.2 

7.1 
5.7 

43.1 
71.1 
20.7 

8.7 
0 

38.8 
46 

15.7 
7.4 
5.2 

 11.2 16.6 9.9 (%)    اإلمجايل
Source: ONS, « Activité, emploi & chômage en septembre 2015 », rapport N° 726, p 05. 

خاصة  50% اجلزائر متس ابلدرجة األوىل شرحية الشباب مبا يقارب يفمن اجلدول أعاله يالحظ أن البطالة 
برامج  ف، ويرجع هذا األمر إىل ضع16%اقت فسنة بنسبة  39-30سنة، تليها فئة  29-20 الفئة العمرية يف

ها غري مما جيعل قصور عملية متويلها على إيرادات احملروقاتة إىل فاضا  القطاعات غري املنتجةيفواحنصارها  التشغيل
مرحلة الكساد الدوري الذي تعيشه اجلزائر حاليا بسبب  يفأن تنامي معدالت البطالة خاصة  حيثمستقرة، 

يشكل ضغط قوي على هاته الشرحية من السكان  اخنفاض أسعار احملروقات وعلى مستوى هاته الفئات العمرية
 عها حنو اهلجرة إىل اخلارج.فويزيد من عوامل د

 
 في الزكاة مؤسسات حول الدولي الملتقى والفقر، مداخلة مقدمة في البطالة مكافحة في للزكاة والميدانية النظرية البشير عبد الكريم، األبعاد  1

، جامعة البليدة، الجزائر، 2004ة ييلجو 07-06، يومي الفقر ظاهرة مكافحة في ودورها مؤسسات الزكاة لتجارب تقويمية ب:دراسةالعر الوطن
 .05ص: 
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ق املتزايد بني عرض العمل فمستواهم الدراسي تعكس عدم التوا ثالعاطلني عن العمل من حيإن تركيبة 
 حماولة لتقريب خرجيي اجلامعات يف التعليم والتكوين واحتياجات السوق، رغم اإلصالحات اليت طالت نظام

بتها نسبة ابقي عت بل تعدت نسفواملعاهد من سوق العمل، إال أن البطالة على مستوى أصحاب الشهادات ارت
 املستوايت حسب ما يوضحه اجلدول املوايل. 

     2015اجلزائر حسب املستوى الدراسي لعام    يفالبطالة :  36  اجلدول رقم
 اجلنس

 املستوى التعليمي
 (%اإلمجايل ) (%إانث ) (%ذكور )

 دون تعليم
 تعليم ابتدائي
 تعليم متوسط
 تعليم اثنوي
 تعليم عايل

3.9 
7.9 

13.9 
8.8 
8.5 

1.4 
5.5 

17.8 
14.8 
20.5 

3.6 
7.7 

13.4 
10.1 
14.1 

Source: ONS, « Activité, emploi & chômage en septembre 2015 », rapport N° 726, p 06. 

( فاقت نسب البطالة على كل 14.1%ما يلفت االنتباه يف هذا اجلدول أن نسبة بطالة ذوي التعليم العايل )
اإلمجايل معدل البطالة سبب يف ارتفاع   خرجيي اجلامعات واملعاهد العليااملستوايت التعليمية، وقد كانت بطالة 

حيث تراجعت نفس النسبة من  ،2013-2010ل الفرتة الاملسجل خخنفاض ال، فبعد ا2014لعام 
شهر سبتمرب من  خاللعادت لرتتفع  ،2014 يلخالل افر  %13لتصل إىل عتبة  %14.3إىل  21.4%

وهذا ما يعكس عدم قدرة النظام التعليمي ، 1مع تباينات معتربة حسب اجلنس %16.4نفس السنة لتصل إىل 
حيث أن هذا التزايد يف معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات يشكل   الربط بني خمرجاته وبني سوق العمل،يف

دافعا قواي للهجرة حنو اخلارج حتت مسمى هجرة األدمغة خاصة يف ظل السياسات االنتقائية لدول االستقبال، 
على أهنا ختفف من حدة  الطرح القائلالواقع خسائر فادحة لدول األصل على عكس  أين تكبد هذه اهلجرة يف

 لبات العمل على مستوى هذه الدول. ط 
 وميكن دراستها على مستوينيفجوة الدخل:   -2

نسبة كبرية من األجراء تكون يف أدىن سلم األجور لذلك حتسني احلد األدىن  إنعلى املستوى احمللي:  -أ
ال يدل ابلضرورة على حتسن  *أن ارتفاع األجر الوطين األدىن املضمون  ثلألجر ينعكس على رفاه اجملتمع، حي

املستوى املعيشي لألفراد نتيجة ارتفاع األسعار، وإمنا األجر احلقيقي الذي يعرب على عن القدرة الشرائية احلقيقة 

 
1 ONS, « Activité, emploi & chômage en avril 2014 », rapport N° 671, p2. 

 .األجر القاعدي مضافا له العالوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها*األجر األدنى المضمون هو 
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، ويبني الشكل املوايل تطور كل من لألسعار العام املستوى على االمسي األجر بقسمة عليه وحنصل لألجر االمسي
 2015 إىل  2005ضمون االمسي واحلقيقي يف اجلزائر من األجر الوطين األدىن امل

 2015 إىل 2005تطور كل من األجر الوطين األدىن املضمون االمسي واحلقيقي يف اجلزائر من  :43الشكل رقم  

 
  02 من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات جدول امللحق رقم املصدر: 

البيان يالحظ بشكل عام أن قيمة األجر الوطين األدىن احلقيقي ادين من قيمة األجر الوطين األدىن  من خالل
االمسي وهذا خالل طول الفرتة على الرغم من الزايدة يف األجر االمسي، وهذا راجع الرتفاع املستوى العام 

بات يف األجر االمسي يقابله اخنفاض يف األجر احلقيقي، ما يعين أن املستوى املعيشي ثأن مرحلة ال  ثلألسعار، حي
والذي شهد   2012لفئة كبرية من العمال مل تتحسن، ولو مت تقييم األجر الوطين األدىن املضمون ابلدوالرات لعام 

للدوالر الواحد، فان األجر األدىن الوطين  77.55بسعر صرف  18000هذا األجر آخر ارتفاع له إىل 
 5إذا كان الفرد العامل يعيل فدوالر يوميا،  7.5دوالر شهراي، أي ما يعادل  232حوايل يصل إىل املضمون 

دوالر يوميا للفرد الواحد، وهو معدل يدل أن الفئة الدنيا من العمال  1.5ال فان نصيب الفرد يقارب ثأفراد م
 يش حد الفقر.تع

يف أقسى الظروف أين تكون إيرادات   انه حىت الداخلي اإلمجايل جند الناتجرد من ف نصيب اليفوإذا متعنا 
إذا أخذان فدوالرات يوميا،  4احملروقات يف ادين مستوايهتا فان النصيب اليومي للفرد من الناتج الداخلي يفوق 

ال أين شهد اخنفاض حمسوس يف إيرادات احملروقات وعدد سكان مرتفع إذا ما قارانه ابلسنوات ثكم  2015عام 
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 3421.83دينار أي ما يعادل  343771.8لفرد خالل هذا العام ابلدينار بلغ السنوي ل نصيبالالسابقة فان 
ف عن توزيع غري للدوالر الواحد، وهذا ما يكش 100.45حتت سعر صرف  دوالر يوميا 9.5دوالر سنواي أو 

مما يدل على أن الدخل يرتكز يف  ،دوالر يوميا 1.5تتقاضى ما يقارب واليت عادل للدخل يف اجلزائر للفئة الدنيا 
 ، صنعت بذلك فجوة بني الدخول.يد فئة قليلة من األفراد

بني أهم الفرق يف األجور بني الدول، لذا يعترب من  يرتكز قرار اهلجرة علىعلى املستوى الدويل:  -ب
حمفزات اهلجرة حنو اخلارج، فعادة ما تكون وجهة املهاجرين الدول ذات الدخل األعلى مقارنة ببلدان أصلهم، 
وابلنسبة للجزائر فان املستوايت الضعيفة لألجور تدفع للهجرة وبشدة حنو الدول ذات الدخل املرتفع، فإذا ما 

د أن الفجوة كبرية بينهما، ومن خالل اجلدول املوايل ميكن قاران متوسط األجر الشهري يف اجلزائر بدول أخرى جن
 توضيح هذا.

 2015متوسط األجر الشهري يف اجلزائر وبعض الدول املستقطبة ملهاجريها لعام  : 37اجلدول رقم  

 متوسط األجر الشهري )دوالر أمريكي(  البلد 
 سويسرا

 لوكسمبورغ
 الدمنارك

 الوالايت املتحدة األمريكية
 هولندا
 كندا

 بلجيكا
 السويد

 اململكة املتحدة
 أملانيا
 فرنسا

 ايطاليا
 اسبانيا

 األراضي الفلسطينية احملتلة
 اجلزائر*

7146.6 
5567.8 
5361.2 
5012.8 
4308.5 
4058.2 
3975.3 
3896.5 
3843.1 

3533 
3395.3 
2685.5 
2552.7 
2488.7 

364.5 
 الديوان الوطين لإلحصائيات ان املعطيات مستمدة من ف*ابلنسبة للجزائر 

ألورواب املتوفرة على املوقع:  االقتصادية  املتحدة األمم من إعداد الطالبة ابالعتماد معطيات جلنةملصدر: ا  

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3 

MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/?rxid=0806c85a-23f8-4249-a4d0-10980df459d1   
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 اجلزائر مع بعض دول العامل واليت تعترب أهم يفجوة بني متوسط األجر الشهري فاجلدول يظهر حجم الف
اململكة املتحدة، بلجيكا،  أملانيا، يفإذا أخذان متوسط األجر الشهري فاألقطاب اجلاذبة للمهاجرين اجلزائريني، 

اجلزائر تتذيل  فقط ف اجلزائر، وال تنحصر املقارنة هنا يفما هو عليه  فأضعا 10وق ففرنسا، السويد، جند انه ي
 الدول العربية، أين تتصدر دول اخلليج هاته القائمة كقطر مبتوسط األجر الشهري يفقائمة متوسط األجر الشهري 

دوالر، هلذا جند أن هاته الدول  1906دوالر، الكويت  1663.40ودية دوالر أمريكي والسع 3584هبا 
 ة للهجرة اخلارجية اجلزائرية.ثأصبحت من االجتاهات احلدي

اع ف اجلزائر إىل ارتيفمعدالت البطالة  تساع الفجوة بني األجور على املستوى احمللي وارتفاعوقد ساهم ا
قات اهلجرة ف زايدة تد يفت اجتماعية وسياسية وأمنية، سامهت قر هبا وما اجنر عن هذا من اختالالفمستوايت ال

 طر كما يوضحه اجلدول املوايل:  حتت عدة أ  اجلزائرية حنو اخلارج وهذا 

 أهم الدوافع وراء هجرة اجلزائريون حنو اخلارج :38اجلدول رقم  

 ع أخرىفدوا ع مهنيةفدوا طلبة ومرتبصون  ع عائليةفدوا عفإمجايل الدوا 
2004 34267 23678 4790 581 5799 
2005 31682 22794 3296 531 5592 
2006 31264 23311 3263 425 4695 
صربينة مغتات، حمددات انبعاث اهلجرة حنو اخلارج، رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  املصدر:

 117، ص:2010، فالشل

 السنوات األخرية طغت على أهم أسباب زايدة يفول أعاله يتضح أن الدوافع العائلية وخاصة د من خالل اجل
 اغلب دول االستقبال، تليها بعد يف ظل سياسات التقييد املطبقة يفقات اهلجرة اخلارجية اجلزائرية خاصة فتد 

ذلك اهلجرة ألغراض أخرى كالدراسة والعمل...، دون أن ننسى دور الشبكات االجتماعية للمهاجرين اجلزائريني 
 ا أيضابإمكاهنف عملية اهلجرة للجزائريني، ه الشبكات يف تيسريذوال ينحصر دور ه  زايدة عددهم،يف اخلارج يف

خلق روابط اقتصادية بني اجلزائر والدول املستقبلة خاصة من اجلانب التجاري أين ميكن للمهاجر اجلزائري أن 
 البلد يفمن خالل طلبه على املنتجات الوطنية واليت ال تنتج  ف خلق تبادل جتاري بني بلده والبلد املضييفيساهم 

 تسهيل عملية تسويق املنتج يفأو املسامهة  (Nostalgy Trade)ضيلية ف املنتجات التيفإطار التجارة  يف فاملضي
، ولقياس مدى هاته املسامهة يستعمل غالبا منوذج قياسي يدعى عن طريق معلومات املهاجر عن البلد األم الوطين

  "منوذج اجلاذبية".
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 للدراسة اجلاذبية كنموذج  املبحث الثاين: اإلحاطة جبوانب منوذج

نائية بني الدول، وقد القى هذا ثمن النماذج القياسية الناجحة يف تفسري شىت التدفقات اليعترب منوذج اجلاذبية 
النموذج صدى واسع يف العلوم االقتصادية خاصة فيما يتعلق بتدفقات التجارة بني الدول، فالنموذج له قدرة 

سيتم التطرق إىل منوذج اجلاذبية من خالل  ثومن خالل هذا املبحتفسريية حملددات التبادل التجاري بني الدول، 
مت التطرق إىل ، وأخريا اين لتحليل متغريات النموذجثفيما خصص ال، ولوهذا كمطلب أ أصوله النظرية

 استخدامات وعيوب النموذج.

 املطلب األول: التأصيل النظري لنموذج اجلاذبية

 ما يلي: ابلتطرق إىلهذا املطلب  تناول    سيتم

 منوذج اجلاذبية املبسط  -أوال

بنماذج اجلاذبية،  فمناذج اقتصادية قياسية خاصة تعر ممت من اجل تفسري التدفقات السلعية بني الدول ص   
به بسبب قدرهتا  اف التجارة الدولية، أين حققت جناحا معرت يفهذه األخرية أصبحت ذات أمهية ابلغة خاصة 

قات فواإلقليمية كانتقال األيدي العاملة، املبادالت التجارية، تد  نائيةثالالتفسريية اجليدة للعديد من التدفقات 
 .رادفة إىل هجرة األفالسياحة، إضا

ق التجاري بني البلدين يتحدد تبعا لكل من وزهنما فكرة أن التد فيتمحور منوذج اجلاذبية للتجارة الدولية على 
تبادل التجاري بني البلدين يتزايد مع زايدة حجم أن حجم ال ثاصلة بينهما، حيفة اجلغرافية الفاالقتصادي واملسا

ة إىل فة اجلغرافية بني البلدين، إضافالنقل مقاسة ابملسا فالبلدين مقاسا ابلدخل الوطين ويتناقص مع زايدة تكالي
 يفقاث واليفيؤدي التقارب اجلغرا ثة املبادالت بني الدول، حيفر على كاثجمموعة العوامل غري االقتصادية اليت تؤ 

 .1على تعزيز املبادالت ودعمها  سسيؤ )اللغة( وامل

"إسحاق نيوتن" عام  ءيزايفويعود أصل منوذج اجلاذبية االقتصادي إىل قانون اجلاذبية املقرتح من قبل عامل ال
على التوايل تتناسب طرداي   M1وM2بني جسمني ذو كتلتني  والذي مضمونه ينص على أن قوة التجاذب  1657

 
1 Bernard Fustier, "Les échanges commerciaux euro-méditerranéens: essai d’analyse structurale, Revue des 

Sciences Économiques et de Gestion: université Setif1, 2004, p 02 . 
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ق فة اليت بينهما، إذ يعطى منوذج اجلاذبية لنيوتن و فجداء كتلتيهما وتتناسب عكسيا مع مربع املسامع حاصل 
 :1الصيغة الرايضية التالية

F=G𝑀1𝑀2

𝐷2  

 Gة بني اجلسمني، فل املساثمت Dل حجمي اجلسمني، ثمت 1M 2Mل قوة التجاذب بني اجلسمني، ثمت F: ثحي

 بت اجلاذبية ويعتمد على وحدات قياس القوة وجماهلا. اثل  ثمت

، بل ا ستخدم أيضا بعيدا عن هذا اجملال عام قطف ءيزايفومل يقتصر استخدام منوذج اجلاذبية لـ"نيوتن" على ال
، تلتها بعد 2اعالت للنشاطات اإلنسانيةفلتوضيح جمموعة الت "yearC .Hمن قبل االقتصادي "كاري" " 1860

 .3رادفبتطبيق منوذج اجلاذبية على هجرة األ  1885عام    "Ravensteinنستني" "فدراسة "راذلك  

 rielly "رايلي  فمن قبل "وليام جوزي 1931وقد كان أول تطبيق لنموذج اجلاذبية على التجارة عام 

William  " حتديد املناطق التجارية الكربى لعدد من املدن  فليحلل أمناط رحالت التسوق وجتارة التجزئة هبد
انية ظهرت العديد من الدراسات اليت عملت على قياس حمددات منط التبادل ثاألمريكية، وبعد احلرب العاملية ال

 معدالت التجارة الدولية، إذ ترجع أوىل حماوالت تطوير قانون يفالتجاري الدويل بني الدول كنتيجة للنمو املتسارع 
( "تنربغن"  1954) " w.Isardسري التبادل التجاري الدويل إىل دراسات كل من "ايزارد"فتن لتنيو 

"Timbergen"  (1962 "و"بوهنن )“Pöyhönen" (1963 أين تبني أن سبب التبادل التجاري بني الدول ،)
ة نقل فيما بني الدول كمؤشر لتكلفة ف الناتج احمللي اإلمجايل لكل دولة واملسايفال ثيعود إىل وزن كل بلد متم

 (ndrsonAs eamJ) شكله النهائي لالقتصادي "اندرسون" يف تطوير منوذج اجلاذبية يفضل ف، ويرجع ال4السلع 
 :  5، إذ تعطى الصيغة االقتصادية لنموذج اجلاذبية كما يلي1979سنة  

 
1 James E. Anderson, The Gravity Model, review prepared for Annual Review of Economics, vol. 3, Boston 

College and NBER, February 9, 2011, p. 02. 
2 Fred Bonhomme, un modèle de gravité pour le commerce Canada- Etats-Unis et les effets frontières, Rapport 

de recherche présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maîtrise ès sciences 

économiques, Université de Montréal Canada, Février 2004, P10. 
3 Luca De Benedictis And Daria Taglioni, “The Gravity Model In International Trade”, selected works of Luca 

De Benedictis , 2011, P56. 
4 Bernard Guillochon et Annie Kawecki, op. cit, P 92. 
5 Didier Josselin et Bernadette Nicot, Un modèle gravitaire géoéconomique des échanges commerciaux entre les 

pays de l’U.E., les PECO et les PTM, Cybergeo: European Journal of Geography[En ligne], Sustèmes, 

Modélisation, Géostatistique, Document 237, mis en ligne le 12 mars 2003. P. 12 . URL : 

http://cybergeo.revues.org/index4219.html. 

http://cybergeo.revues.org/index
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Fij= G
𝑀𝑖

𝛼𝑀𝑗
𝛽

Dij
θ ………..(1) 

 الناتج احمللي يفل ثواملتم Mjو Miميثل قوة التجاذب،  ثحي jو iق التجاري بني البلد فالتد  هوFij :ثحي
بني البلدين وتقاس حسب تنربغن بني املراكز االقتصادية، وهو مؤشر  ة اجلغرافيةفهي املسا ijD اإلمجايل للبلدين،

ل ثمتا (1)ان العالقة ف Ø=2و α =β=1ذا كان إفوابت، ث Øو βو αبت اجلاذبية، اث  Gلتكلفة التبادل التجاري،
 منوذج نيوتن

اللوغاريتم  فخطي ألغراض التحليل االقتصادي من خالل توظيوميكن أن تتحول هذه املعادلة إىل شكل 
  شكلها اخلطي كما يلي:يف( حيث تتمل املعادلة  lnالنيبريي )

 Ln (fij)= α0+ α ln (mi)+  β ln(mj)- Ø ln(dij)  

 α0= ln (G)  ثحي

يالحظ من هذه املعادلة اخلطية تفسري لوغاريتم تدفقات التجارة من صادرات أو واردات وهي املتغري التابع هنا 
، واملتمثلة يف لوغاريتم حجم اقتصاد الدولة املصدرة، ولوغاريتم حجم الدولة مستقلةاعتمادا على ثالثة متغريات 

كمقياس ملرونة التدفقات  Øو βو αمعلمات النموذج  املستوردة، ولوغاريتم املسافة بينهما، وميكن استخدام
التجارية لتفسري مستوى أحجام اقتصادايت الدول أو املسافة بينهما، حيث تزيد تدفقات التجارة على وجه 

مبقدار   jو  i، يف حني تتقلص التجارة بني الدولتني  %1بنسبة   iإذا زاد حجم اقتصاد الدولة   %α التحديد مبعدل
Ø    11إذا زادت املسافة بينهما بنسبة%. 

( و"بوهنن" 1962( و"تينربجن" )1954ونظرا لبساطة هذا النموذج الذي ع رض من قبل "ايزارد" )
جمموعة كبرية من د تركز العمل يف السنوات األخرية على توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل قلف ،(1963)

 املتغريات اليت تؤثر على تدفقات التجارة.

ابإلضافة إىل عاملي املسافة وحجم اقتصاد الدول، سعى العديد من : منوذج اجلاذبية املوسع -نيااث
االقتصاديني إىل توسيع منوذج اجلاذبية من خالل توسيع حمددات التدفقات التجارية، إبدخال العديد من املتغريات 

بتت من ثواليت ا ، احلدود املشرتكة، التاريخ ...،ية اليت تعكس مستوى متوسط الدخل، عدد السكان، اللغةاإلضاف

 
نوفمبر  ، لكويتاوليد عبد مواله، نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، العدد السابع والتسعون،  1

 .04، ص: 2010
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 صيغته يف، ويعطى منوذج اجلاذبية تؤثر وبشكل اجيايب على التدفقات التجارية بني الدولخالل الدراسات أهنا 
  :1املوسعة كما يلي

Ln(fijt)=α0 +  α1 ln(gdpit) + α2 ln(gdpjt) +  α3 ln(cgdpit) + α4 ln (cgdpjt) − α5 ln(dij) +

 α6 ln(popit) +  α7 ln(popjt) +  α8 ln(migijt) +  α9 bord + α10 lang +  α11 colon +

 α12 Agt   

 ؛t السنة  يف j إىل  iق التجاري من  فالتد   fij: ثحي

𝑔𝑑𝑝𝑖  الناتج احمللي اإلمجايل لi السنة  يف t؛ 

𝑔𝑑𝑝𝑗  الناتج احمللي اإلمجايل لj  السنة  يف t؛ 

cgdpit  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ي البلدi  السنة  يف t؛ 

cgdpjt    نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ي البلدj  السنة  يف t؛ 

𝑑𝑖𝑗  ة بني البلدين  فاملسا iوj؛ 

popit    عدد السكان ي البلدi  السنة  يف t؛ 

popjt   عدد السكان ي البلد j  السنة  يف t؛ 

Migijt   عدد مهاجري بلد iالبلد يف j  السنة  يف t؛ 

 Brod   إذا ما كانت هناك حدود مشرتكة بني البلدين    1متغري ومهي أيخذ القيمةi  وj   ؛ما عدا ذلك  0و 

Lang  ؛ما عدا ذلك  0إذا كانت اللغة مشرتكة بني البلدين و  1.متغري ومهي أيخذ ومهي أيخذ القيمة 

colon   إذا ما اشرتك البلدين   1متغري ومهي أيخذ القيمةiوj ؛ ما عدا ذلكيف 0 التاريخ االستعماري و يف 

 Agt   ؛ ما عدا ذلكيف  0إذا كاان البلدين حتت اتفاقية جتارية و 1متغري ومهي أيخذ القيمة 

حيث يرى البعض أن ولقد أدى استخدام املتغريات الومهية يف هذا النموذج إىل تعرضه النتقادات عديدة 
 .استخدام هذه املتغريات يؤدي إىل سوء صياغة النموذج

 
 6-5مرجع سابق، ص:  مواله، وليد عبد  1
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 حتليل متغريات منوذج اجلاذبيةاين: ثاملطلب ال

ة مل شكلت هاته املتغريات فسريية لنموذج اجلاذبية بغرض معر فسيتم من خالل هذا املطلب حتليل املتغريات الت
 ؟املبسط أو املوسع   ءمعادلة منوذج اجلاذبية سوا

 املتغريات االقتصادية  -أوال

 1:يما يليفوميكن إمجاهلا    

 يف ءتعتمد الصادرات وبشكل كبري على مستوايت الدخول جملموعة الدول الشركاحجم الناتج احمللي:  -1
اه االقتصادي هلذه الدول أي فحالة الر ففي التجارة، وذلك الن صادرات دولة ما هي إال واردات الدول األخرى، 

ع، مبعىن أن فان حجم االسترياد لتلك الدول من هذه الدولة املصدرة سيزداد ويرتفاع مستوايت دخوهلا، فعند ارت
 تنشيط التبادل يفم الناتج احمللي يلعب دور اجيايب حج انفيزداد، وعليه  فالطلب على صادرات هذه الدولة سو 

 التجاري بني الدول
عمدت بعض الدراسات التطبيقية املستخدمة ملعادلة اجلاذبية أبخذ  رد من الناتج احمللي:فنصيب ال -2

كلما فرد، فردي البلدان املعنية، الن هذا املعدل يعكس القدرة الشرائية ومستوى املعيشة للفلوغاريتم معدل دخل ال
ايل يزداد طلبه رد، وابلتفعت القوة الشرائية للفمن الناتج احمللي ارتقى مستوى املعيشة وارت ردفالع نصيب فارت

االستهالكي من جهة ومن جهة أخرى يتحول استهالكه من استهالك األساسيات إىل استهالك الكماليات، مما 
 على املنتجات اليت ال تنتج حمليا.  يهافمبا  يؤدي إىل زايدة الطلب  

 2:يما يليفوميكن إمجاهلا  املتغريات غري االقتصادية:    -نيااث

أهنا تعترب العائق  ثحجم املبادالت التجارية بني الدول حيعلى سلبا ة فر املساثؤ تة اجلغرافية: فاملسا -1
ة بني الدول يشكل عائقا يعمل على احلد من انتقال السلع عرب احلدود، فاع املسافالطبيعي للتجارة، إذ أن ارت

انه كلما كانت  ثالنقل احد أهم مكوانهتا، حي فالتجارة واليت تعترب تكالي فة كتقريب لتكاليفوتستخدم املسا
بني كل من  فض معها حجم التبادل التجاري بسبب االختالفالنقل واخن فعت معها تكاليفعة ارتفة مرتفاملسا

 سعر االسترياد وسعر التصدير.

 
ي تقدير االمكانات التجارية لدول منطقة المغرب العربي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم فحميد ستي، استخدام نموذج الجاذبية  1

 70ص:   2015 ، فاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشل
 74-71المرجع السابق، ص:  2
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ع ا ان زايدة وارتففاحلجم، رتاض وجود اقتصادايت فبافحيدد عدد السكان حجم السوق عدد السكان:  -2
 يزيد حجم السوق احمللية نسبة للسوق اخلارجية وبذلك تقلل مثعدد السكان يزيد من كمية وحجم اإلنتاج ومن 

أن بعض الدراسات اليت  ثري حبيثمن عرض الصادرات لتلك الدول، وهناك من يرى أن حجم السكان ليس له ات
 استخدمت منوذج اجلاذبية مل تدرج متغري عدد السكان إىل متغريات النموذج.

ية بني فقاثإن وجود لغة مشرتكة بني دولتني إن مل يدل على اجلوار انه يدل على الروابط الاللغة املشرتكة:  -3
ة اجلغرافية بني فرة النامجة عن بعد املساهاتني الدولتني، وهي أمور تقلل إىل حد كبري من عوامل املعرقلة للتجا

 هاتني الدولتني.
مهم على قوة العالقات بني الدول املستعمرة ، لذا ال  رثإن للماضي االستعماري االروابط االستعمارية:  -4

االستعماري خيلق نوع من  املاضيفال العوامل التارخيية على حجم املبادالت التجارية بني الدول، فميكن إغ
 ر على حجم املبادالت بني الدول.ث من عادات وتقاليد، لغة، هاته العوامل تؤ يفقاثالتقارب ال

بغرض زايدة املبادالت التجارية بني الدول تلجا هذه األخرية إىل إبرام اتفاقيات االتفاقيات التجارية:  -5
ا فيفقات التجارية بني الدول، وهذا ختف زايدة حجم التد يفيما بينها، هذه االتفاقيات تلعب دور كبري فجتارية 

 للقيود التجارية املروضة قبل إبرام االتفاقية
 دول االستقبال أن يلعب دورا كبريا يف زايدة حجم التبادل يفن ميكن جملتمع املهاجريراد: فهجرة األ -6

ضيلية، فالتجاري بني دول األصل ودول االستقبال، من خالل قناة املعلومات وقناة الطلب على املنتجات الت
تبادل جتاري األوىل حبكم عالقات املهاجر العرقية واللغوية ومعلوماته الشخصية حول البلد األم، ميكنه أن خيلق 

طلبه على املنتجات التفضيلية اخلاصة ابلبلد األم فانية ثأما ال فعلى صادرات وواردات البلد املضي را بذلكثؤ م
هذا املتغري ضمن متغريات منوذج اجلاذبية،  فلذا أضي أي صادرات البلد األم، فضير على واردات البلد املثتؤ 

ع التبادل التجاري بني الدول فى أن زايدة تدفقات املهاجرين تر ري من الدراسات التطبيقية علثبتت الكثوقد ا
 املعنية.  

 : استخدامات وعيوب منوذج اجلاذبيةثالثالاملطلب  

واإلقليمية كالتجارة الدولية،  نائيةثالأمهية منوذج اجلاذبية يف قدرته التفسريية لعديد التدفقات  تكمن
 وسيوضح هذا اتليا  السياحة...، ورغم هذه األمهية إال انه تعرض لعدة انتقادات،



ملهاجريها  املستقبلة  الدول   مع للجزائر  التجاري التبادل  على اجلزائرية اخلارجية  اهلجرة  ألثر  قياسية  دراسة : الرابع  الفصل  

 

194 
 

 الدراسات التطبيقية ملعاجلة يفيعد منوذج اجلاذبية احد األدوات الشائعة استخدامات منوذج اجلاذبية:  -أوال
 يما يلي:فامات هذا النموذج  مواضيع مرتبطة ابلتجارة الدولية، وميكن ذكر أهم استخد 

قط فسريية لنموذج اجلاذبية على أسباب التجارة بني الدول فال تقتصر القدرة التسري أمناط التجارة: فت -1
مت وضع مؤشرات هلا على مستوى  ثيما بني الصناعات، حيفنائية ثسر هذا النموذج التجارة الفبل أيضا ي

سريها ابستخدام معدالت اجلاذبية كطريقة بديلة فكانت كلية أو مبتوسط مرجح مت ت  ءالصناعة وهذه املؤشرات سوا
   1لتحليل التجارة داخل الصناعة

ابالرتفاع أو التنبؤ من خالل  يتم بواسطة النموذج احملتملة التجارة تقديرتملة: تقدير التجارة احمل -2
عمال األ مناخإذا تغريت نوعية البيئة املؤسسية املتعلقة حبرية التجارة و  بني دولتني فمثال االخنفاض يف التجارة

 .2فإن ذلك ينعكس على التدفقات التجارية بني الدولتني  والفساد

 يفنطاق واسع استخدم منوذج اجلاذبية على ر االتفاقيات التجارية على التبادل التجاري: ثتقييم ا -3
 هذه يف فرها على تعزيز التبادل التجاري للدول األطراثنائية واإلقليمية وتقييم أثدراسة االتفاقيات التجارية ال

كنت العديد من الدراسات من الوقوف على أمهية هذه التكتالت التجارية يف تعزيز التجارة البينية  متوقد االتفاقية، 
ر االتفاقيات التجارية على حجم املبادالت التجارية ثقام بدراسة ا من أول N. Aitkenويعترب  ؛األعضاءللدول 

للمتغريات  اإلقليميةالتجارية  تاالتفاقيامتغري  فمن اضا أولوهو  ، ابستخدام منوذج اجلاذبيةءللدول األعضا
 ة اتفاقييف كان بني البلدين الشريكني  إذا 1القيمة  أيخذ يعترب هذا املتغري متغري ومهي  ثالتقليدية للنموذج، حي

 .3كان غري ذلك  إذا   0جتارية وقيمة 
ان ف jو iنائية بني البلدين ث ظل وجود تسهيالت للحدود املشرتكة للتجارة اليف ة احلدود:فقياس تكل -4

ان التجارة البينية  فاحلدود نفسها ميكن أن تكون عائقا أمام التجارة، ومع بقاء العوامل األخرى اثبتة دون تغيري 
ر احلدود، ويتم إدراج عامل ث ابربوهو ما يع jو iقليم جيب أن تنمو مبعدل أسرع من التجارة ما بني األقاليم لال

ة متغري ومهي للتعبري عن اجلوار بني الدولتني، فمشرتكة بني دولتني ضمن منوذج اجلاذبية عن طريق اضاوجود حدود 
ر احلدود اجلغرافية على حجم التبادل التجاري بني الدول دراسة ثومن بني الدراسات التطبيقية اليت تناولت دراسة ا

 .National Borders Matter: Canada-U.S " بعنوان  1995سنة  John McCallumاالقتصادي 

 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ثقات التجارة العربية البينية باستخدام نموذج الجاذبية، مجلة الباحفعالوي محمد لحسن، تحليل تد  1

  13، ص:2012التسيير، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد العاشر، 
2 Muchielli, op.cit.,P 236-241. 
3Jérôme Trotignon, L’impact des accords de libre-commerce entre pays latino-américains. Les enseignements 

d’un modèle de gravité en données de panel, Institut des sciences mathématiques et économiques appliquées, 

ISMEA, LXI (2), 2008, p.02 
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Regional Trade Patterns " ر احلدود بني كل ثواليت قام من خالهلا ابستخدام منوذج اجلاذبية بغرض قياس ا
حجم التبادل  أن إىلتوصل  أينعلى حجم التبادل التجاري بينهما،  األمريكيةمن كندا والوالايت املتحدة 

مرة حجم التبادل التجاري بني املدن  20وق فس البلد يفيالهتا داخل نثالتجاري بني بعض املدن الكندية وم
  اجلغرافيةة فسه واليت تصلها املسافواليت هي من احلجم االقتصادي ن األمريكيةالكندية ومدن الوالايت املتحدة 

      .1سهافن
قط، بل استخدم فالتجاريني  ءقات السلعية بني الشركافسري حجم التد ف تيفاستخدام منوذج اجلاذبية  يقتصر ومل
 معادلة يف لثبني الدول أين مي رادفقات الثنائية واإلقليمية مثل تدفقات هجرة االفسري العديد من التد ف تيفأيضا 

سر منوذج ف، هذا وياصلةفة الفل املساث حني متيفعدد سكان البلدين كتلة اجلسمني ( 01اجلاذبية )العالقة 
 ...  قات االستثمار األجنيب املباشرفقات السياحة، تد فاجلاذبية أيضا تد 

 االقتصاد الدويل وخاصة التجارة الدولية، يفظي به من أمهية ابلغة رغم ما ح  عيوب منوذج اجلاذبية:  -نيااث
 من تقلل الجعلته يتعرض جلملة من االنتقادات، لكن هذه األخرية   اجلاذبية منوذج قت تطبيقفاليت را املشاكل ان ف

، من بني فقط دقة أقل النموذج على القائم القياس جتعل وإمنا يتصف هبا، اليت التفسريية والقدرة النموذج أمهية
 هذه املشاكل ما يلي:

منوذج االحندار املتعدد انه ال توجد أي عالقة خطية  روضف من ضمنمشكلة تعدد العالقات اخلطية:  -1
ر من املتغريات التفسريية اليت يتضمنها ثباط بني زوجني أو أكوملا كان هناك ارت،  النموذجيفبني املتغريات التفسريية 

منوذج اجلاذبية خصوصا تلك اليت تتضمن سالسل زمنية، وعلى الرغم من وجود عدد من الدراسات السابقة 
إن أي منها مل يلق قبوال واسعا، وواحد من تلك االختبارات يشرتط العدد املرتبط فتبار تعدد العالقات اخلطية الخ

 .2يدل ذلك على وجود تعدد للعالقات اخلطية  30إىل    20ببياانت املتغريات وعندما يزيد هذا العدد عن 

ة اجلغرافية اليت فالنقل واملقدرة ابملساقياس تكلفة  تعترب مشكلة عدم توحيد مشكل قياس تكلفة النقل:  -2
ة، منها ما ف حساب هذه املسايف التجارة، هناك العديد من الطرق املستخدمة يفالبلدين الشريكني  صل بنيفت

ة اجلغرافية  فصل عاصميت الدولتني، ومنها ما أتخذ بعني االعتبار املسافة اجلغرافية اليت تفأتخذ بعني االعتبار املسا
  بعني االعتبار املسافة بني املوانئ الرئيسية للدول.  أتخذ، ومنها ما  للدولتني  االقتصاديتنيالعاصمتني    صلفاليت ت

 
 .112حميد ستي، مرجع سابق،  ص:  1
 .14مرجع سابق، ص:  عالوي محمد لحسن،  2
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إن استعمال املتغريات الومهية يؤدي إىل سوء صياغة النموذج ابإلضافة إىل  استعمال املتغريات الومهية: -3
الحتمال احنياز تقديرات املرونة احلقيقية من التشكيك أصالا يف مدى مالءمة النموذج اخلطي للجاذبية وذلك 
 .1خالل تقدير معامل النموذج اخلطي ابستخدام طريقة املربعات الصغرى

فإن منوذج اجلاذبية ي ستخدم بشكل واسع يف مناهج االقتصاد القياسي املختلفة، واليت  ه االنتقاداتورغم هذ
ت هذه الدراسات من الوقوف سرة وتدفقات التجارة، وقد مكن  مت كن من تقدير العالقة السببية بني املتغريات املف

 D.Gould)كما أكدته دراسة   واالستقباللدول األصل يف تعزيز التجارة البينية راد فاهلجرة الدولية لألعلى أمهية 

، وإذا ما استطاعت هذه الدراسات (Lung 2008) ودراسة (Trinidade & Rauch 2002) ( ودراسة1991
تعزيز التبادل التجاري البيين لدول األصل واالستقبال، فهل ينطبق هذا على حالة اهلجرة  يفأتكيد دور املهاجر 

 اخلارجية اجلزائرية؟ 

 االستقبالتقدير أتثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري للجزائر مع دول  املبحث الثالث:  

ا املبحث إىل اجلانب القياسي يف تقدير اثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري ذ سيتم التطرق يف ه
ستخدمة فيه، من خالل عرض لنموذج الدراسة املقرتح، النماذج امل اذ للجزائر بشقيه الواردات والصادرات ويتم ه

 .النموذج املالئم هلاته الدراسة  تسمح لنا ابختيارالتطرق لبعض االختبارات اليت    ة إىلابإلضاف

 املطلب األول: منوذج اجلاذبية املقرتح للدراسة

 يلي:  ا املطلب إىل ما  ذ يتم التطرق يف ه

بغرض قياس اثر اهلجرة اخلارجية للجزائريني على التجارة اخلارجية للجزائر، سيتم  : صيغة النموذج-أوال
استخدام منوذج اجلاذبية يف تقدير العالقة بني إمجايل التجارة اخلارجية بشقيها الصادرات والواردات للدولة األم 

ت تفسريية أخرى متثلت يف الناتج )اجلزائر( كمتغري اتبع  واهلجرة الدولية كمتغري تفسريي مستقل إىل جانب متغريا
احمللي اإلمجايل كمقياس ألثر حجم االقتصاد، املسافة اجلغرافية للدول كمؤشر لتكلفة النقل، وكذلك متغري صوري 

ابعتباره احد  STATA 15.1لكون الدولة تنتمي إىل اتفاقيات جتارية أم ال، وقد مت استخدام الربانمج اإلحصائي 
الربامج املتقدمة يف التحليل القياسي وبناء النماذج االقتصادية واملصمم للتعامل مع املشاكل اإلحصائية الناجتة عن 

 
 .04وليد عبد مواله، مرجع سابق، ص:   1
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االرتباط الذايت واملتعدد واختالف التباين، حيث يعمل على حتليل السالسل الزمنية والوحدات املقطعية إضافة إىل 
 ج ابنل.حتليلي البياانت من خالل منوذ 

، ووجود والشيء نفسه ابلنسبة للواردات ونظرا لوجود بعض القيم الصفرية لصادرات اجلزائر حنو بعض الدول
بعض القيم الصفرية يف عدد املهاجرين اجلزائريني يف بعض دول االستقبال، والن لوغاريتم الصفر غري موجود فانه 

 وعليه فان = Ln(x)  Ln(x +1) ن ال ،ري اهلجرةومتغلكل من متغري الصادرات ومتغري الواردات  1ف يضا

Ln(Exp)  Ln(Exp +1) = وLn(Imp)  Ln(Imp +1) =و ln(Emig +1)= ln(Emig)  الشكل ا فان ذ هل
لدولية للجزائريني والتبادل التجاري الدويل بني اهلجرة ا ةاللوغاريتمي املزمع استخدامه يف عملية التقدير للعالق

 أيخذ الصيغة التالية:  للجزائريني،

 : النموذج اخلاص ابلصادرات -1

Ln(Expijt +1) = β0+β1 ln(GDPit)+β2 ln(GDPjt)+β3 ln(Emigit +1)+β4 ln(dist)+β5 rtaij+øijt 

 النموذج اخلاص ابلواردات -2

Ln(Impijt+1)= β0+β1 ln(GDPit)+β2 ln(GDPjt)+β3 ln(Emigit +1)+β4 ln(dist)+β5 rtaij+øijt 

 حيث أن:

-  iمتثل مؤشر الدولة األم للمهاجرين )اجلزائر(؛ 
-  jمتثل مؤشر دول االستقبال للمهاجرين اجلزائريني )دول عينة الدراسة(؛ 
-   t    :؛2015..........1995،  1990متثل مؤشر السنوات 
- ijtExp  متثل حجم الصادرات من الدولةi      إىل الدولةj   خالل السنةt؛ 
- ijtImp  متثل حجم الواردات الدولةi      من الدولةj   خالل السنةt؛ 
- itGDP  السنة    متثل حجم الناتج احمللي اإلمجايل اخلام للدولة خاللt؛ 
- jtGDP  السنة    متثل حجم الناتج احمللي اإلمجايل اخلام للدولة خاللt؛ 
- itEmig    متثل عدد مهاجري الدولة يف الدولة خالل السنةt؛ 
- dist   متثل املسافة بني الدولة والدولة؛ 
- ijrta متثل االتفاقيات التجارية بني الدولتنيi  وj  خالل السنةtا كان البلدين ذإ 1القيمة  ذ ا املتغري أيخذ ، وه

 يف حالة عدم وجود اتفاقية جتارية بني الدولتني؛ 0القيمة   ذ تربطهما اتفاقيات جتارية، وأتخ
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- ijtø ي يتضمن ابقي عوامل املتغريات اليت تدخل يف تفسري تدفقات التجارة اخلارجية بني ذ احلد العشوائي وال
ه املتغريات قد تكون غري قابلة للقياس وقد تكون غري معروفة كما ذ ، غري إن ه tخالل السنة jو iالبلدين  

 ه التدفقات التجارية؛ذ ه املتغريات أن تؤثر بصفة عشوائية على هذ ن هلميك
- 0β متثل احلد الثابت لكل معادلة؛ 
- 5β …,2β ,1β  معلمات النموذج ومتثل مرونة املتغري التابع ابلنسبة للمتغريات املستقلة، وهي النسبة املئوية للتغري

 .%1بنسبة  يف املتغري التابع نتيجة تغري املتغري املستقل  

 ميكن إمجال إشارات النموذج من خالل اجلدول التايل::  إشارات معلمات النموذج  -اثنيا

 إشارات معلمات منوذج اجلاذبية املقرتح :39اجلدول رقم  

 اإلشارة معامله ما ميثله املتغري 
ln(GDPi)   لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل للدولةi β1 + 
ln(GDPj)   لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجال للدولةj Β2 + 
ln(Emig) لوغاريتم عدد مهاجري الدولة i   يف الدولةj Β3 + 

ln(dist)   لوغاريتم املسافة بني الدولتنيi  وj β4 - 
Rta الدولة    املتغري الومهي التفاقيات التجارية بني iوالدولةj β5 + 

 الطالبة من إعداد  املصدر: 

، وعدد مهاجري j، والناتج احمللي اإلمجايل للدولة iيبني اجلدول أن كل من الناتج احمللي اإلمجايل للدولة 
وبني كل من ، ومتغري االتفاقيات اإلقليمية التجارية، كلها يتوقع أن تكون هلا أتثري اجيايب بينها jيف الدولة  iللدولة

ه املتغريات زادت بفعلها قيمة الصادرات و/أو الواردات، أما ذ الصادرات والواردات، مبعىن كلما زادت قيمة ه
ابلنسبة ملتغري املسافة بني البلدين فيتوقع أن يكون هلا أتثري سليب مبعىن كلما زادت املسافة بني البلدين زادت تكلفة 

 بلدين.النقل واخنفضت بدلك التجارة بني ال

لكن ليست بتتابع سنوي وإمنا  2015-1990فرتة الدراسة تتمثل يف الفرتة : العينة وفرتة الدراسة -اثلثا
 دولة هي:  55هي تتابع لكل مخس سنوات، أما العينة حمل الدراسة فتتكون من  
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فرنسا، أملانيا، اسبانيا، النمسا، الشيك، قربص، دمنارك، فلندا، اليوانن، اجملر، ايرلندا،  الدول األوروبية: -
، هولندا، النرويج، بولندا، الربتغال، السويد، سويسرا، بلغاراي، مالتا، رومانيا، ايطاليا، بريطانيا،  غلوكسمبور 

 كرواتيا، سلوفانيا، سلوفاكيا؛
 ت املتحدة األمريكية؛كندا، الوالاي  دول أمريكا الشمالية: -
 الربازيل، األرجنتني، املكسيك، الشيلي، املكسيك، كواب، كولومبيا، البريو، اإلكوادور؛  دول أمريكا الالتينية: -
 الفلبني، األراضي الفلسطينية احملتلة، تركيا، روسيا؛  دول آسيا: -
 العابون، السنغال، نيجر، مايل، جنوب إفريقيا؛  دول إفريقيا: -
 ؛اسرتاليا -
 األردن، مصر، ليبيا، تونس، املغرب، موريتانيا.الدول العربية:   -

، Unbalanced Panel Dataاحلالية سوف تستخدم بياانت سالسل زمنية مقطعية غري متوازنة  ومن مث فان الدراسة
( اليت تتوافر فيها بياانت للمتغريات حمل Tعلى عدد السنوات ) (N= n*T)حيث يتوقف عدد املشاهدات 

 الدراسة اخلاصة بكل دولة

ه الدراسة سوف يعتمد على جمموعة البياانت جملموعة الدول حمل ذمن خالل ه: مصادر البياانت -رابعا
الدراسة خالل فرتة الدراسة، حيث مت احلصول على كل من متغري الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر والشركاء التجاريني 

للبلدين، ومتغري االتفاقيات التجارية من خالل قاعدة بياانت املوقع املتخصص يف التجارة ومتغري املسافة اجلغرافية 
 WWW.CEPII.COM  1الدولية

أما ابلنسبة لعدد املهاجرين اجلزائريني يف دول عينة الدراسة فقد مت احلصول عليها من موقع األمم املتحدة )دائرة 
، وقد مت احلصول على بياانت إمجايل الواردات والصادرات اجلزائرية من واىل الدول WWW.UN.ORG 2السكان(

 www.correlatesofwar.org 3حمل الدراسة من خالل موقع

 : تقدير اثر اهلجرة اخلارجية للجزائريني على الصادرات اجلزائرية املطلب الثاين

 ا املطلب إىل ما يلي:ذ سيتم التطرق يف ه

 
1 http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8   
2 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 
3 http://correlatesofwar.org/data-sets/bilateral-trade/cow_trade_4.0 

http://www.un.org/
http://www.correlatesofwar.org/
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 يلخص اجلدول املوايل أهم املقاييس اإلحصائية ملتغريات الدراسةاملقاييس اإلحصائية ملتغريات الدراسة:    -أوال

 أهم املقاييس اإلحصائية ملتغريات الدراسة اخلاصة ابلصادرات :40  اجلدول رقم

 عدد املشاهدات  قيمة    أدىن قيمة   أعلى ياريعاالحنراف امل  الوسط احلساب  املتغري 
itExp 5.81e+08 1.61e+09 1.49e+10 0 326 
idpG 9.83e+10 5.02e+10 1.67e+11 4.18e+10 330 
jdpG 5.82e+11 1.75e+12 1.80e+13 1.01e+09 325 
iEmig 24045.46 150864.8 1430656 0 327 

ijDist 3916.326 3486.847 1654.65 650.6 330 
 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائياملصدر: 

حوايل ( itExpالصادرات اجلزائرية )من اجلدول أعاله، بلغ املتوسط احلسايب للمتغري التابع واملتمثل يف 
 مليار 14.9دوالر، أين بلغت أعلى قيمة  مليار 1.61 حوايل دوالر أمريكي، واالحنراف املعياري مليار 0.581

دوالر  0وكانت موجهة للوالايت املتحدة األمريكية، فيما بلغت أدىن قيمة هي  2010لك عام ذدوالر وكان 
 األراضي الفلسطينية احملتلة. ا خالل سنوات معينة لدول معينة مبا فيها  ذ وه

حوايل  (idpG) أما ابلنسبة للمتغريات املفسرة، فقد بلغ املتوسط احلسايب للناتج احمللي اإلمجايل للجزائر
ب  2015دوالر، يف حني بلغت أعلى قيمة عام  50.2مليار حوايل  دوالر واالحنراف املعياري مليار 98.3
، أين يالحظ اختالف كبري بني أدىن وأعلى مليار 41.8ب  1995وسجلت أدىن قيمة عام  مليار دوالر 167

 قيمة وهدا راجع بدرجة كبرية إىل تغري أسعار النفط، أما فيما خيص الناتج احمللي اإلمجايل للشريك التجاري
(jdpG) مليار 1750 حوايل رافه املعياريواحنمليار دوالر  582 حوايل فقد سجل متوسطه احلسايب قيمة 

وهي خاصة ابلوالايت املتحدة األمريكية بينما  2015عام  مليار دوالر 18000دوالر، حيث بلغت أعلى قيمة 
ا االختالف بني ذ وهي خاصة بدولة نيكاراغوا، ويعود ه 1990عام  مليار دوالر 1.01 بلغت أدىن قيمة له

 احلجم االقتصادي لكل بلد.أعلى وأدىن قيمة إىل اختالف 

، حيث 150864.8واحنرافه املعياري  24045.46بلغ متوسطه احلسايب  (iEmig) أما متغري اهلجرة
مهاجر وهو عدد اجلزائريني املقيمني بفرنسا، بينما   1430656ب  2015ا املتغري عام ذ سجل أعلى قيمة هل

 .ت معينةلسنوا عدةمهاجر وهي مسجلة يف دول  0كانت أدىن قيمة هي 
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أين  3486.847واحنرافه املعياري  3916.326فقط بلغ متوسطه احلسايب ( ijDist)أما متغري املسافة 
كم وهي   650.6كم وهي املسافة بني اجلزائر واسرتاليا، وبلغت أدىن قيمة   16543.65بلغت أعلى قيمة له 

 .املسافة بني اجلزائر وتونس

إحدى املشاكل اليت تواجه التقدير  ،رتباط املتعددالتعترب مشكلة ا :املتعدداختبار مشكلة االرتباط  -اثنيا
ولتقييم مشكلة  ،صلة للمتغرياتاملنف راآلاث حبيث يصبح من الصعب حتديد ،ردااالحنت الملعام اإلحصائي

 واختبار التباين، (Variance Inflation Factor) ويعين (VIF) ختباراعتماد على االمت رتباط املتعدد اال
(Tolerance) ويعين  (1/VIF) .كما يوضحه اجلدول املوايل 

 نتائج اختبار مشكلة االرتباط املتعدد  :41اجلدول رقم  

 VIF 1/VIF املتغريات

Distlog 

logjGdp 

emiglog 

rta 

logiGdp 

1.75 
1.72 
1.71 
1.63 
1.09 

0.572 
0.581 
0.585 
0.613 
0.821 

mean VIF 1.58 
 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج   :املصدر

يعرض اجلدول السابق نتائج اختبار مشكلة االرتباط املتعدد بني املتغريات املستقلة حيث يتبني من خالله أن 
سجلت أعلى قيمة  ذا جيد ابلنسبة ملشكلة االرتباط بني املتغريات املستقلة، إذ وه 10اقل من  (VIF)قيم 

، كما بلغ متوسط 1.09ي بلغ ذ ( ملتغري املسافة واقل قيمة ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل للجزائر وال1.75)
يعين عدم وجود مشكلة ارتباط متعدد بني املتغريات  ذ، إ10وهو اقل من  1.58 (Mean VIF)االحنراف املتعدد 

 املستقلة.

 (VIF/1)اقل أو يساوي واحد صحيح واملتمثل يف  ( Tolerance)امل التباين  كما يبني اجلدول أدانه أن قيم مع
 جلميع املتغريات املستقلة، مما يعترب مؤشرا على عدم وجود مشكلة ارتباط متعدد بني املتغريات املستقلة.
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بني املتغريات  "Pearson"يعرض اجلدول معامل االرتباط بريسون  :اختبار العالقة بني املتغريات املستقلة -اثلثا
املستقلة للوقوف على مدى قوة العالقة بينهما، كما يعترب اختبار آخر للتأكد من عدم وجود مشكلة ارتباط 

 متعدد بني املتغريات املستقلة.

 نتائج اختبار العالقة بني املتغريات املستقلة  :42قم  ر اجلدول  

 logiGdp logjGdp Emiglog Distlog Rta املتغري

logiGdp 01     
logjGdp 0.245 01    

Emiglog 0.109 0.432 01   
Distlog 0.000 0.019 0.362- 01  

Rta 0.180 0.329 0.331 0.421- 01 
 STATA 15.1من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 

ه الدراسة، حيث يف العادة ال ذ يوضح اجلدول ابلتفصيل العالقة بني مجيع املتغريات التفسريية املستخدمة يف ه
منخفض، ينبغي أن تكون املتغريات املستقلة مرتابطة فيما بينها أو على األقل جيب أن يكون االرتباط بينها 

 وابلتايل فان معامل االرتباط بني مجيع العوامل منخفض.

( ابن له ارتباط اجيايب بني مجيع logiGdpابلنسبة لنتائج اجلدول تظهر متغري الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر )
الناتج احمللي اإلمجايل املتغريات لكنه يبقى يف حدوده املقبولة أي انه ارتباط ضعيف جدا، أما ابلنسبة لـمتغري  

( واملتغري الومهي Distlog( فله ارتباط اجيايب وضعيف جدا مع كل من متغري املسافة )logjGdpللشريك التجاري)
( فكان هلا ارتباط سليب مع متغري Emiglogيف حني له ارتباط اجيايب وضعيف مع متغري اهلجرة، أما متغري اهلجرة )

( فكان هلا ارتباط Rtaتغري الومهي وكالمها ارتباط ضعيف جدا، أما املتغري الومهي )املسافة وارتباط اجيايب مع امل
 سليب وضعيف مع متغري املسافة.

ا األخري فرضية ذ خيترب ه: Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticity التبايناختالف رابعا: اختبار 
العدم ابن فروقات اخلطأ كلها متساوية مقابل الفرضية البديلة ابن تباينات اخلطأ هي دالة مضاعفة ملتغري واحد أو 
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مما يدل على وجود  0.05مربع كبرية كان االحتمال اقل من  (Chi2)أكثر، حيث كلما كانت قيمة "كاي" 
 يلي: ا االختبار على بياانت الدراسة كانت النتائج كماذ تطبيق ه، وعند  1مشكل عدم ثبات جتانس التباين

 Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticityنتائج اختبار    :43اجلدول رقم  

Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticity 

 التباين  اختالفاختبار 
38.94 Chi2 statistics 

0.000 Chi<Prob 

 SATAT 15.1 من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:     

بياانت الدراسة، حيث أن لـــ  لقد بينت نتائج االختبار يف اجلدول السابق أن هناك مشكلة جتانس التباين يف
(Chi2 الذي بلغت قيمته )داللة إحصائية عند املستوى املعنوي املقبول إحصائيا لوجود مشكلة عدم   38.94

التجانس وعليه تقبل الفرضية البديلة بعدم وجود جتانس تباين البواقي، وللوصول إىل نتائج جيدة البد من إزالة 
، الن ختارامل للنموذجعند تقديران  Robust Standard Errorsا ما سيتم الحقا ابستخدام ذ ا اإلشكال وهذ ه

rrorsEtandard SRobust  قيمة يغري من قيمة املعامالت وال من ال  R لى اختبار عا ال يؤثر ذ وابلتايل ه 2مربع
  .النماذجاملفاضلة بني  

 التقدير القياسي لبياانت الدراسة وحتليل نتائجها -ارابع

قرتح تطبيق طبقا لإلطار النظري للدراسة ي  النماذج األساسية لتحليل بياانت ابنل اخلاصة ابلدراسة:    -1
الختبار اثر املتغريات املستقلة على املتغري ( Panel Data Analysis)منوذج لبياانت السالسل الزمنية املقطعية 

 وذج "ابنل" وهي:التابع، حيث أن هناك ثالثة أساليب لتحليل البياانت من خالل من
عمل منوذج االحندار اجملمع على ي: Poooled Regression Model  (PRM)منوذج االحندار اجملمع -أ

إمهال البعد الزمين وتكون فيه معامالت االحندار املقدر اثبتة جلميع الفرتات الزمنية، وميكن إيضاح منوذج االحندار 
 :3اجملمع على النحو التايل

Yit  =  αi+X β it + 휀it 

 
1 Richard Williams, Heteroskedasiticity, economitrics couurses, economic departement, Notre Dame University, 

January 30, 2015, P.04. 
2 Ibid, P.06-07 
3 Constantinos Alexiou, Effective Demand and Unemployment the European Case: Evidence from 13 Countries, 

2001 p6, accessed from www.epic.ac.uk/documents/ ICAlexiou.pdf. 
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قيم املتغري  it β قيمة الثابت، αميثل الزمن،  t ،ميثل الدول i، املتغري املستقل X ميثل املتغري التابع، Yحيث : 

 . اخلطأ العشوائي it휀 املستقل حمل الدراسة يف الفرتة،

ثبات معامالت ا النموذج جتانس حدود اخلطأ العشوائي بني الدول حمل الدراسة، ويفرتض أيضا ذ ويفرتض ه
احلد الثابت ومعامالت امليل لكل دولة عرب الزمن، ويتم تقدير النموذج ابستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية، 

 .1واليت تعترب من أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية

أيخذ منوذج التأثريات الثابتة بعني االعتبار  : Fixed Effect Model (FEM)منوذج التأثريات الثابتة -أ
امليل واملقطع من وحدة إىل أخرى ملشاهدات املقطع العرضي ضمن العينة املدروسة، ويقصد مبصطلح التأثريات 

لكل فرد أو لكل جمموعة بياانت مقطعية ال تتغري خالل الزمن وإمنا يكون التغري فقط يف   αن معلمة القطع  أالثابتة  
 كليهما أو الزمنية،  أو املقطعية، الوحدات من وحدة لكل الثابت املقطع  يتغري حيثلبياانت املقطعية، جماميع ا

 يف املستقلة املتغريات ضمن املقاسة غري اخلاصة خصائصها الوحدات هذه من وحدة لكل أن  افرتاض على بناءاا
 مبا (Dummy)الومهية  املتغريات استخدامعادة يتم  املقاطع اختالفات االعتبار بعني األخذ  يتم وحىت ،النموذج

 :2وميكن صياغة منوذج اآلاثر الثابتة على النحو التايل  ،(LSDV)الومهية   للمتغريات الصغرى ابملربعات يعرف
Yit  =  α0i + α1 𝛿1it + α2 𝛿2it+…….+Xit β + 휀it 

  ،تشري إىل عدد سنوات الدراسة: t ،الدراسةتشري إىل عدد الدول عينة : i، تشري إىل املتغري التابع : Y: حيث
𝛿itJ:  املتغري الصوري اخلاص ابلدولةi  وتكون قيمة هذا املتغري مساوية للواحد الصحيح عندماi = j بينما تكون ،

معامل امليل ويفرتض يف هذا النموذج ثبات قيمة هذه املعامالت  :β، مساوية للصفر عندما حيدث خالف ذلك
 وعرب الزمن.لكل الدول 

على خالف التأثريات الثابتة الذي يكون فيه األثر الفردي اثبت خالل : العشوائية التأثريات منوذج -ب
ابسم منوذج مكوانت اخلطأ أو منوذج مكوانت التباين  كالزمن فان منوذج التأثريات العشوائية والذي يعرف كذل

احلد الثابت والذي ميثل األثر الفردي عبارة عن متغري عشوائي، مبعىن أن منوذج التأثريات العشوائية يعترب  يكون فيه
أو الزمنية أو   امل اثبتة، مبعىن أن املقطع لكل من البياانت املقطعيةعاآلاثر املقطعية على أهنا معامل عشوائية وليست م

 
 .62.ص، 2006 ، 01عمان، ط التوزيع،  و للنشر األهلية ، التحليلي القياسي االقتصاد أساسيات آخرون، و السيفو إسماعيل وليد 1

2 Jhon Dinardo, Jack Johnston, Econometrics Methods, McGraw- Hill Companies, Inc, New York, Fourth 

Edition, 1997, p.397. 
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                                             : 1رقم املعادلة من انطالقااكليهما يتغري عشوائيا ضمن وسط حسايب معدوم وتباين اثبت، 

)1 (     ............................it+ E β it+Xi α= it Y                                                         

 عن ميكن التعبري وابلتايل  α حسايب يساوي وسط ذا عشوائياا متغرياا نعتربها اثبتة  iαأن   افرتاض من بدالا  فانه
 i𝜇+ α=   i  α...........................            )2 (                      :           ابملعادلة املقطع 

 حسايب وسط ذو عشوائي هو اخلطأ األخريهذا   𝜇iالعشوائي  اخلطأ يف عكسها مت  اخلاصة التأثريات أن  أي
 iE+ i 𝜇+  βit + X α= it Y.................    ) 3 (            : املعادلة تصبح وابلتايل  صفر يساوي

ظهر اجلدول املوايل نتائج التقدير القياسي ي   لبياانت الدراسة وفق مناذج ابنل: القياسي نتائج التقدير -2
 لبياانت الدراسة وفق مناذج ابنل الثالثة كما هو موضح اتليا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, The McGraw−Hill Companies, 4 th  Edition, 2004, p 648. 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Damodar%20N.%20Gujarati
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   الصادرات اجلزائريةنتائج التقدير القياسي لتأثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على  :  44  اجلدول رقم

 logitExp املتغري التابع: الصادرات
 320عدد املشاهدات =                                             T=6    n=55(  2015-1990الفرتة ) 
 منوذج التأثريات العشوائية  منوذج التأثريات الثابتة  منوذج االحندار اجملمع  املتغري 
logIGDP -0.617 

 (-0.12) 
0.905 

-0.046 
 (-0.07) 

0.946 

-0.004 
 (-0.01) 

0.992 
logJGDP 1.457 

 (8.222) 
0.000* 

1.385 
 (2.21) 

0.028** 

1.489 
 (5.62) 
0.000* 

Emiglog 0.161 
 (1.19) 
0.236 

0.697 
 (1.38) 
0.168 

0.214 
 (1.02) 
0.308 

Distlog -3.056 
 (-6.77) 
0.000* 

/ 
/ 
/ 

-3.191 
 (-4.61) 
0.000* 

Rta -0.119 
 (-0.40) 

0.692 

0.886 
 (2.98) 

0.039** 

0.481 
 (1.36) 
0.174 

Constant 1.193 
 (0.22) 
0.830 

-9.920 
 (-1.98) 
0.048** 

0.683 
 (0.14) 
0.888 

2Adjusted R 0.395 0.232 0.401 
F-statistic 42.72 5.44 85.10 

ProbF-

Statistic 

0.000 0.000 0.000 

 % 01عند  معنوي *** ، %5 عند معنوي **   ، 1%عند  معنوي *،   األقواس بين (t) إحصائية 
 STATA 15.1 من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 الختيار النموذج املناسب للدراسة نقوم ابالختبارات التالية::  اختبارات املفاضلة بني مناذج ابنل -3
االحندار منوذج بني منوذج اآلاثر العشوائية و للمفاضلة Lagrange Multiplier (LM Test)  اختبار -أ

على االختيار بني منوذج االحندار اجملمع ومنوذج التأثريات العشوائية، حيث تشري  LMاختبار  يساعداجملمع: 
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ا االختبار على أن االختالف بني الدول تساوي الصفر بينما تشري الفرضية البديلة على وجود ذ الفرضية الصفرية هل
 :1جنرج الشكل التايلاختالف بني الدول وان اثبت االحندار هو متغري عشوائي، حيث أيخذ منوذج مضاعف ال

𝐿𝑀 =  
𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
[
∑ (∑ 𝑒𝑖𝑡𝑇

𝑡=1 )2𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡2𝑇
𝑡=1

𝑛
𝑖=1

− 1]

2

~𝑥2 

ا كانت القيمة اكرب من ذفا (P.value)ويتم احلكم على نتيجة االختبار من خالل القيمة االحتمالية لالختبار 
فيكون  0.05االحتمالية اقل أو تساوي ا كانت القيمة ذيكون منوذج االحندار اجملمع هو املناسب، بينما ا 0.05

 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبارمنوذج التأثريات العشوائية هو األكثر مالءمة لبياانت الدراسة

 Lagrange Multiplierنتائج اختبار    :45اجلدول رقم  
Explog (country, t) = xb+u(country)+e(country, t) 

Sd=sqrt(var) Var  

2.630 6.920 Explog 

84.81 Chi2 

0.000 Prob(chi2) 

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: 

 منوذج أن ا يدل على ذ وه 0.05اقل من  LMالقيمة االحتمالية الختبار  أن نالحظ من اجلدول السابق 
 .االحندار اجملمع  منوذجمن   أفضلالعشوائية    التأثريات

 :(REM)ومنوذج التأثريات العشوائية  (FEM)للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة  Hausman"اختبار  -ب
مبا أن منوذج التأثريات العشوائية كاان أفضل من منوذج االحندار اجملمع، اآلن أي النموذجني مالئم لبياانت الدراسة 

 أي   ملعرفة وذلك (Hausman) ختبارالقيام اب تستدعيا السؤال ذ العشوائية؟، اإلجابة على هالتأثريات الثابتة أم 
لتقدير النموذج سواء كان منوذج التأثريات الثابتة أو منوذج التأثريات العشوائية،   مالئمة أكثر تعترب التأثريات من

  والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل:  
 (Hausman) ائج اختبارنت :46 اجلدول رقم

Prob Chi-sq.d.f Chi-stqtistic  

0.5474 4 3.06 Explog 

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 
1 Hun Myoung Park, Pratical guide to panel modeling : a step by step analysis using data, public management 

and policy analysis program, international university of Japan, Niigata, 2011, p.12. 
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وهي  0.5474ابحتمال يساوي  3.06مربع احملسوبة بلغت  "كاي"تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن قيمة 
مبعىن أننا نرفض الفرضية البديلة القائلة ابن منوذج التأثريات الثابتة هو املناسب ونقبل الفرضية  0.05اكرب من 

 الصفرية القائلة ابن منوذج التأثريات العشوائية هو املناسب واملالئم لبياانت هاته الدراسة.

 Robust Standardالتجانس بــــــ عدم ثبات تقدير منوذج التأثريات العشوائية بعد معاجلة مشكل  -4

Errors : 

أن بياانت الدراسة تعاين من مشكل (، 42) املبينة يف اجلدول رقم( Breusch-Paganأظهرت نتائج اختبار )
ا اإلشكال من خالل ذ ا سيتم معاجلة هذ نتائج الدراسة غري دقيقة وهل ا اإلشكال جيعلذ عدم جتانس التباين، ه

Robust Standard Errors  القياسية  األخطاءي على اصغر و يعطي تقديرات حتت النموذجيعمل على جعل  الذيو
 كانت النتائج بعد املعاجلة كما يلي:وقد   ،املمكنة

 التجانس  عدم ثبات  التأثريات العشوائية بعد معاجلة مشكلتقدير منوذج  نتائج    :47اجلدول رقم  

Ln(Expijt +1) = β0+β1 ln(GDPit)+β2 ln(GDPjt)+β3 ln(Emigit +1)+β4 ln(dist)+β5 rtaij+øijt 

Robust Variable 

 p.value t.statistic Coefficient 
0.991 -0.01 -0.004 logiGdp 

0.000* 5.45 1.489 logjGdp 

0.507 0.66 0.214 Emiglog 

0.000* -6.40 -3.191 Distlog 

0.097*** 0.14 0.48 Rta 

0.888 0.14 0.688 Const 

0.401 R-squared 

Prob Value Wald chi2 

0.000 146.74 
 % 01عند  معنوي *** ، %5 عند معنوي **   ، 1%عند  معنوي *

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

يوضح اجلدول السابق نتائج التقدير القياسي وفق منوذج التأثريات العشوائية لتأثري املتغريات املستقلة على املتغري 
 ما يلي: ه النتائج تشري إىلذ التابع واملتمثل يف الصادرات بعد معاجلة مشكل عدم جتانس التباين، حيث أن ه

( كانت إشارته موجبة وهي متفقة مع فروض logjGdpمتغري الناتج احمللي اإلمجايل للبلد الشريك ) -
( أعلى من 5.45) Tcalأن القيمة احملسوبة  ذا املتغري إذ املعنوية اإلحصائية هل (t)النموذج، وقد أكد اختبار 
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ا املتغري على العالقة الطردية واالجيابية ذ اإلشارة املوجبة هل%، وتؤكد 1عند مستوى معنوية Ttab القيمة اجلدولية 
% يؤدي 1أن ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل للبلد الشريك بنسبة  ذا املتغري واملتغري التابع وهو الصادرات، إذ بني ه

فعل ارتفاع  ا ابرتفاع الطلب على الصادرات اجلزائرية بذ %، ويفسر ه1.48إىل زايدة صادرات اجلزائر مبقدار 
 دخل البلد الشريك؛

كانت إشارته سالبة وهي متفقة مع فروض النموذج وذات داللة إحصائية (Distlog) متغري املسافة  -
%، حيث 1عند مستوى معنوية  Ttabاجلدولية   t( وقيمة6.40واليت بلغت )  Tcalاحملسوبة t ابلنظر إىل قيمة

ا زادت ذتشري اإلشارة السالبة إىل العالقة عكسية بني املتغري التابع )الصادرات( واملتغري املفسر )املسافة(، حيث إ
% وميكن تفسري هدا ابرتفاع تكاليف النقل بزايدة املسافة 3.19% تنخفض الصادرات بنسبة 1املسافة بنسبة 

   بني اجلزائر والبلد الشريك
( إشارته موجبة وهي متفقة مع فروض النموذج وذات داللة Rtaمتغري االتفاقيات اإلقليمية التجارية ) -

عند مستوى معنوية  Ttabاجلدولية   t( وقيمة0.14واليت بلغت )  Tcal احملسوبة t إحصائية ابلنظر إىل قيمة
ا املتغري واملتغري التابع وهو ذ ابية بني ها املتغري عن العالقة الطردية واالجيذ %، وتؤكد اإلشارة املوجبة هل10

ا ذ %، ويفسر ه0.48% يؤدي إىل زايدة صادرات اجلزائر مبقدار 1ا املتغري بنسبة ذ أن ارتفاع ه ذالصادرات، إ
 ابلتسهيالت اليت توفرها هاته االتفاقيات لطريف املعاهدة .

أن متغري الناتج احمللي اإلمجايل للشريك التجاري ومتغري املسافة ومتغري االتفاقيات التجارية اإلقليمية تفسر  ما يعين
ا ابلنظر إىل قيمة ذ % من التغريات احلاصلة يف الصادرات اجلزائرية لتلك الدول خالل فرتة الدراسة وه40أكثر 

كما أن النموذج ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ،   0.401( للمتغريات املستقلة بلغ 2Rمعامل التحديد )
 %1اصغر أو يساوي  

% وال 1(، غري معنوي ال عند logiGdpكما أظهرت النتائج أن متغري الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر ) -
ا ما ال ذ واملتغري التابع يف هاته الدراسة وه ا املتغريذ ه%، مما يعين ال وجود لعالقة إحصائية بني 10% وال حىت 5

، حيث انه من املفروض أن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر يوسع القاعدة اإلنتاجية يتفق مع فروض النموذج
ا املتغري ضعيف ذ من خالل زايدة االستثمار وابلتايل زايدة الصادرات إال أن اعتماد اجلزائر على النفط جعل أتثري ه

  .ه الدراسةذ بعض األحيان ويف دراسات ال أتثري له كما هو يف هيف
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احملسوبة  t ا املتغري ابلنظر إىل قيمة  ذ يالحظ عدم معنوية ه  ذما يهمنا يف هاته الدراسة هو متغري اهلجرة، إ -
أي أن  ا عند أي مستوى من مستوايت املعنوية،ذ وهP.value  (0.507 )اجلدولية أو ابلنظر إىل قيمة    t( و0.66)

النتائج تثبت انه ال وجود للعالقة اإلحصائية واالقتصادية بني اهلجرة كمتغري مفسر والصادرات كمتغري اتبع أي أن 
ا على عكس ما ذهبت إليه الكثري من ذ وههجرة اجلزائريني للخارج ال أتثريها هلا إطالقا على الصادرات اجلزائرية، 

، القائلة ابن للمهاجر القدرة على خلق روابط جتارية بني بلده األم وبلد استقبالهالدراسات النظرية والتطبيقية 
حول املهاجرين الوافدين إىل الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وأتثريهم  D.Gauld (1994)فحسب دراسة أجراها 

األم تلعب دور كبري يف زايدة تبني أن ملعلومات املهاجر حول بلده  على واردات كل بلد مبعىن صادرات البلد األم،
% يؤدي إىل زايدة صادرات بلده األم بــ 10ا األخري، حيث أن زايدة متغري معلومات املهاجر بــ ذ صادرات ه
 Horácio Faustinoلـ% ابلنسبة إىل كندا، ويف دراسة أخرى 10.14% ابلنسبة للوالايت املتحدة و 10.042

and João Peixoto  (2009ـ) لزايدة عدد  أن تبني  -دراسة حالة الربتغال–ة بني اهلجرة والتجارة حول العالق
% من 10، فزايدة إىل هاته الدول املهاجرين الربتغاليني لدى دول استقباهلم دور كبري يف زايدة صادرات الربتغال

  .%2.88بـهاته الدول   إىلزايدة صادرات الربتغال  إىليؤدي    الربتغاليني  املهاجرينعدد  

    للتذكري فان املهاجر يؤثر على الصادرات بلده األم من خالل قناة الطلب على املنتجات التفضيلية 
(Nostalgy Trade) /بتخفيضه لتكلفتها، وابلنسبة حلالة املهاجر اجلزائري فان قناة   من خالل قناة املعلومات  أوو

ه ذ من حيث التأثري على الصادرات، كون أن ه الطلب على املنتجات التفضيلية هلا دور أهم من قناة املعلومات
، ويبدو أن تستدعي الكثري من املتطلبات كنوعية املهاجر والتنسيق بني شبكات االجتماعية للمهاجرين... األخرية

فلو قمنا دور املهاجر اجلزائري يف تعزيز صادرات بلده كان غائب سواء من خالل قناة املعلومات أو قناة الطلب، 
مع أهم عشر دول زبونة للجزائر   (27)اجلدول  مبقارنة بسيطة بني أهم عشر دول مستقبلة للمهاجرين اجلزائريني

ليت تعترب من أهم الوجهات للمهاجرين اجلزائريني ال تظهر يف ، حيث أن أربع من الدول الوجدان الفارق واضح
قائمة أهم الدول الزبونة للجزائر ويتعلق األمر بـــ: كندا، األراضي الفلسطينية احملتلة، أملانيا، بلجيكا، كما يوضحه 

 اجلدول املوايل:
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 2015أهم عشر دول زبونة للجزائر لعام :  48  اجلدول رقم        
 حجم الصادرات ابملليون دوالر البلد

 اسبانيا
 ايطاليا
 فرنسا

 اململكة املتحدة
 هولندا

 تركيا
 الوالايت املتحدة األمريكية

 الربازيل
 الربتغال

 تونس

6565 
6167 
4921 
2883 
2281 
2071 
1977 
1393 
1282 

856 
Source: statistiques du commerce extérieur de l'Algérie, Centre National de l’Informatique et des 

Statistiques, Direction Générale des Douanes, 2015, p.18. 

حسب اجلدول السابق وابلنظر إىل كندا ابعتبارها الوجهة الثانية للمهاجرين اجلزائريني بعدد مهاجرين فاق 
جر فإهنا ال تظهر يف قائمة أهم عشر دول شريكة للجزائر من حيث الصادرات وكذلك األمر مها 50000

( ابستثناء االحتالل اإلسرائيلي اليت ال تربطه أي عالقة مع اجلزائر أعاله ابلنسبة ألملانيا وبلجيكا )حسب اجلدول
 ويبقى ظهوره كوجهة رئيسية للمهاجرين اجلزائريني يطرح الكثري من التساؤل.

إن عدم ظهور بعض الوجهات الرئيسية للمهاجرين اجلزائريني على قائمة أهم الزابئن للجزائر من بني أهم الدالئل   
ا ما يثبت صحة نتائج الدراسة ذ على أن اهلجرة اخلارجية اجلزائرية ليس هلا أي أتثري على الصادرات اجلزائرية وه

 ا إىل ما يلي:ذ القياسية، ويعود سبب ه
% من الصادرات اجلزائرية عبارة عن 95اعتماد اجلزائر الشبه الكلي على احملروقات حيث أن أكثر من  -

% الباقية هي مشتقات للمحروقات، كان السبب الرئيس يف ضعف دور املهاجر 5حمروقات وجزء كبري من 
سعرها معلوم وحمدد على  سةسلعة متجان اجلزائري يف تعزيز صادرات بلده األم، كون أن هده السلعة )احملروقات(

يؤثر عليها، الن أتثريه   املستوى الدويل، حبيث أن عملية بيعها ال تشكل أي صعوبة ميكن لعامل اهلجرة اجلزائرية أن
يكون على السلع املتمايزة فقط أين تكون معلومات حول هاته السلعة قليلة وليس هلا سعر مرجعي مما جيعل 

 مة؛معلومات املهاجر حوهلا ذات قي
عدم وعي املهاجر اجلزائري ابن له دور يف تعزيز صادرات بلده ابعتباره حلقة وصل بني البائع )البلد األم(  -

واملشرتي )بلد االستقبال( بتوفريه للمعلومات اليت تعترب تكلفة يف حد ذاهتا وبطلبه على منتجات البلد األم، األمر 
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خاصة على  ا اجملالذ جتماعية للمهاجرين اجلزائريني يف هالذي أدى إىل عدم وجود التنسيق بني الشبكات اال
مستوى فئة املهاجرين الناشطني على مستوى اإلنتاج، التوزيع، التسويق، سواء كان عدم التنسيق هدا داخل بلد 

 االستقبال أو على املستوى الرابط بني بلد االستقبال وبلد األم؛ 
ال يف تعزيز ين هلم عالقة بقطاع األعمذ وي الكفاءات والذل كثريا على فئة املهاجرين اجلزائريني من وا عي -

)خارج احملروقات( خاصة على مستوى قناة املعلومات، فالرأمسال االجتماعي الذي يكونه هذا الصادرات اجلزائرية 
النوع من املهاجرين يكسبهم الفرصة األكرب يف توسيع االتصاالت لزايدة التدفقات التجارية، إال أن عدم وجود 

دفهم لغرض املسامهة يف تعزيز الصادرات أو نقل اخلربات، جعل نشاط مجعوي أو رابطة جتمع بني هؤالء توحد ه
 ال أتثري للهجرة اخلارجية اجلزائرية على الصادرات اجلزائرية؛

توطني بعض الصناعات التقليدية على مستوى دول االستقبال، كفرنسا مثال واليت تشكل سوقا خارجي  -
حت الكثري من املنتجات اجلزائرية التقليدية واسعة مليون جزائري مهاجر، أصب 6مهم جدا للجزائر بتعداد فاق 

 الطلب خاصة األطعمة )الكسكس، بوراك، لنب، بعض احللوايت التقليدية...( ت صنع هناك؛ 
التشابه الثقايف بني اجلزائر وبعض الدول املستقبلة ملهاجريها كنتيجة للقرب اجلغرايف أو الرابط   -

 اهلجرة على الصادرات اجلزائرية خاصة من انحية قناة الطلب االستعماري، ساهم هو األخر يف ضعف أتثري
 )املنتجات التفضيلية(؛

ه النقطة فخطاب رئيس حكومتها ذا اجلانب على الرغم من وعيها هبذ غياب دور الدولة اجلزائرية يف ه -
املقيمة يف جيب التوجه حنو اجلالية اجلزائرية  "ابلقول أنه "2017جائزة تصدير "خالل حفل  لرجال األعمال

املنتجات اجلزائرية وكذا جاليات قدامى اجلزائر   تصدير خمتلف أحناء العامل واليت ميكن أن تكون حلقة وصل يف ترقية
ال تكفي  ذ، إلكذ" دليل على يف اخلارج )األقدام السوداء( واليت ميكنها فتح أبواب لدخول األسواق اخلارجية

حكومي اجيايب معها من خالل اختاذ مجلة من التدابري التنظيمية تشمل  مبادرات املهاجرين إن مل جتد تفاعل
 جمموعة من التسهيالت واحلوافز.  

 املطلب الثالث: تقدير اثر اهلجرة اخلارجية للجزائريني على الواردات اجلزائرية

 سيتم التطرق يف هدا املطلب إىل ما يلي:

وايل بعض املقاييس مليوضح اجلدول ا:  دول العينة املدروسةاملقاييس اإلحصائية لواردات اجلزائر من  بعض  أوال:  
 اإلحصائية للمتغري التابع )الواردات(
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 املقاييس اإلحصائية لواردات اجلزائر من دول العينة املدروسةبعض    :49اجلدول رقم  

 عدد املشاهدات  قيمة    أدىن قيمة   أعلى ياريعاالحنراف امل  الوسط احلساب  املتغري 
itImp 3.53E+08 9.25E+08 8.89E+08 0 326 

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:        

انطالقا من اجلدول أعاله واملتعلق بعرض بعض املقاييس اإلحصائية ملتغري من متغريات الدراسة املتمثل يف املتغري 
ا ذ مريكي هلدوالر أ مليار 0.35لدراسة، فقد بلغ املتوسط احلسايب حوايل من دول عينة ا التابع )واردات اجلزائر(

وكانت قيمة واردات اجلزائر   مليار 8.89أين بلغت أعلى قيمة  دوالر،مليار  0.92حوايل املتغري واالحنراف املعياري 
 دوالر يف عدة سنوات لعدة دول.  0يف حني بلغت أدىن قيمة   2015عام  

يظهر اجلدول املوايل نتائج التقدير القياسي لبياانت  التقدير القياسي لبياانت الدراسة وحتليل نتائجها: اثنيا:
 الدراسة وفق مناذج ابنل الثالثة كما هو موضح اتليا:
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 نتائج التقدير القياسي لتأثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على الواردات اجلزائرية  :50اجلدول رقم  

 logitImp املتغري التابع: الواردات
 320عدد املشاهدات =                                              T=6    n=55(  2015-1990الفرتة ) 
 العشوائية  منوذج التأثريات  الثابتة  التأثريات منوذج  منوذج االحندار اجملمع  املتغري 
logIGDP -0.407 

 (-0.97) 
0.343 

-0.225 
 (-0.50) 

0.619 

-0.289 
 (-0.90) 

0.370 
logJGDP 1.753 

 (11.86) 
0.000* 

1.150 
 (2.81) 
0.005* 

1.498 
 (6.44) 
0.000* 

Emiglog -0.341 
 (-3.01) 
0.003* 

0.445 
 (1.84) 
0.180 

-0.078 
 (-0.42) 

0.677 
Distlog -1.726 

 (-6.77) 
0.000* 

/ 
/ 
/ 

-1.368 
 (-2.10) 
0.036** 

Rta -0.119 
 (-4.58) 

0.023 

0.391 
 (1.34) 
0.181 

0.537 
 (2.08) 

0.038** 
Constant -1.146 

 (-0.25) 
0.804 

-4.560 
 (-1.39) 

0.165 

-1.564 
 (-0.44) 

0.658 
2Adjusted R 0.436 0.342 0.436 

F-statistic 50.50 10.74 85.47 
ProbF-Statistic 0.000 0.000 0.000 

 % 01عند  معنوي *** ، %5 عند معنوي **   ، 1%عند  معنوي *،   األقواس بين (t) إحصائية 
   STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 :الختيار النموذج املناسب لبياانت الدراسة نقوم ابالختبارات التالية اختبارات املفاضلة بني النماذج الثالث: -5
االحندار بني منوذج اآلاثر العشوائية ومنوذج للمفاضلة Lagrange Multiplier (LM Test)  اختبار -أ

 نتائجه يف اجلدول املوايلاجملمع:  
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 Lagrange Multiplierنتائج اختبار    :51اجلدول رقم  
Impitlog (country, t) = xb+u(country)+e(country, t) 

281.34 Chi2 

0.000 Prob(chi2) 

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 التأثريات منوذج أنا يدل على ذ وه 0.05اقل من  LMالقيمة االحتمالية الختبار  أننالحظ من اجلدول السابق 
 .االحندار اجملمع   منوذجمن    أفضلالعشوائية  

 :(REM)ومنوذج التأثريات العشوائية  (FEM)للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة  Hausman"اختبار  -ب
   شوائيةعال  التأثريات  لنموذج األفضلية  إىلتشري   أهناواليت يبدو   (Hausman) اختبار  يبني اجلدول املوايل نتائج

 (Hausman) ائج اختبارنت: 52اجلدول رقم 
Prob Chi-sq.d.f Chi-stqtistic  

0.3277 4 4.63 Implog 

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

وهي اكرب  0.5474يساوي ابحتمال  3.06تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن قيمة كاي مربع احملسوبة بلغت 
مبعىن أننا نرفض الفرضية البديلة القائلة ابن منوذج التأثريات الثابتة هو املناسب ونقبل الفرضية الصفرية  0.05من 

 القائلة ابن منوذج التأثريات العشوائية هو املناسب واملالئم لبياانت هاته الدراسة.

 Robust Standardالتجانس بــــــ  عدم ثبات معاجلة مشكلتقدير منوذج التأثريات العشوائية بعد  -6

Errors : 

أن (، 2-4) املبينة يف امللحق رقم( Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticityأظهرت نتائج اختبار )
وهي ذات داللة  281.34بلغت قيمة كاي مربع  ذا بياانت الدراسة تعاين من مشكل عدم جتانس التباين

ا اإلشكال من ذ وسيتم معاجلة ه، إحصائية عند املستوى املعنوي املقبول إحصائيا لوجود مشكلة عدم التجانس
 كانت النتائج بعد املعاجلة كما يلي:وقد  ، Robust Standard Errorsخالل  
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 التأثريات العشوائية بعد معاجلة مشكل عدم ثبات التجانستقدير منوذج  نتائج    :53اجلدول رقم  

Ln(Impijt +1) = β0+β1 ln(GDPit)+β2 ln(GDPjt)+β3 ln(Emigit +1)+β4 ln(dist)+β5 rtaij+øijt 

Robust Variable 

 p.value t.statistic Coefficient 
0.485 -0.70 -0.289 logiGdp 

0.000* 5.23 1.498 logjGdp 

0.789 -0.27 -0.078 Emiglog 

0.008* -2.66 -1.368 Distlog 

0.014** 2.46 0.537 Rta 

0.888 0.14 0.688 Const 

0.401 R-squared 

Prob Value Wald chi2 

0.000 119.82 
 % 01عند  معنوي *** ، %5 عند معنوي **   ، 1%عند  معنوي *

 STATA 15.1  من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

واملتمثل يف الواردات بعد  ملتغريات املستقلة على املتغري التابع نتائج التقدير القياسي لتأثري ايوضح اجلدول السابق 
ذج تشري إىل ما مشكل عدم جتانس التباين، فكانت نتائج التقدير القياسي للدراسة احلالية وفق هدا النمو  معاجلة

 يلي:
( الذي مل يكن له داللة إحصائية عند أي مستوى logiGdp) متغري الناتج احمللي اإلمجايل اخلاص ابجلزائر -

ا على غري ما ذ رية وهأي أن ال أتثري له على الواردات اجلزائ%، 10% أو 5% أو 1من مستوايت املعنوية سواء 
زايدة الناتج احمللي اإلمجايل للبلد تؤدي إىل زايدة الدخل ومنه زايدة الطلب على  ه من املتوقع أنان ذا هو مفروض

 الواردات. 
( كانت إشارته موجبة وهي متفقة مع فروض logjGdpمتغري الناتج احمللي اإلمجايل للبلد الشريك ) -

%، 1عند مستوى معنوية  P.value قيمة إىلابلنظر و ا املتغريذ املعنوية اإلحصائية هل (t)النموذج، وقد أكد اختبار 
أن  ا املتغري واملتغري التابع وهو الواردات، إذذ ا املتغري عن العالقة الطردية واالجيابية بني هذ وتؤكد اإلشارة املوجبة هل

ر %، ويفس  1.49% يؤدي إىل زايدة واردات اجلزائر مبقدار 1ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل للبلد الشريك بنسبة 
 ؛ع القاعدة اإلنتاجية للبلد الشريك نتيجة االنتعاش االقتصاديا بتوسذ ه
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نموذج وذات داللة إحصائية كانت إشارته سالبة وهي متفقة مع فروض ال(Distlog) متغري املسافة  -
حيث تشري اإلشارة السالبة إىل أن العالقة عكسية بني  %،1عند مستوى معنوية  p.value قيمة إىل ابلنظر

% تنخفض الواردات بنسبة 1الواردات كمتغري اتبع واملسافة كمتغري مفسر، حيث إذا زادت املسافة بنسبة 
 ؛ا ابرتفاع تكاليف النقل بزايدة املسافة بني اجلزائر والبلد الشريكذ % وميكن تفسري ه1.36
و داللة إحصائية ابلنظر لقيمة ذ( كانت إشارته موجبة و Rtaالتجارية ) متغري االتفاقيات اإلقليمية -

p.value  أي أن هاته االتفاقيات املربمة هلا أتثري اجيايب على الواردات اجلزائرية  5 سواء عنويةامل ايتعند مستو ،%
%، 0.537% يؤدي إىل زايدة واردات اجلزائر مبقدار 1ا املتغري بنسبة ذ أن ارتفاع ه ذحسب هاته الدراسة، إ

 ا إىل ما توفره هاته االتفاقيات من امتيازات للمنتوج األجنيب؛ذ ويرجع ه

ا النموذج أن ذ يالحظ انه يف ه ذما يهمنا يف هاته الدراسة هو متغري اهلجرة وأتثريه على حجم الواردات، إ
معنوي ما يثبت عدم وجود العالقة اإلحصائية بينه كمتغري مفسر وبني املتغري التابع )الواردات(، متغري اهلجرة غري 

حيث من املفروض أن تكون العالقة بينهما عالقة طردية وان يكون أتثري اهلجرة على الواردات اجيايب حسب ما 
على واردات بلده األصل من خالل قناة أن املهاجر يؤثر  ذنصت عليه العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، ا

املعلومات فقط، حبيث ميكن للمهاجر اجلزائري أن يلعب دور الوسيط بني البائع )بلد االستقبال( واملشرتي )بلد 
األصل( من خالل رأمساله االجتماعي الذي ميكنه من ختفيض احلواجز غري الرمسية املتمثلة يف نقص املعلومات عن 

ما أو ما يعرف حبالة عدم متاثل املعلومات بني طريف املعاملة التجارية، ما يعين ختفيض  سوق ما أو عن سلعة
تكاليف هاته املعاملة اليت أتخذ شكل مصاريف إدارية للوسطاء وابلتايل التخفيض يف سعر السلعة، كما يلعب 

ئري والشريك التجاري خاصة يف عنصر الثقة دورا هاما يف ضمان إمتام تنفيذ املعامالت التجارية بني الطرف اجلزا
ظل طبيعة بيئة األعمال يف اجلزائر اليت تتميز ابلبريوقراطية وانتشار الفساد )رشوة، سرقة...( ما جيعل معلومة 
املهاجر اجلزائري هنا ذات قيمة أعلى، إضافة إىل القرب الثقايف حبكم تواصل املهاجر اجلزائري ابللغتني لغة بلد األم 

 قبال.ولغة بلد االست

ه املقومات خاصة عدم شفافية بيئة األعمال يف اجلزائر إال انه يبدو أنه ال دور للمهاجر اجلزائري يف ذ ورغم ه  
خلق روابط جتارية من انحية الواردات بني بلد األم وبلد االستقبال، فحسب اجلدول أعاله يتضح انه ال أتثري 

لك ابلنظر إىل بعض الدول ككندا، بلجيكا، ذة، ويتضح لنا للهجرة اخلارجية اجلزائرية على الواردات اجلزائري
فإننا ال جندها يف قائمة أهم الدول  2015اململكة املتحدة، كأهم وجهات رئيسية للمهاجرين اجلزائريني لعام 
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واليت ضمت دول ال تعد من الوجهات املستقطبة للمهاجرين اجلزائريني كالصني،  2015املوردة للجزائر لعام 
 .1يل، األرجنتني، كوراي اجلنوبية الرباز 

ومبا أن املهاجر يؤثر على واردات بلده من خالل املعلومات اليت ميتلكها عن بلده األصلي وبلد االستقبال، 
فانه ميكن إرجاع ضعف دور املهاجر اجلزائري يف خلق روابط جتارية )واردات( بني اجلزائر ودول االستقبال بدرجة  

بني الشبكات االجتماعية للمهاجرين اجلزائريني داخل بلد االستقبال وبني هاته  كبرية إىل ضعف التنسيق
ميكن للمستورد اجلزائري أن يستغل املهاجر اجلزائري   ذ الشبكات ومن هم على عالقة بقطاع األعمال يف اجلزائر، ا

اسرتادها، والشيء نفسه   كوسيط يف املعاملة التجارية حيث أن هاته الوساطة إبمكاهنا ختفيض سعر السلعة املراد
ميكنه أن يستغل معلومات املهاجر اجلزائري للدخول إىل السوق اجلزائري وبسعر  ذابلنسبة للمصدر األجنيب ا

تنافسي، وهنا تلعب نوعية ووعي املهاجر دور أساسيا يف جناح هاته الوساطة فاملهاجر الذي كانت له أو هو على 
نتظر منه أن يكون طرفا فاعال يف خلق رابط جتاري سواء من اءات فانه ي  وي الكفذعالقة بقطاع األعمال أو من 

انحية الواردات أو من انحية الصادرات بني بلده األصلي وبلد االستقبال، إال أن غزو املنتجات الصينية األسواق 
ني أين تعترب الصني املورد العاملية مبا فيها اجلزائرية أبسعار تنافسية جعلها حمل استقطاب ألغلب املستوردين اجلزائري 

ا األمر اضعف دور املهاجر اجلزائري ذ ، ه2015مليار دوالر أمريكي لعام     8األول للجزائر بقيمة بلغت أكثر من
 يف الرفع من قيمة الواردات من دول االستقبال.

عرب عن تكاملية والن التأثري االجيايب للهجرة الدولية إما على الصادرات أو على الواردات أو على كليهما ي
العالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية للدول املعنية، مبعىن أن زايدة عدد املهاجرين تؤدي إىل زايدة التبادل 
التجاري بني بلد االستقبال وبلد األصل، يف حني أن التأثري السليب للهجرة الدولية إما على الصادرات أو على 

عن تبادلية العالقة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية للدول املعنية، مبعىن أن زايدة الواردات أو على كليهما يعرب 
عدد املهاجرين تؤدي إىل نقص التبادل التجاري بني بلد االستقبال وبلد األصل أو حىت توقفه، والن هاته الدراسة 

ي اخلارجي للجزائر أثبتت أن ال أتثري ملتغري القياسية اخلاصة بتأثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجار 
للهجرة على التجارة بشقيها الصادرات والواردات أي أن العالقة بينهما ليست ابلتكاملية وال ابلتبادلية أي ال 

 عالقة بني املتغريين.

 
 

1 statistiques du commerce extérieur de l'Algérie, Centre National de l’Informatique et des Statistiques, Direction 

Générale des Douanes, 2015, p.18. 
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 خالصة الفصل

اخلارجي للجزائر ابلتجارة اخلارجية ا الفصل التطرق إىل تقدير مدى أتثر التبادل التجاري ذ مت من خالل ه
اجلزائرية من خالل ثالث مباحث، تناول فيها األول واق اهلجرة اخلارجية اجلزائرية حبيث تبني أن هاته األخرية 

كانت يف بدايتها أحادية الوجهة )فرنسا( ختضع   1962مرت مبرحلتني حيث لكل مرحلة مميزاهتا فاألوىل قبل  
سكرية لفرنسا مبعىن أهنا ذات طابع قسري بعدها أصبحت هجرة طوعية مجعت بني للظروف االقتصادية والع

فكانت هجرة طوعية ذات وجهة واحدة )فرنسا( لكن مع  1962عوامل اجلدب والطرد، أما مرحلة ما بعد 
 منتصف الثمانينات تنوعت الوجهات إىل دول أوروبية أخرى، ومع بداية التسعينات ختطت الوجهات أورواب لتصل

 .إىل أمريكا الشمالية، كما أن التنوع يف الوجهات صاحبه تنوع يف اجلنس، العمر، املستوى الدراسي

أما املبحث الثاين فقد كان خمصص لإلحاطة بنموذج اجلاذبية كنموذج لدراسة أتثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية  
محور حول فكرة أن التدفق التجاري بني على التبادل التجاري اخلارجي للجزائر، وقد تبني أن هذا النموذج يت

البلدين يتحدد تبعا لكل من وزهنما االقتصادي واملسافة اجلغرافية الفاصلة بينهما، كما انه يف أصله بسيط )الوزن 
االقتصادي للبلدين، املسافة( لكن مع التطور االقتصادي أضيفت إليه العديد من املتغريات، كما أن للنموذج 

ضافة إىل انه ميكننا من تقدير حجم التجارة احملتملة فهو أيضا مفسر ألمناطها، كما انه يفسر استخدامات فباإل
تدفقات هجرة اإلفراد بني الدول، كما أن عيوبه جعلته حمل انتقاد من قبل الكثريين ورغم ذلك ال يزال منوذج 

 اجلاذبية حيظى ابلكثري من االهتمام من قبل االقتصاديني.

لث فقد تناول اجلانب القياسي لتقدير مدى أتثري اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري أما املبحث الثا
وهذا بشقيه الواردات والصادرات، وقد تبني أن ال دور للمهاجر اجلزائري يف تعزيز  2015-1990اجلزائري من 

ة إحصائية واقتصادية هلدا املتغري مع صادرات بلده، فقد أظهرت النتائج أن متغري اهلجرة غري معنوي أي ال عالق
الصادرات، ويرجع هذا بدرجة كبرية إىل سيطرة النفط على الصادرات اجلزائرية، كما أظهرت النتائج أيضا إن متغري 
اهلجرة غري معنوي كمتغري مفسر للواردات أي ال عالقة إحصائية هلذا املتغري مع الواردات ويرجع هذا من جهة إىل 

بني الشبكات االجتماعية للمهاجرين داخل سواء بلد األصل أو بلد االستقبال غزو املنتجات ضعف التنسيق 
الصينية لألسواق اجلزائرية من جهة أخرى، والن متغري اهلجرة مل تكن له أي أتثري على التجارة اخلارجية اجلزائرية،  

 دلية فال عالقة بينهما.فيمكن القول ابن العالقة بينهما ليست ابلعالقة التكاملية وال ابلتبا



 

 

 

 

 

 اخلامتـــة
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واملنظمات املتخصصة،  األحباثومستوى معاهد  األكادمييفرضت اهلجرة الدولية نفسها على املستوى 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية املتشابكة واملؤثرة يف  أتثرياهتاه الظاهرة وزايدة ذلك بسبب اتساع هذو 

واجملتمعات والدول عميقة  األشخاص علىاهلجرة  أتثريات أنوالعاملي، حيث  واإلقليمياملستوى احمللي 
 .ما يعرف ب "خلق التجارة" التأثرياته ذ، ومن بني هاألشكالومتعددة 

 رأمسالهانتقال  أيضابل يعين  آخر ال يعين االنتقال اجلسدي فقط إىلفاالنتقال اجلغرايف للمهاجر من بلد 
الرابط االقتصادي بني  اذه يقوي أن من املفروضأين  ،ي والثقايف منهعي يشمل االجتماذعه والادي مالالم
وابلتايل زايدة التبادل التجاري بني  ،وبلد االستقبال بتخفيضه للحواجز غري الرمسية للتجارة الدولية األصلبلد 

 .ي كان املهاجر سبب فيهذالبلدين وال

ينظر  أنن اقتصاديني يف العامل مها النفط والطاقة الشبابية، وال جيب موردي   ألهمر ابمتياز صد   واجلزائر بلد م  
 إىله الدراسة ذلك سعت هذ، وبناءا على األولا دائما نظرة سلبية فقد يكون املورد الثاين خمففا حلدة املورد ذهل

لجزائر مع الدول لى التبادل التجاري اخلارجي لعاجلزائرية قياسي لقياس اثر اهلجرة اخلارجية  منوذجاستخدام 
 كما يلي:  ذكرهامجلة من االستنتاجات والنتائج، ميكن  إىلا فقد مت التوصل ذلى اثر هعاملستقبلة ملهاجريها، و 

 النظرية: النتائج -1
، االجتماعية: العمر، احلالة أساسامشلت  هناك عدة عوامل تؤثر يف قرار املهاجر يف اختيار بلد اهلجرة -

االقتصادية  األوضاعاالقتصادية للوجهة املقصودة، شبكة املهاجرين، وعادة  األوضاعالتعليم، املسافة اجلغرافية، 
 ؛%07هي اليت تسيطر على اغلب قرارات اهلجرة بنسبة 

ا ذقد صاحب ه، و الرأمسايلظاهرة اهلجرة الدولية ظاهرة قدمية متجددة وقد تطورت بتطور النظام  إن -
)حوايل  األكربجعلت النسبة  ،ايل نتيجة مجموعة من العواملخاصة يف الوقت احل متيزها مبميزات عدةالتطور 

( من املهاجرين حول العامل تتمركز يف دول منظمة التعاون االقتصادي، والن هاته املنطقة وضعها 07%
وحدها يف هاته الدول  اجلذب، ومل تساهم عوامل حنوها األدمغةا يف تنامي هجرة ذاالقتصادي جيد ساهم ه

يف تنامي عدد املهاجرين ومن  األخرىسامهت هي  األصلمن تسارع وترية اهلجرة فعوامل الطرد يف دول 
، ليس 5700مليون أي نصف العدد الكلي للمهاجرين عام  077ضمنهم فئة النساء واليت فاق عددهن 

لبعض الدول  األمنية األوضاع ظل تردي يف تنامي اهلجرة غري الشرعية، ويف أيضاا ذا فحسب فقد ساهم هذه
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عام  الجئمليون  57حوايل  إىلفقد تنامت اهلجرة القسرية  "الربيع العريب"النامية خاصة بعد ما يعرف ب
 ؛5700

 %00.1، كما يشغلون ما نسبته %00.0يرتكز اغلب املهاجرون العمال يف قطاع اخلدمات حبوايل  -
 ؛%00.0 الزراعةيف قطاع الصناعة، بينما يستقطب قطاع 

ظروف البلد االقتصادية وحىت  إىل، إليهاسياستها جتاه اهلجرة الوافدة  عتمد الدول املستقبلة يف حتديدت -
املة، يف حني تتشدد يف عكان اقتصاد البلد حباجة ليد   إذاياسة انفتاحية يف حالة االجتماعية فنجدها تنتهج س

جتماعية، لكن مؤخرا وبسبب تداعيات اهلجرة غري الشرعية لك يف حالة الركود االقتصادي وزايدة التوترات االذ
 األمرلك الكفاءات، ذالسياسة االنتقائية يف اهلجرة مستهدفة ب إىلهاته الدول  جلأت التأشرياتوكثرة طلبات 

  يعمق الفجرة بني املكاسب من اهلجرة بني دول املصدر ودول االستقبال؛ الذي
كس املسامهة االقتصادية عتن إذتنمية هي دول االستقبال، -من العالقة هجرة األكرباملستفيد  إن -

وتنشيطها  اإلنتاجهاته الفئة من عجلة  عدف إىل فباإلضافة ،املال يف هاته الدول رأسللمهاجرين يف تراكم 
دفع ضرائب لتامني مستقبلهم داخل دول  إىل املهاجرون أيف دول االستقبال، يلج واالستثمارلالستهالك 

املهاجرين  معارفحميط مالئم لنشر  د انتهاجها للسياسة االنتقائيةعخاصة ب األخريةه ذاالستقبال، وتعترب ه
وارتقاء ودعم حدة النشاط االقتصادي يف  إدارةقادرة على  جيعلهاوطموحاهتم، مما  ألفكارهمالعنان  وإطالق

 الدول؛ تهها
بعجلة التنمية يف دول املصدر لكن ال ميكن تعميم  عاهلجرة الدولية تدف أنمما يشاع على  الرغمعلى  -

 أنلك، كما ذغري الرمسية ل القناة أتخذعادة  إليهالك، فعادة اغلب املهاجرون من الدول النامية وحتويالهتم ذ
للدول  األكرب، واخلسارة متأخرةاغلبهم يقررون العودة يف سن  أنضعيف كون  أتثريهعامل عودة املهاجرين 

لك  ذاليت استفادت من التعليم والتدريب اجملانيني ومل تدفع مقابل  األدمغةا اجلانب هي هجرة ذالنامية يف ه
 كضرائب مستقبلية؛

 النموذجالقة التبادلية التامة بني اهلجرة الدولية والتجارة الدولية، فحسب عال "R.Mundell"اثبت  -
لى عوقيود  اإلنتاجا ملا تكون هناك حرية حلركة عوامل ذتكون بديال للتجارة وه أنقدمه ميكن للهجرة  الذي

ى حركة عناصر لعتكون بديال للهجرة الدولية ملا يكون هناك عوائق  أنالسلع، كما ميكن للتجارة الدولية 
ه العالقة )التبادلية( من جانب ذاثبت ه الذي "HOS" منوذجا على عكس ذوحرية حلركة السلع، وه اإلنتاج

 واحد فقط أي ملا تكون التجارة بديل للهجرة؛
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 الذي اآلجرالتجارة هي اليت تتكفل بضمان مستوى فان  "HOS"و "Mundell" منوذجحسب  -
دافع هجرة  أنمرحلة التوازن، أي  إىلوالوصول هبا  اإلنتاجعناصر  أسعارعلى  بتأثريهالك ذيرضى العامل و 

ا عن تفسري حاالت عدم عجز  النموذجنيين ذه أنالعمالة يزول؛ حيث تؤكد الكثري من الشواهد على 
 أهمعلى الصعيد الدويل يف مستوايت الدخول والفرص االقتصادية املتاحة، واستمرار الفقر وهي من التساوي 

 وراء قرارات اهلجرة من الدول النامية؛ اباألسب
هي  التجارة الدولية-اهلجرة الدولية العالقةاثبت  "J.Markson"فان " Mundell" أثبتهعكس ما  -

كانت ملكية العمل نفسها يف كال البلدين فان التصدير املتزايد للسلع    فإذاعالقة تكاملية، فحسب "ماركسن" 
ه املنتجات واليد العاملة مكمالن تلك تصدير هاذ، لاألجنبيةاليد العاملة  علىكثيفة العمل يوسع الطلب 

 لبعضهما؛
طريق قناتني مها قنايت تفضيل  عنوبلد استقباله  األصليكون للمهاجر اثر "خلق التجارة" بني بلده  -

 ؛االجتماعي( الرأمسال) املعلوماتوقناة الثقايف(  الرأمسال) األصلمنتجات البلد 
، األصلالعرقية ومهاراهتا اللغوية ومعلوماهتا الشخصية من دول ميكن لشبكة املهاجرين وحبكم عالقاهتا  -

بني البلدين من خالل مسامهتها بتخفيض تكاليف املعامالت التجارية لتوفريها ملعلومات عن حتفز التجارة  أن
املعاملة التجارية من بلده  أطرافان احد ك  إذااملهاجر يكون حمل ثقة  أن، كما األصليف البلد  األعمالمناخ 

 من بلد االستقبال؛ واألخر األصل
وبلد االستقبال، من  إالمالثقايف للمهاجر دورا مباشر يف خلق روابط جتارية بني البلد  الرأمساليلعب  -

 لك من خاللذوينعكس  ،الثقايف املوروث رأمساهلمدة من مخالل تفضيل قوي ملنتجات بلد املصدر واملست
 زايدة الطلب عليها؛

بلد االستقبال للمهاجرين بينما تؤثر قناة  أو األصلقناة املعلومات على صادرات وواردات البلد  تؤثر -
 ؛األصلصادرات بلد  أوالتفضيل على واردات بلد االستقبال 

وهنا حجم ونوع املعلومات اليت ميلك علىتعتمد مدى مسامهة املهاجرين يف حتفيز التجارة بني البلدين  -
 ؛األصلد ل، نوعية السلع، جودة النظام املؤسسايت لباملهاجرينية عنو ا بدورها يعتمد على: ذوه

املتمايزة تكون فيها  أناملهاجر على املنتجات املتمايزة ال على املنتجات املتجانسة، كون  أتثرييكون   -
 طريف الصفقة التجارية يف حالة عدم متاثل املعلومات.
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 التطبيقيةالنتائج  -2
 نتائج حتليل ظاهرة اهلجرة اخلارجية يف اجلزائر -أ

ة لنتائجه، لسي وكانت حمصظاهرة اهلجرة اخلارجية يف اجلزائر ارتبطت بدرجة كبرية ابالستعمار الفرن  -
 أوجهاالغربية، لكن بلغت  أوروابشهدته  الذيواستمرت حىت بعد االستقالل نتيجة النمو االقتصادي 

 إليهاوصلت  املرتدية اليت األمنية األوضاعبداية التسعينات يف مرحلة ما يعرف ب"العشرية السوداء" نتيجة 
هجرة الشباب اجلزائري ظلت يف  أن إالالثالثة  األلفيةالبالد بداية من  إىل األمن استتبابالبالد، ورغم 

 تصاعد بكل الطرق الشرعية وغري الشرعية؛
على الرغم من بقاء فرنسا  ة للمهاجرين اجلزائريني بداية من تسعينات القرن املاضي،تنوع الوجهات املقصود -

مجيع املنظمات )منظمة اهلجرة العاملية، البنك العاملي، تتفق  ذ، اللمهاجرين اجلزائريني األولاملستقطب 
للهجرة اخلارجية اجلزائرية تضم األوىل فرنسا، والثانية تضم  على انه هناك ست وجهات األمم املتحدة(

بعض الدول األوروبية كاسبانيا، ايطاليا، أملانيا...، أما الثالثة ضمت أمريكا الشمالية )كندا، الوالايت 
املتحدة(، يف حني كانت دول املغرب العريب كوجهة رابعة، أما اخلامسة فشملت دول الشرق األوسط 

 ؛العريب، وأخريا السادسة فهي الدول خارج هذا التقسيم خاصة اخلليج
ة منافس أاملر  أصبحتفقط فقد  الذكري تقتصر اهلجرة على العنصر مل ذتنوعت تركيبة املهاجرين اجلزائريني ا -

من املهاجرين يف بعض الدول كفرنسا عام  الذكورما قارب عددها عدد  أينللرجل يف اهلجرة حنو اخلارج، 
سيان  واألمر، %00بلغت  الذكوربينما نسبة  %50ت نسبة النساء املهاجرات بلغ أين 5770

 .0111 عام ابلنسبة لكندا، بلجيكا، سويسرا
حيت أن الوجهات القدمية للهجرة من حيث املستوى التعليمي،  أيضاتنوعت تركيبة املهاجرين اجلزائريني  -

اجلزائرية كفرنسا وبعض الدول األوروبية )ايطاليا، اسبانيا، بلجيكا(، هلا نسبة معتربة من املهاجرين من ذوي 
، بينما حتظى الوجهات اجلديدة للهجرة  %07فوق أحياان تاملستوايت التعليمية من االبتدائي إىل الثانوي 

ريكية واململكة املتحدة هبجرة نسب عالية من ذوي التعليم العايل تفوق ككندا والوالايت املتحدة األم
غالبا، ويعزى هذا لسياسات اهلجرة االنتقائية اليت متارسها هاته الدول كشروط لدخول املهاجرين  07%

 إىل أراضيها؛
 الذي األمر، االقتصاد اجلزائري أداءانعكس سلبا على اعتماد اجلزائر الشبه كلي على قطاع احملروقات  إن -

 جعل اجلزائر بيئة طاردة )فساد، بطالة، فقر...( لطاقاهتا البشرية؛
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عامليا  005املرتبة  ظاهرة الفساد، فقد احتلت اجلزائر سامهت البيئة الريعية لالقتصاد اجلزائري يف استفحال -
 ا اثر ابلغ على املستوى االقتصادي، االجتماعي، السياسي؛ذدولة، كان هل 017من 

 مستوى أقصىبلغت  أين( %0-%0) املعقولةمستوايت جتاوزت هبا احلدود  إىلارتفاع معدالت البطالة  -
األمر الذي رفع من دوافع هجرة الشباب إىل  ؛أسبابنتيجة لعدة  %51.5حني بلغت  5771عام  هلا

 اخلارج؛ 
حنو اخلارج وتعترب فجوة  اهلجرة فزاتحم أهما يعترب من بني ذل األجور يرتكز قرار اهلجرة على الفرق يف -

املستوى احمللي فيمكن  إىلا ما مت التطرق ذالدويل كبرية، فا أوالدخل يف اجلزائر سواء على املستوى احمللي 
على املستوى  أمالك الفجوة بني الدخول، ذصنعت ب األفرادالدخل يرتكز يف يد فئة قليلة من  أنالقول 

الشهري يف اجلزائر وبعض الدول املستقطبة ملهاجريها كبريا  األجرالدويل فحجم الفجوة بني متوسط حجم 
قائمة الدول  تتذيلا فحسب فاجلزائر ذعلى ما هو يف اجلزائر، ليس ه أضعاف 07 أحياانجدا تفوق 

 األمر الذي رفع من دوافع هجرة الشباب إىل اخلارج؛ الشهري، األجرالعربية يف متوسط 
منها: شبكات املهاجرين،  نذكرت اهلجرة اخلارجية حنو اخلارج يف زايدة معدال أخرىكما سامهت عوامل  -

 ، الدراسة...؛األسرقانون مل مشل 
 .اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على التبادل التجاري اخلارجي للجزائري لتأثريالقياسية  جةذالنمنتائج  -ب

 النتائج اخلاصة ابلصادرات: -1
التجارة اخلارجية اجلزائرية بشقيها مع دول عينة  اجلزائرية علىتقدير اثر اهلجرة اخلارجية املالئم ل النموذج -

 إليه أشارتوفقا ملا التأثريات العشوائية  منوذج( هو 5700-0117الدراسة خالل فرتة الدراسة )
 االختبارات؛

، الشريك للبلد اإلمجايليف الناتج احمللي  ني الصادرات اجلزائرية واملتغري املفسر املتمثلوجود عالقة طردية ب -
 ؛ %0.50يرفع الصادرات اجلزائرية مبا مقداره  %0ارتفاع هاته املتغريات ب  أين

زايدة املسافة  أينبني اجلزائر ودول العينة،  القة عكسية بني الصادرات اجلزائرية واملسافة اجلغرافيةعوجود  -
 ؛%3.70خيفض الصادرات اجلزائرية مبا مقداره  %0بني البلدين ب 

الصادرات اجلزائرية، و للجزائر  اإلمجايلمتغري الناتج احمللي إحصائية بني  داللة لعالقة ارتباطية ذاتال وجود  -
 ا املتغري غري معنوي عند أي مستوى من مستوايت املعنوية؛ذظهر ه أين
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ائرية، ال وجود لعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغري االتفاقيات التجارية اإلقليمية والصادرات اجلز  -
 أين ظهر هذا املتغري غري معنوي عند أي مستوى من مستوايت املعنوية؛

ال وجود لعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغري عدد املهاجرين اجلزائريني يف دول العينة والصادرات  -
لعدة عوامل  هذا عاجلزائرية، أين ظهر هذا املتغري غري معنوي عند أي مستوى من مستوايت املعنوية، ويرج

 منها:
  اعتماد اجلزائر الشبه الكلي على احملروقات كان السبب الرئيس يف ضعف دور املهاجر اجلزائري يف تعزيز

صادرات بلده األم، كون أن هذه السلعة )احملروقات( سلعة متجانسة سعرها معلوم وحمدد على املستوى 
 الدويل؛

 صادرات بلده ابعتباره حلقة وصل بني البائع )البلد األم(  عدم وعي املهاجر اجلزائري ابن له دور يف تعزيز
واملشرتي )بلد االستقبال( بتوفريه للمعلومات اليت تعترب تكلفة يف حد ذاهتا وبطلبه على منتجات البلد 

ا ذاألم، األمر الذي أدى إىل عدم وجود التنسيق بني الشبكات االجتماعية للمهاجرين اجلزائريني يف ه
 على مستوى فئة املهاجرين الناشطني على مستوى اإلنتاج، التوزيع، التسويق؛خاصة  اجملال

 ،أصبحت الكثري من  يف فرنسا مثال توطني بعض الصناعات التقليدية على مستوى دول االستقبال
 املنتجات اجلزائرية التقليدية واسعة الطلب خاصة األطعمة ت صنع هناك؛ 

 دول املستقبلة ملهاجريها كنتيجة للقرب اجلغرايف أو الرابط االستعماري، التشابه الثقايف بني اجلزائر وبعض ال
ساهم هو األخر يف ضعف أتثري اهلجرة على الصادرات اجلزائرية خاصة من انحية قناة الطلب )املنتجات 

 التفضيلية(؛
 بادرات ال تكفي م ذه النقطة، إذا اجلانب على الرغم من وعيها هبذغياب دور الدولة اجلزائرية يف ه

حكومي اجيايب معها من خالل اختاذ مجلة من التدابري التنظيمية تشمل مجموعة  املهاجرين إن مل جتد تفاعل
 من التسهيالت واحلوافز.

 النتائج اخلاصة ابلواردات -2
للبلد الشريك ومتغري  اإلمجايلوجود عالقة طردية بني الواردات اجلزائرية واملتغريين املفسرين مها الناتج احمللي  -

يرفع الصادرات اجلزائرية مبا مقداره  %0ارتفاع كل من املتغريين ب  أينالتجارية،  اإلقليميةاالتفاقيات 
 على التوايل؛ %0.05و 0.00%
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زايدة املسافة بني  ابنوجود عالقة عكسية بني الواردات اجلزائرية واملسافة اجلغرافية بني اجلزائر ودول العينة،  -
 ؛%0.05خيفض الواردات اجلزائرية مبا مقداره  %0ين ب البلد

اجلزائرية،  والوارداتللجزائر  اإلمجايلمتغري الناتج احمللي إحصائية بني  داللة ذاتوجود لعالقة ارتباطية ال  -
 ا املتغري غري معنوي عند أي مستوى من مستوايت املعنوية؛ذظهر ه أين

 والوارداتينة املهاجرين اجلزائريني يف دول العمتغري عدد بني إحصائية  داللة ذاتال وجود لعالقة ارتباطية   -
 ويرجع هذا إىل:، ا املتغري غري معنوي عند أي مستوى من مستوايت املعنويةذظهر ه أيناجلزائرية، 

 ضعف التنسيق بني الشبكات االجتماعية للمهاجرين اجلزائريني داخل بلد االستقبال وحىت  إىل فباإلضافة
فان غزو  ،واملستورد اجلزائري األجنيبكهمزة وصل بني املصدر   أبمهيتهاملهاجر  إدراك، وعدم األصلد البل

املنتجات الصينية األسواق العاملية مبا فيها اجلزائرية أبسعار تنافسية جعلها حمل استقطاب ألغلب 
قيمة الواردات من دول ا األمر اضعف دور املهاجر اجلزائري يف الرفع من ذاملستوردين اجلزائريني، ه

 االستقبال.
 اختبار فروض الدراسة -3

يؤثر املهاجر اجلزائري اجيابيا على واردات بلده من خالل مسامهته يف الرفع من حجمها : األوىلالفرضية  -
 من بلد استقباله؛

  هاته فرضية غري صحيحة فال وجود لعالقة ارتباطية بني عدد املهاجرين اجلزائريني يف دول العينة
 والواردات اجلزائرية؛

 مسامهة يف الرفع من صادرات اجلزائر حنو بلد االستقبال؛ أيمل يكن للمهاجر اجلزائري  الفرضية الثانية: -

  هاته الفرضية صحيحة فال وجود لعالقة ارتباطية بني عدد املهاجرين اجلزائريني يف دول العينة
 والصادرات اجلزائرية؛

مبا أن املهاجر اجلزائري كانت له القدرة يف خلق تبادل جتاري بني اجلزائر ودول  :الثالثةالفرضية  -
املستقبلة له حىت وان كان هدا من جهة الواردات، فيمكن القول أن العالقة بني اهلجرة اخلارجية اجلزائرية 

 مع الدول املستقبلة ملهاجريها هي عالقة تكاملية. والتبادل التجاري للجزائر 

 االجيايب للمهاجر على  التأثريالقة التكاملية بني اهلجرة والتجارة تعين عرضية غري صحيحة فالهاته الف
أما العالقة التبادلية بني اهلجرة والتجارة تين التأثري السليب للمهاجر على التجارة الثنائية التجارة الثنائية للبلدية، 
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فال عالقة بني اهلجرة اخلارجية اجلزائرية والتبادل التجاري  للبلدين، ومبا أن املهاجر اجلزائري مل يكن له أي أتثري
 اخلارجي للجزائر.

 اقرتاحات البحث -4
ضرورة وعي املهاجر اجلزائري أبنه مهزة وصل للعالقات التجارية للجزائر مع دول االستقبال، سواء عن  -

واالستقبال يف العمليات طريق تفضيل املنتجات احمللية للجزائر أو ابستغالل معلوماهتم عن بلد األصل 
 التجارية بني البلدين؛

ضرورة التنسيق بني شبكات املهاجرين اجلزائريني على مستوى دول االستقبال أو على مستوى اجلزائر،  -
خاصة ابلنسبة للمهاجريني يف قطاع األعمال أو املهاجرين دوي الكفاءات، إبنشاء مجعيات ورابطات هلدا 

 الغرض؛
خطوة التنسيق  بعدمن قبل املهاجرين يف حكومات دول االستقبال، وهذا ضغط تشكيل مجاعات ضرورة  -

  بني البلدين؛ اخلاصة ابملبادالت التجارية واإلداريةالقانونية  اإلجراءاتبينهم، لتعزيز وتسهيل 
تشكل اجلالية اجلزائرية يف اخلارج فرصة للجزائر يف تسويق منتجاهتا خاصة يف السوق األورويب، ففرنسا  -

مالين مهاجر جزائري ما يشكلون لوحدهم دولة أو مجموعة من الدول إذا  6وحدها يقطن هبا أكثر من ل
احلكومة اجلزائرية اختاذ مجلة من التدابري القانونية ما قاران عددهم بعدد سكان بعض دول اخلليج، لذا على 

  اجلزائريني يف هذا الشأن؛والتنظيمية يف هذا الشأن بغية تسهيل وتعزيز مبادرات املهاجرين 
روف عما هو م إىل فباإلضافةاملهاجر كعنصر هتديد فقط،  إىلابلنسبة لدول االستقبال فال جيب النظر  -

انه مهزة  أثبتتستهالك واالستثمار، فان الدراسات اقتصادية كقوة عاملة ومنشط لالفان للمهاجر مسامهة 
 للعالقات التجارية بني البلدين؛ وصل

اعد البياانت واملعلومات حول تدفقات املهاجرين اجلزائريني حنو اخلارج، حىت يتسىن للباحث تطوير قو  -
القيام بدراسات يصل من خالهلا لنتائج دقيقة خاصة وان اغلب دراسات اهلجرة تكون قاعدة لصناعة 

 ،ا املوضوعذالقرارات املتعلقة هب
ضرورة تنويع االقتصاد اجلزائري ابلرتكيز على املنتجات ذات الطلب الكبري من قبل اجلاليات اجلزائرية  -

 ابخلارج.  
 البحث آفاق -5

 ؛-هلند منوذجاا–االستثمار األجنيب املباشر لدول األصل  تدفقات اثر اهلجرة الدولية على -
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 ؛االستقبالدراسة قياسية لدور املهاجر يف التحصيل الضرييب لدول  -
 ؛إسرتاتيجية اهلند يف كسب العقول اهلندية املهاجرة واالستفادة من خرباهتا -
 .منوذج اجلاذبية يف تفسري العالقة بني املسافة اجلغرافية وهجرة الرأمسال البشري -

 



 

 

 

 

 

 قائمـــــــة املراجع
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 قائمة المراجع

 : المراجع باللغة العربيةأوا

 الكتب - أ

ظرية والسياسات، دار الفكر ، عمان،  .1 : ال  ؛2011السيد متو عبد القادر، ااقتصاد الدو

ديث، عمان، ط:  .2  ؛2010، 01خالد السواعي، التجارة الدولية، عام الكتاب ا

: العاقات  .3 ب حسن عوض اه، ااقتصاد الدو ديدة، زي امعة ا قدية الدولية، دار ا ااقتصادية وال
  ؛2007اازاريطة، 

زائرين ي فرنسا:  .4 زائر، 1956-1936سعيد بورنان، نشاط معية العلماء امسلمن ا ، دار هومة، ا
 ؛2013

مية امست .5 دامة، اجلد سليمان القدسي، واقع اهجرة الدولية ودوافعها، اموسوعة العربية للمعرفة من اجل الت
  ؛2007الرابع، العلوم العربية للعلوم، بروت، 

ربن ) .6 ميد زوزو، الدور السياسي للهجرة ا فرنسا بن ا (، ديوان امطبوعات 1939-1914عبد ا
زائر،  امعية، ا  ؛2007ا

درية، الثانية، الطبعة سوسيوانثروبولوجية، دراسة :امهاجرون غام، الغي عبد اه عبد .7  امكتب ااسك

امعي ديث، .ا   ؛2002 ا
زائر،  .8 شورات وزارة اجاهدين، ا زائرين ي فرنسا: دراسة حليلية، م  ؛2008عمار بوحوش، العمال ا

زائرية حو باد الشام  .9 زائر، 1918-1847عمار هال، اهجرة ا  ؛2007، دار هومة، ا

يات اهوية واسراتيجيات التثاقف: دراسة حليلية نظرية، مركز عزام أمن، سيكولوجيا امهاجرين اسراتيج .10
 ؛2016حرمون للدراسات امعاصرة، قطر، 

: نظريات وسياسات، دار امسرة، عمان، ط:  .11  2010، 02علي عبد الفتاح أبو شرار، ااقتصاد الدو

زائر .12 امعية، ا اي بن عيسى، سلوك امستهلك: عوامل التأثر البيئية، ديوان امطبوعات ا ، 1، ج ع
 ؛2003
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ة،  .13 طي ون امطبعية، قس صرية ي الصحافة اأوروبية، مؤسسة الزهراء للف فضيل دليو وآخرون، اهجرة والع
 ؛2003
امعية،  .14 درية، فتحي أبو عيانة، جغرافية السكان، دار امعرفة ا  ؛2007اإسك
ية احتلة، معهد  .15 سبة لأراضي الفلسطي قيب وآخرون، مفهوم رأمال ااجتماعي وأميته بال فضل ال

 ؛2006أحاث السياسات ااقتصادية الفلسطيي، القدس، 
اي، بروت،  .16 هل اللب   ؛2010مد دياب، التجارة الدولية ي عصر العومة، دار ام
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 أوا: قائمة اأشكال

 الصفحة العنوان الرقم
تلف دول العام عام  01  08 2015التباين ي الدخل الفردي السنوي بن 
 09 2015ام عسية للبطالة أكثر دول العام تسجيا معدات قيا 02
 10 2015خريطة العام للفقر عام  03
 10 2015دول العام فقرا لعام  أكثر 04
تلف دول العام خال  اأحياءنسبة سكان  05  13 2015-1990الفقرة ي 
 14 2016على البحث والتطوير لعام  إنفاقامايز مناطق العام  06
 16 2016عدد الباحثن لكل مليون شخص ي بعض دول العام لعام  07
اد  إطلبات اللجوء  08  18 2017-2011خال  اأوروياا
 23 2015-1990امهاجرين عر العام خال الفرة  تطور عدد 09
 24 2015لعام  وجهات ومصادر اهجرة الدولية 10
 30 2015-1990تطور عدد امهجرين قسريا خال الفرة  11
 32 آلية النيوكاسيك للتوازن 12
ويل رؤوس  13  40 على التنمية ااقتصادية اأموالاثر 

 70 الدو وفق "ميل"ديد مدل التبادل  14

رة على توزيع الدخل 15  75 اثر التجارة ا

 78 تعادل اأسعار النسبية لعوامل اإنتاج 16

 87 التوازن ي سوق امنافسة ااحتكارية وفق "تشمرلن" 17

ارجية 18 جم ا  91 منح التحويل ي حالة اقتصاديات ا

ارجيةالتبادل بن بلدين متشاهن م  19 جم ا  94 اقتصاديات ا

جم الداخلية 20  96 تكاليف امؤسسة مع اقتصاديات ا

 97 حالة ااحتكار مع امنافسة الكامنة 21

 98 حالة ااكتفاء ي سوق امنافسة الكامنة 22

 99 حالة التوازن العامي ي سوق امنافسة الكامنة 23

 108 حالة التوازن قبل التجارة الدولية 24

 109 موذج التفضيل بن اأصناف 25
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غراي للعمالة امهاجرة على مستوى العام لعام  26  120 2015الركيز ا

 121 الركيز القطاعي للعمالة امهاجرة 27

 122 اثر هجرة العمالة على سوق العمل الدو 28

 124 اثر العمالة الوافدة على سوق العمل ي دول ااستقبال 29

 125 اثر ااستغناء عن العمالة الوافدة 30

 B 128و  Aاثر هجرة العمالة على اإنتاجية ي كا البلدين  31

 129 منح التعاقد للبلدين بعد تنقل عنصر العمل 32
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 136 منح التعاقد للبلدين 35

 h 138اثر معروض العمل على اإنتاج ي البلد  36

فاض رأمال على اإنتاج ي البلد  37  h 139اثر ا

زائرين ي بعض الدول امستقبلة هم خال  38  170 2007-1994تطور أعداد امهاجرين ا

زائرين عر العام 39 غراي للمهاجرين ا  171 2015لعام  التوزيع ا

ارج عام  40  175 2010عدد الطاب امهاجرين من البلدان العربية العشرة اأو للدراسة ي ا

زائري ي الناتج الداخلي خال  41  179 2017-2006نسبة مسامة أهم قطاعات ااقتصاد ا

زائر خال  42  182 2014-1980تطور معدات البطالة ي ا

زائر من تطور كل من  43 قيقي ي ا -2005اأجر الوط اأدى امضمون اامي وا
2015 
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 ثانيا: قائمة الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
 07 (2015-1980بن الدول النامية وامتقدمة خال ) التباين ي الدخل الفردي 01
تلف دول  2015تباين معدات النمو الدمغراي لعام  02  11 العامبن 
 12 التفاوت ي الرعاية الصحية بن الدول النامية وامتقدمة 03
 15 2016على قطاع البحث والتطوير لعام  إنفاقادول العام  أكثر 04
 21 1995-1960قائمة أهم الدول امستقبلة للمهاجرين خال الفرة  05
 22 1995-1960أهم الدول امصدرة للمهاجرين خال الفرة  06
 24 2015-1990تطور معدات اهجرة ي العام من  07
تلف دول العام خال الفرة  08  25 2015-2010أهم امستقبلة للمهاجرين 
 27 2009حركة وانتقال الكفاءات العربية لعام  09
 28 تطور تدفقات اهجرة الدولية للنساء 10
 50 اأمريكية حسب صفة امهاجرإجراءات دخول امهاجرين للوايات امتحدة  11
 54 إجراءات دخول امهاجرين لكندا حسب صفة امهاجر 12
 58 إجراءات دخول امهاجرين إ اأراضي الفرنسية 13
 64 نفقات إنتاج الوحدة من كل سلعة مقدرة بساعات العمل )نظرية آدم ميث(. 14
 65 امكاسب من التخصص وفق "ادم ميث" 15
 66 إنتاج كل وحدة من النبيذ والنسيج )نظرية دافيد ريكاردو(.نفقات  16
 67 امكاسب من التخصص وفق "ديفيد ريكاردو" 17
 69 نفقات اإنتاج عند "ميل" 18
 72 تكلفة إنتاج وحدة واحدة من السلعتن مقاسة بأيام العمل 19
ربة ليونتيف(ااختبار التجريي لنظرية هيكشر واولن   20 ( 80 
ل الواردات لبعض الدول لعام  21  82 1961توى العمل امؤهل من الصادرات والسلع 
ارجية 22 جم ا  95 امكاسب من التبادل التجاري الدو ي ظل اقتصاديات ا
شب ي فرنسا لعام  GLمؤشر  23  104 1995لتجارة ا
زائر وفرنسا خال  24 زائرين بن ا  165 1962-1914حركة امهاجرين ا
زائرين عام  25  168 1995أهم الدول امستقطبة للمهاجرين ا
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زائرين عام  26  169 2000أهم عشر دول مستقطبة للمهاجرين ا
زائرين عام  27  171 2015أهم الدول امستقطبة للمهاجرين ا
نس وحسب بلد اإقامة 28 زائرين حسب ا  173 توزيع امهاجرين ا
زائرين حسب العمر ي بعض دول منظمة التعاون ااقتصادي 29  173 توزيع امهاجرين ا
زائرين ما فوق  30  174 2011سنة حسب امستوى التعليمي لعام  15توزيع امهاجرين ا
زائرين لعام  31 زائرية كنسبة من إما امهاجرين ا  176 2011هجرة الكفاءات ا
زائرين  32  177 (2006-2000ية خال الفرة )عاموقوفن ي إطار اهجرة غر الشر عدد ا
زائر خال  33  178 2016-2008حجم صادرات احروقات من حجم الصادرات ي ا
 181 2015-2010الرتيب العامي للجزائر حسب مؤشر الفساد خال  34
نس والسن عام  35 زائر حسب ا  183 2015البطالة ي ا
زائر حسب امستوى الدراسي عام  36  184 2015البطالة ي ا
زائر وبعض الدول امستقبلة مهاجريها لعام  37  186 2015متوسط اأجر الشهري ي ا
ارج 38 و ا زائريون   187 الدوافع وراء هجرة ا
اذبية امقرح 39  198 إشارات معلمات موذج ا
اصة ببيانات الصادراتأهم امقاييس اإحصائية  40  200 متغرات الدراسة ا
 201 نتائج اختبار مشكلة اارتباط امتعدد 41
 202 نتائج اختبار العاقة بن امتغرات امستقلة 42
 203 للصادراتBreusch-Pagan/ test for heteroskedasiticity نتائج اختبار 43
زائريةنتائج التقدير القياسي لتأثر اهجرة  44 زائرية على الصادرات ا ارجية ا  205 ا
اص بالصادرات Lagrange Multiplierنتائج اختبار  45  206 ا
اص ببيانات الصادرات Hausmanنتائج اختبار  46  207 ا
ة مشكل عدم التجانس 47 اصة بالصادرات بعد معا  207 نتائج موذج التأثرات العشوائية ا
 210 2015زبونة للجزائر لعام أهم عشر دول  48
زائر من دول العينة امدروسة 49  212 بعض امقاييس اإحصائية لواردات ا
زائرية 50 زائرية على الواردات ا ارجية ا  213 نتائج التقدير القياسي لتأثر اهجرة ا
اص ببيانات الواردات Lagrange Multiplierنتائج اختبار  51  214 ا
اص بالواردات Hausmanنتائج اختبار  52  214 ا

ة مشكلة عدم التجانس 53 اص بالواردات بعد معا  215 نتائج تقدير موذج التأثرات العشوائية ا
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 ( 2015-1990خالل الفرتة )  دول عينة الدراسة  متغريات : بياانت01امللحق رقم  

 )***(   قيمة الواردات السنة البلد 
 ابلدوالر األمريكي

  قيمة الصادرات
 )***( 

 ابلدوالر األمريكي

 الناتج احمللي للبلد الشريك
 )*( 

 ابلدوالر األمريكي

عدد املهاجرين 
 )**(   اجلزائريني

 )*(   املسافة
 ابلكيلومرت

  االتفاقيات
  اإلقليمية

 )*(   التجارية
 1 1233,81 788914 1275300544512 1865973600 2251257100 1990 فرنسا 
 1 1233,81 814497 1609892233216 1508147800 2686908000 1995 فرنسا 
 1 1233,81 839920 1368438341632 2368137900 2161337600 2000 فرنسا 
 1 1233,81 1337210 2203623882753 4749564900 4477551300 2005 فرنسا 
 1 1233,81 1322603 2646837035008 3065043000 6102080600 2010 فرنسا 
 1 1233,81 1430656 2418835456000 5838133300 8894580100 2015 فرنسا 
 1 1812,23 8493 1764967972864 1003308500 1045146000 1990 املانيا 
 1 1812,23 12366 2590500978688 955488530 737307070 1995 املانيا 
 1 1812,23 16238 1947208384512 1604712000 709867610 2000 املانيا 
 1 1812,23 19368 2857558605824 2019362100 1279096100 2005 املانيا 
 1 1812,23 22497 3412008894464 903577580 2342579600 2010 املانيا 
 1 1812,23 23272 3363446718494 3333579100 3135314500 2015 املانيا 

 1 1675,46 10413 206113800192 467153500 340778410 1990 بلجيكا 
 1 1675,46 9643 289122615296 444440490 231557300 1995 بلجيكا 
 1 1675,46 8593 237336281088 728845090 238870850 2000 بلجيكا 
 1 1675,46 7396 386944991232 2084376200 424063420 2005 بلجيكا 
 1 1675,46 8939 484404264960 2210807400 776204650 2010 بلجيكا 
 1 1675,46 12054 455085719552 2041362100 1651345700 2015 بلجيكا 
 0 806,5 11518 535101243392 857952330 607185000 1990 اسبانيا 
 1 806,5 12706 612939661312 976073730 923441040 1995 اسبانيا 
 1 806,5 19360 595402620928 2787335900 546214600 2000 اسبانيا 
 1 806,5 48283 1157247664128 5054758800 968688960 2005 اسبانيا 
 1 806,5 60245 1431587651584 5985266100 2638424100 2010 اسبانيا 
 1,2072E+10 1199057272832 55306 806,5 1 5321376000 2015 اسبانيا 
 0 1663,71 711 166062374912 339891420 150123000 1990 النمسا 
 1 1663,71 802 240457629696 118248730 219568390 1995 النمسا 
 1 1663,71 893 196421713920 178881810 115598030 2000 النمسا 
 1 1663,71 998 314641154048 10038800 189100650 2005 النمسا 
 1 1663,71 1103 389656084480 47147598 313453610 2010 النمسا 
 1 1663,71 1290 376950259712 374926700 308123200 2015 النمسا 
 na / 40315846656 80 1851,75 0 1990 التشيك 
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 0 1851,75 121 59537113088 67805 28029423 1995 التشيك 
 0 1851,75 161 61474267136 116901170 28036411 2000 التشيك 
 1 1851,75 408 135990124544 61759430 124116020 2005 التشيك 
 1 1851,75 622 207016394752 30538000 159269490 2010 التشيك 
 1 1851,75 699 185156354045 1931600 358744200 2015 التشيك 
 0 2710,66 9 5591130112 33197891 360214,453 1990 قربص
 0 2710,66 13 9250143232 2352338,1 27626 1995 قريص
 0 2710,66 16 9314937856 14539603 1292811,9 2000 قربص
 1 2710,66 24 16997800960 85299,999 4112128,3 2005 قربص
 1 2710,66 38 23132450816 57900 2804883,2 2010 قريص
 1 2710,66 39 19559942144 560400,01 11477950 2015 قربص
 1 2300,33 526 138094870528 4646465,8 50118000 1990 دمنارك
 1 2300,33 717 185006964736 10316175 18863117 1995 دمنارك
 1 2300,33 907 164158799872 4669373,5 27493383 2000 دمنارك
 1 2300,33 924 264559083520 497799,99 55650429 2005 دمنارك
 1 2300,33 940 319812403200 68206596 144696330 2010 دمنارك
 1 2300,33 955 295091339264 7590000,2 188430330 2015 دمنارك
 0 3193,33 233 141517651968 18777174 63651001 1990 فنلندا 
 0 3193,33 305 134199345152 690,09594 59629158 1995 فنلندا 
 1 3193,33 377 125539893248 2785700,1 96578743 2000 فنلندا 
 1 3193,33 542 204430934016 139500,01 126034510 2005 فنلندا 
 1 3193,33 707 247799808000 51800,001 292768400 2010 فنلندا 
 1 3193,33 1009 231949647872 148904690 291694490 2015 فنلندا 
 1 1812,42 203 98252300288 42934732 22502001 1990 اليوانن 
 1 1812,42 258 137383436288 17864750 30858370 1995 اليوانن 
 1 1812,42 317 130580430848 106791730 36844868 2000 اليوانن 
 1 1812,42 722 247665770496 114244700 40942833 2005 اليوانن 
 1 1812,42 1126 299598053376 257520600 380385130 2010 اليوانن 
 1 1812,42 1102 194851323904 263718110 412585910 2015 اليوانن 
 0 1831,1 263 33055449088 159415590 51617001 1990 اجملر
 0 1831,1 365 46166298624 49799999 26204126 1995 اجملر
 0 1831,1 467 47110414336 0 24260899 2000 اجملر
 1 1831,1 578 11890071552 106400 73817558 2005 اجملر
 1 1831,1 688 129585602560 4300 61649330 2010 اجملر
 1 1831,1 681 121715204096 22900 148621110 2015 اجملر

 1 2080,48 113 49256398848 4853005,9 20455999 1990 ايرلندا 
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 1 2080,48 313 69070782464 3400096,7 18402655 1995 ايرلندا 
 1 2080,48 686 99317571584 378800 29285454 2000 ايرلندا 
 1 2080,48 688 210357747712 63299,99 93681122 2005 ايرلندا 
 1 2080,48 576 218435256320 1778800 153921830 2010 ايرلندا 
 1 2080,48 588 283703214080 272024810 85280357 2015 ايرلندا 

 1 1547,43 98 13315901440 27816509 20291550 1990 لوكسمبورغ 
 1 1547,43 92 21729574912 31079531 16192711 1995 لوكسمبورغ 
 1 1547,43 88 21303021568 999,997 4071304,3 2000 لوكسمبورغ 
 1 1547,43 76 37023580160 1548400 22749332 2005 لوكسمبورغ 
 1 1547,43 66 52143648768 30200,001 25280905 2010 لوكسمبورغ 
 1 1547,43 100 57793613824 799,9998 31756670 2015 لوكسمبورغ 

 1 1814,18 1764 313037979648 1046069000 170254000 1990 هولندا 
 1 1814,18 2694 444781789184 891711430 144646760 1995 هولندا 
 1 1814,18 3717 413396893696 1413018300 175274060 2000 هولندا 
 1 1814,18 4050 672357351424 1827619500 232951710 2005 هولندا 
 1 1814,18 3912 836389961728 3089355500 480244050 2010 هولندا 
 1 1814,18 3975 750283915264 3090047100 1156294800 2015 هواندا 
 0 2776,68 448 117623685120 1187167 14977000 1990 النرويج 
 0 2776,68 558 148919844864 6405931 32365391 1995 النرويج 
 0 2776,68 731 168288534528 89901,701 12127198 2000 النرويج 
 0 2776,68 920 304060071936 894080,58 8983896,3 2005 النرويج 
 1 2776,68 1117 420945690624 659691,27 31048994 2010 النرويج 
 1 2776,68 1215 386578448384 26077570 95790749 2015 النرويج 
 0 2182,02 643 64712372224 114052,63 31320000 1990 بولندا 
 0 2182,02 549 139412439040 92375999 43359776 1995 بولندا 
 0 2182,02 470 171708022784 699000 58498310 2000 بولندا 
 1 2182,02 528 304412033024 73299,997 171165660 2005 بولندا 
 1 2182,02 604 476687892480 21502100 312356260 2010 بولندا 
 1 2182,02 583 477066461184 56206001 704959110 2015 بولندا 
 0 1195,14 55 78721605632 315466800 20091999 1990 الربتغال 
 1 1195,14 118 118133637120 156714540 30610977 1995 الربتغال 
 1 1195,14 187 118358491136 66946098 33156673 2000 الربتغال 
 1 1195,14 212 197299601408 1362306000 67947891 2005 الربتغال 
 1 1195,14 203 238303444992 302383240 362755800 2010 الربتغال 
 1 1195,14 223 198923272192 939941710 834305790 2015 الربتغال 
 1 2709,28 1320 258154283008 34704247 157948000 1990 السويد 
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 1 2709,28 1567 264051982336 2663575,6 81618652 1995 السويد 
 1 2709,28 1681 259802005504 36657959 55622890 2000 السويد 
 1 2709,28 1992 389042896896 31828800 450155730 2005 السويد 
 1 2709,28 2575 488377679872 90534798 392886960 2010 السويد 
 1 2709,28 3004 495623700480 39965500 582249390 2015 السويد 
 0 1301,88 5334 257420296192 17052279 114330000 1990 سويسرا 
 0 1301,88 5980 341759222576 53863777 87159256 1995 سويسرا 
 0 1301,88 6648 271659728896 167140950 325758,64 2000 سويسرا 
 0 1301,88 7337 407543283712 162925870 237306810 2005 سويسرا 
 0 1301,88 8169 581208571904 192382400 587991090 2010 سويسرا 
 0 1301,88 9600 670789926912 210397110 580273740 2015 سويسرا 
 0 2002,85 32 20726300672 31215799 22027000 1990 بلغاراي
 0 2002,85 105 13069094912 76300003 24882036 1995 بلغاراي
 0 2002,85 178 13353530368 59000 11005933 2000 بلغاراي
 0 2002,85 279 29300588544 9862660,4 58635544 2005 بلغاراي
 0 2002,85 369 48669061120 5527000 73725357 2010 بلغاراي
 0 2002,85 369 50199117824 198200 229604220 2015 بلغاراي
 0 1010,02 21 2547330304 13140000 633094,19 1990 مالطا 
 0 1010,02 25 3599683328 3900,9999 7627,6977 1995 مالطا 
 0 1010,02 31 3957417984 4494,0729 3520847,6 2000 مالطا 
 1 1010,02 38 5980795904 199,999 1436609,7 2005 مالطا 
 1 1010,02 49 8163841024 434999,99 33817139 2010 مالطا 
 1 1010,02 61 9746479104 490489,99 31159901 2015 مالطا 
 0 2145,33 3 38299107328 3143265,7 37186001 1990 رومانيا 
 0 2145,33 5 35477057536 5800000,2 64380600 1995 رومانيا 
 0 2145,33 7 37305098240 140000 28762289 2000 رومانيا 
 0 2145,33 8 99172614144 32499,999 60304775 2005 رومانيا 
 1 2145,33 9 164792254464 753499,98 293512180 2010 رومانيا 
 1 2145,33 146 177954488320 659799,99 570330990 2015 رومانيا 
 1 1114,71 6171 1177754927104 2582409400 1200697000 1990 ايطاليا 
 1 1114,71 10991 1171213647872 2299892300 1039069500 1995 ايطاليا 
 1 1114,71 15810 1142213967872 5165479000 815960080 2000 ايطاليا 
 1 1114,71 19139 1853465952256 7644941400 1525828000 2005 ايطاليا 
 1 1114,71 22467 2126620393472 2184874300 4054761000 2010 ايطاليا 
 1 1114,71 22471 1821496967168 2206301000 6090827600 2015 ايطاليا 
 1 1897,19 3594 1066688577536 513767270 143286000 1990 ايطاليا 
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 1 1897,19 6898 1235567247360 384790770 155635600 1995 بريطانيا 
 1 1897,19 10318 1548663914496 666274110 210194670 2000 بريطانيا 
 1 1897,19 16429 2412116443136 805761410 358141600 2005 بريطانيا 
 1 1897,19 23879 2407933673472 887237610 763829590 2010 بريطانيا 
 1 1897,19 26826 2858003202048 5475239300 733403990 2015 بريطانيا 
 na / na 0 1512,42 0 1990 كرواتيا 
 0 1512,42 0 22387562496 12735000 3956147 1995 كرواتيا 
 0 1512,42 0 21774274560 1237726 1918533,2 2000 كرواتيا 
 0 1512,42 28 45416357888 154967,99 8153877,3 2005 كرواتيا 
 0 1512,42 56 59643817984 8597000,1 23969179 2010 كرواتيا 
 1 1512,42 56 48732004352 3943000,1 68315498 2015 كرواتيا 
 0 3570,17 10 6542685696 0 0 1990 ايسلندا 
 0 3570,17 17 7205069312 0 20407,001 1995 ايسلندا 
 0 3570,17 23 8947860480 28055,385 2271650,8 2000 ايسلندا 
 0 3570,17 24 16798507008 10703,584 7710255,6 2005 ايسلندا 
 0 3570,15 24 16598495232 482535310 293818,8 2010 ايسلندا 
 0 3570,15 35 13261035520 46227,381 0 2015 ايسلندا 
 na / na 4 1492,87 0 1990 سلوفينيا 
 0 1492,87 8 21274122240 62005001 1332316 1995 سلوفينيا 
 0 1492,87 13 20341391360 73460281 6344382,8 2000 سلوفينيا 
 0 1492,87 25 36344909824 104685400 9744924,5 2005 سلوفينيا 
 1 1492,87 37 42774769664 138653000 122245740 2010 سلوفينيا 
 1 1492,87 30 47972986880 32107601 32107601 2015 سلوفنيا 
 na / 12694544384 8 1908,14 0 1990 سلوفاكيا
 0 1908,14 32 25733042176 50191,5199 20180445 1995 سلوفاكيا
 0 1908,14 66 29110067200 46980,999 281404,29 2000 سلوفاكيا
 0 1908,14 75 62676557824 3000 4097240,9 2005 سلوفاكيا
 1 1908,14 84 89011920896 89000,02 23797239 2010 سلوفاكيا
 1 1908,14 102 87263625216 0 51290691 2015 سلوفاكيا
 0 5146,91 4629 5979600060416 2847600100 1123089000 1990 الو.م.أ 
 0 5146,91 7600 7664100179968 1807100000 1419972000 1995 الو.م.أ 
 0 5146,91 10882 10284800429123 2795800000 1045540400 2000 الو.م.ا 
 1,0835E+10 13093699654582 12320 5146,91 0 1355166400 2005 الو.م.ا 
 1,4944E+10 14964400121246 13901 5146,91 0 2116662800 2010 الو.م.ا 
 0 5146,91 17700 18036648099418 4628875600 2902778300 2015 الو.م.ا 
 0 4121,91 3743 592014934016 58496967 316963990 1990 كندا 
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 0 4121,91 12014 602021298176 278393430 452652440 1995 كندا 
 0 4121,91 20571 739455926272 920881840 349974490 2000 كندا 
 0 4121,91 34754 1164179537920 3799589100 227427440 2005 كندا 
 0 4121,91 51025 1614072119296 3824275100 329676730 2010 كندا 
 0 4121,91 57024 1550536540160 1326485700 455736210 2015 كندا 

 0 16543,65 665 31094498914 5121665 55919998,5 1990 اسرتاليا 
 0 16543,65 950 368022716416 61763,354 31873541 1995 اسرتاليا 
 0 16543,65 1180 414987124736 3380213,3 31317436 2000 اسرتاليا 
 0 16543,65 1340 693338570752 10438,011 56101421 2005 اسرتاليا 
 0 16543,65 1380 1141267759104 146143690 36406067 2010 اسرتاليا 
 0 16543,65 1561 1339140472832 2173046,6 48717396 2015 اسرتاليا 
 Na 7899,31 0 2023318144 270802400 89719002 1990 الربازيل
 Na 7899,31 0 768951320576 260251190 135987370 1995 الرازيل 
 Na 7899,31 0 644701814784 1657943100 56306698 2000 الربازيل
 0 7899,31 91 882185732096 3122164600 530065370 2005 الربازيل
 0 7899,31 182 2143067832320 2596683100 902229190 2010 الربازيل
 0 7899,31 219 1774724841472 3209912800 1267627900 2015 الربازيل
 0 10171,67 229 141352370176 0 36089001 1990 االرجنتني 
 0 10171,67 224 312569200640 14759563 66680595 1995 االرجنتني 
 0 10171,67 219 344272896000 39306999 75399124 2000 االرجنتني 
 0 10171,67 162 222907564032 1113043 592312930 2005 االرجنتني 
 0 10171,67 104 462703788032 123687 1216209600 2010 االرجنتني 
 0 10171,67 104 5831168557056 11471,193 1654873500 2015 االرجنتني 
 0 10911,77 45 31558928384 0 0 1990 الشيلي
 0 10911,77 45 71349198848 0 370399 1995 الشيلي
 0 10911,77 44 79328641024 19100000 1221280,5 2000 الشيلي
 0 10911,77 36 124404146176 10124 2672328,9 2005 الشيلي
 0 10911,77 28 217501908992 60931473 12282959 2010 الشيلي
 0 10911,77 44 240796385280 437520,92 17178019 2015 الشيلي

 0 9817,75 47 262709788672 0 32715000 1990 املكسيك 
 0 9817,75 87 343792779264 7123600 60534687 1995 املكسيك 
 0 9817,75 131 683647959040 160848970 116400050 2000 املكسيك 
 0 9817,75 108 866346467328 44854671 113438140 2005 املكسيك 
 0 9817,75 98 1051627945984 8472908,5 231469670 2010 املكسيك 
 0 9817,75 96 1143793123328 13856,7 311391720 2015 املكسيك 

 0 8003 103 28645437440 0 70018997 1990 كواب
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 0 8003 78 30428639232 49813278 1473804,2 1995 كواب
 0 8003 53 30565199872 0 1035363,1 2000 كواب
 0 8003 53 42644201472 1755677,5 164202010 2005 كواب
 0 8003 49 64328220672 214600050 1735300,1 2010 كواب
 na 44 8003 0 264964420 2427432,5 2015 كواب

 0 8568,87 17 40274202624 0 3191007 1990 كولومبيا 
 0 8568,87 19 92507275264 74557,99 12088384 1995 كولومبيا 
 0 8568,87 20 99886579712 11894618 13590,59 2000 كولومبيا 
 0 8568,87 20 146520129536 1223 3560974,4 2005 كولومبيا 
 0 8568,87 24 287018188800 74793,003 4601337,4 2010 كولومبيا 
 0 8568,87 26 292080156672 12636 12297208 2015 كولومبيا 
 0 9862,45 12 25710059520 0 10242000 1990 البريو 
 0 9862,45 11 52047687680 588365,02 999177,99 1995 البريو 
 0 9862,45 14 50936238080 4217941,8 2071887 2000 البريو 
 0 9862,45 17 74963812352 123334,15 16077714,5 2005 البريو 
 0 9862,45 18 148522811392 0 16957483 2010 البريو 
 0 9862,45 19 189111140352 18662,6 19526268 2015 البريو 

 0 9461,76 16 15239278592 0 0 1990 االكوادور
 0 9461,76 18 24432379904 15500400 11804736 1995 االكوادور
 0 9461,76 20 18327386112 2091698,6 10799,99 2000 االكوادور
 0 9461,76 24 41507086336 24082905 55734852 2005 االكوادور
 0 9461,76 33 69555363840 13492 101525540 2010 االكوادور
 0 9461,76 48 100176805888 29454 10306951 2015 االكوادور
 0 9173,86 50 1009455488 0 0 1990 نيكاراغوا 
 0 9173,86 40 4140470016 0 317184 1995 نيكاراغوا 
 0 9173,86 68 5107329024 16051,507 1740,5177 2000 نيكاراغوا 
 0 9173,86 99 6322582528 13013784 61,004444 2005 نيكاراغوا 
 0 9173,86 105 8938290280 0 94,103751 2010 نيكاراغوا 
 0 9173,86 113 12692561920 0 161,01013 2015 نيكاراغوا 
 0 11554,04 795 44311597056 75700,01 2407000,1 1990 فيليبني 
 0 11554,04 586 47119864320 292000 7996102,8 1995 فيليبني 
 0 11554,04 541 81026293760 578273 3972700,8 2000 فيليبني 
 0 11554,04 486 103065968640 21114,999 5290045,7 2005 فيليبني 
 0 11554,04 454 199589445632 27556496 7429800,5 2010 فيليبني 
 0 11554,04 462 292451385344 44630,3 5017668,7 2015 فيليبني 
 0 2935,86 19544 52490326016 0 0 1990 اسرائيل
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االراضي الفلسطينية 
 احملتلة

1995 0 0 99319562240 25514 2935,86 0 

االراضي الفلسطينية 
 احملتلة

2000 0 0 131451207680 30056 2935,86 0 

االراضي الفلسطينية 
 احملتلة

2005 0 0 141212565504 36950 2935,86 0 

الفلسطينية االراضي 
 احملتلة

2010 0 0 232907997184 44292 2935,86 0 

االراضي الفلسطينية 
 احملتلة

2015 0 0 299415699456 45680 2935,86 0 

 0 3029,21 222 4159928832 2079,2161 1205,3427 1990 االردن
 0 3029,21 320 6727446528 1142,2412 14353657 1995 االردن
 0 3029,21 417 8457924096 764315,96 22154503 2000 االردن
 0 3029,21 602 12588665856 23022182 72954071 2005 االردن
 0 3029,21 774 26425378816 17219860 137811720 2010 االردن
 0 3029,21 363 37517410304 7321408,3 135149250 2015 االردن
 0 2541,23 156 150676291584 287043000 205729000 1990 تركيا 
 0 2541,23 378 169485942784 95689003 250404010 1995 تركيا 
 0 2541,23 603 266567532544 1192412800 286238190 2000 تركيا 
 0 2541,23 621 482979840000 1693308200 606562810 2005 تركيا 
 0 2541,23 640 731168047104 2276017800 1515802600 2010 تركيا 
 0 2541,23 648 717879771136 920989260 2286777800 2015 تركيا 
 0 4130,01 1303 516814274560 157366000 92672997 1990 روسيا 
 0 4130,01 1189 395528503296 65500000 75747383 1995 روسيا 
 0 4130,01 1033 259708502016 7030594,8 273117680 2000 روسيا 
 0 4130,01 907 764000927744 2064163 369871950 2005 روسيا 
 0 4130,01 763 1524916158464 26134306 163670560 2010 روسيا 
 0 4130,01 778 1331207733248 9996430,4 962545230 2015 روسيا 
 0 4082,96 34 5952293888 0 21872999,9 1990 الغابون 
 0 4082,96 41 4958845440 0 11105719 1995 الغابون 
 0 4082,96 52 5067865600 17494,74 1829946 2000 الغابون 
 0 4082,96 57 8665736192 173061,1 1134208,7 2005 الغابون 
 0 4082,96 65 14569527296 52954,867 10203,536 2010 الغابون 
 0 4082,96 71 14262032384 1631732,2 0 2015 الغابون 
 1 2670,1 543 43130417152 8883999,8 7083000,2 1990 مصر
 1 2670,1 573 60159246336 7081308 58818054 1995 مصر
 1 2670,1 648 99838541824 21430157 23547657 2000 مصر
 1 2670,1 771 89685721088 689483950 141495710 2005 مصر
 1 2670,1 832 218887815168 412435880 346919740 2010 مصر
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 1 2670,1 987 330778542080 190944290 621790890 2015 مصر
 0 1262,35 1551 28904898560 6715000,2 5815000,1 1990 ليبيا 
 0 1262,35 2079 25541380096 2245551,1 1993076 1995 ليبيا 
 0 1262,35 2642 33896601600 21430157 1703515,4 2000 ليبيا 
 0 1262,35 2910 44000002048 15254453 2707219,1 2005 ليبيا 
 0 1262,35 3184 74755284992 33821968 25642868 2010 ليبيا 
 na 3589 1262,35 0 26043966 334061830 2015 ليبيا 
 0 650,6 13757 12290568192 93575287 88871002 1990 تونس 
 0 650,6 13669 18030876672 107762250 142798020 1995 تونس 
 0 650,6 9967 21473189888 87463982 42678596 2000 تونس 
 0 650,6 9577 32282959872 135413730 144206850 2005 تونس 
 0 650,6 8068 44426014720 621756350 382743590 2010 تونس 
 0 650,6 10443 43015090176 1220348300 465668210 2015 تونس 
 1 977,82 9188 28839383040 38217293 56759998 1990 املغرب
 1 977,82 8429 37183959040 111121060 51484818 1995 املغرب
 1 977,82 8877 37020610560 190457310 4072046,8 2000 املغرب
 1 977,82 9103 59523858432 341616850 49851803 2005 املغرب
 1 977,82 10190 90770669568 834540950 135584490 2010 املغرب
 1 977,82 10443 100583287168 1318140600 229460490 2015 املغرب

 0 7654,96 348 112013934592 0 0 1990 جنوب افريقيا 
 0 7654,96 233 151113089024 32800,001 5673421,9 1995 جنوب افريقيا 
 0 7654,96 186 132877639680 298849,02 34838,814 2000 جنوب افريقيا 
 0 7654,96 222 247051567104 25203951 29638811 2005 جنوب افريقيا 
 0 7654,96 355 365208436736 1984386,1 231744960 2010 جنوب افريقيا 
 0 7654,96 457 314571978032 8904872,9 186173900 2015 جنوب افريقيا 

 0 2792,91 380 2421172480 0 0 1990 مال 
 0 2792,91 507 2466160128 642,4 24728 1995 مال 
 0 2792,91 554 2422482432 726,27096 484053,64 2000 مال 
 0 2792,91 2206 5305317376 172231,82 1674,9725 2005 مال 
 0 2792,91 3991 9422267392 305499,76 0 2010 مال 
 0 2792,91 4305 12746688512 796997,67 7738,966 2015 مال 

 0 2472,29 293 2480673280 5986818,8 859457,43 1990 النيجر 
 0 2472,29 364 1880803328 1765006,1 300478,99 1995 النيجر 
 0 2472,29 438 1798374528 1179814,6 816406,43 2000 النيجر 
 0 2472,29 446 3405134592 212592,15 702520,31 2005 النيجر 
 0 2472,29 454 5718589440 14911387 158,63203 2010 النيجر 
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 0 2472,29 460 7142951424 13853207 14,290839 2015 النيجر 
 0 2682,11 1450 1019600768 19640350 13571,685 1990 موريطانيا 
 0 2682,11 1549 1415296640 21749197 2476407,1 1995 موريطانيا 
 0 2682,11 1601 1081207552 12485813 1053982,7 2000 موريطانيا 
 0 2682,11 1614 1857835392 164338,83 20177761 2005 موريطانيا 
 0 2682,11 1627 3526946816 1166160,6 3132,3105 2010 موريطانيا 
 na 1634 2682,11 0 33036144 642568,53 2015 موريطانيا 
 0 3126,49 3464 5716644352 142439,08 189999,58 1990 سنغال 
 0 3126,49 3622 4878718976 160819,9 536651,02 1995 سنغال 
 0 3126,49 3275 4679604736 435792,62 105064,11 2000 سنغال 
 0 3126,49 3523 8707014656 2428942 328357,67 2005 سنغال 
 0 3126,49 3946 12932427776 722168,98 163464,1 2010 سنغال 
 0 3126,49 4050 136099891201 2410234 727205,57 2015 سنغال 

 ابالعتماد على:  الطالبة   إعدادمن  املصدر: 

 )*( http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8   

 )**( http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 

 )***( http://correlatesofwar.org/data-sets/bilateral-trade/cow_trade_4.0 

  01اتبع للملحق رقم  

 ابلدوالر األمريكي(  2015-1990)للجزائر    اإلمجالالناتج احمللي   -

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
 166838616064 161207304192 103198646272 54790057984 41764052992 62045097984 اجلزائر

Source: http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8   

 للجزائر  : تطور األجر األدىن املضمون االمسي واحلقيقي02امللحق رقم  

   األجر األدىن املضمون االمسي السنة
 

  األجر األدىن املضمون احلقيقي املستوى العام لألسعار
 )دينار جزائري( 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

12000 
12000 
12000 
12000 
12000 
15000 
15000 
18000 
18000 
18000 
18000 

111.47 
114.05 
118.24 
123.98 
131.10 
136.23 
142.39 
155.05 
166.10 
164.77 
172.65 

10765.22 
10521 

1014.88 
9678.78 
9153.31 
11010.79 
10534.44 
11609.15 
10836.84 
10924.31 
10425.71 

 ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات  الطالبة من إعداد   املصدر: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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 لصادرات اجلزائريةألثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على انتائج التقدير القياسي    :03امللحق رقم  

 ملتغريات الدراسة  اإلحصائيةاملقاييس   أهم:  1-3امللحق   -

 
 : نتائج اختبار مشكلة االرتباط املتعدد2-3امللحق   -

 
 : نتائج اختبار العالقة بني املتغريات املستقل3-3امللحق   -

 
 

  

         rta          330    .3666667    .4826262          0          1

                                                                       

     distlog          330    3916.326    3486.847      650.6   16543.65

     emiglog          327    24045.46    150864.8          0    1430656

     GDPjlog          325    5.82e+11    1.75e+12   1.01e+09   1.80e+13

     GDPilog          330    9.83e+10    5.02e+10   4.18e+10   1.67e+11

      Explog          326    5.81e+08    1.61e+09          0   1.49e+10

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum Explog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta

    Mean VIF        1.58

                                    

     GDPilog        1.09    0.921428

         rta        1.63    0.613263

     emiglog        1.71    0.585880

     GDPjlog        1.72    0.581624

     distlog        1.75    0.572688

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                  r t a 
          1 . 0 0 0 0 

  
                                              
                                        r t a 

                  r t a 
          0 . 1 9 3 3 

    - 0 . 5 8 6 3 
      0 . 3 3 8 4 

      0 . 1 8 0 9 
      0 . 3 2 9 0 

      0 . 3 3 2 8 
    - 0 . 4 3 2 1 

  
          d i s t l o g 

        - 0 . 0 0 0 0 
      0 . 3 7 1 1 

    - 0 . 3 7 6 9 
    - 0 . 0 0 0 0 

      0 . 0 1 9 6 
    - 0 . 3 6 7 4 

      1 . 0 0 0 0 
  

          e m i g l o g 
          0 . 1 3 0 7 

    - 0 . 1 2 4 7 
      0 . 4 4 4 1 

      0 . 1 0 9 8 
      0 . 4 3 2 5 

      1 . 0 0 0 0 
  

          G D P j l o g 
          0 . 2 6 8 3 

    - 0 . 4 0 5 7 
      0 . 4 8 2 2 

      0 . 2 4 5 1 
      1 . 0 0 0 0 

  
          G D P i l o g 

          0 . 8 8 3 2 
      0 . 0 0 0 0 

      0 . 1 0 8 8 
      1 . 0 0 0 0 

  
            E x p l o g 

          0 . 1 4 8 3 
    - 0 . 2 7 9 7 

      1 . 0 0 0 0 
  

                    i d 
          0 . 0 0 0 0 

      1 . 0 0 0 0 
  

                y e a r 
          1 . 0 0 0 0 

  
                                                                                                                                                          
                                      y e a r 

              i d 
      E x p l o g 

    G D P i l o g 
    G D P j l o g 

    e m i g l o g 
    d i s t l o g 
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 Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticity: نتائج اختبار   4-3امللحق   -

 
 : نتائج منوذج االحندار اجملمع5-3امللحق   -

 
 

 

 

 

 

 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    38.94

         Variables: fitted values of Explog

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                                                                              

       _cons     1.193434   5.545658     0.22   0.830    -9.717913    12.10478

         rta    -.1193404   .3011124    -0.40   0.692    -.7117934    .4731126

     distlog    -3.056059   .4517439    -6.77   0.000    -3.944887   -2.167232

     emiglog     .1616137   .1360808     1.19   0.236    -.1061318    .4293591

     GDPjlog     1.457219     .17723     8.22   0.000     1.108511    1.805927

     GDPilog    -.0617686   .5147593    -0.12   0.905    -1.074582    .9510448

                                                                              

      Explog        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    2207.55444       319  6.92023334   Root MSE        =    2.0455

                                                   Adj R-squared   =    0.3954

    Residual    1313.77943       314  4.18401093   R-squared       =    0.4049

       Model    893.775004         5  178.755001   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(5, 314)       =     42.72

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       320

. reg Explog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta

. 
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 : نتائج منوذج التأثريات الثابتة6-3امللحق   -

 

 
 

 العشوائية  التأثريات: نتائج  7-3امللحق   -

 

F test that all u_i=0: F(54, 261) = 5.44                     Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .54347838   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.6470711

     sigma_u    1.7971024

                                                                              

       _cons    -9.920561   5.004517    -1.98   0.048    -19.77493   -.0661939

         rta     -.886048   .4464096    -1.98   0.048    -1.765071   -.0070251

     distlog            0  (omitted)

     emiglog     .6977456   .5064269     1.38   0.169    -.2994569    1.694948

     GDPjlog      1.38542   .6270893     2.21   0.028     .1506214    2.620218

     GDPilog    -.0468887   .6919361    -0.07   0.946    -1.409376    1.315599

                                                                              

      Explog        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1755                        Prob > F          =     0.0011

                                                F(4,261)          =       4.71

     overall = 0.2326                                         max =          6

     between = 0.3207                                         avg =        5.8

     within  = 0.0673                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        320

note: distlog omitted because of collinearity

. xtreg Explog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta, fe

                                                                              

         rho    .37482261   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.6470711

     sigma_u    1.2753331

                                                                              

       _cons     .6839717   4.839813     0.14   0.888    -8.801888    10.16983

         rta    -.4817847   .3544811    -1.36   0.174    -1.176555    .2129854

     distlog    -3.191344   .6924206    -4.61   0.000    -4.548463   -1.834224

     emiglog     .2148369   .2106987     1.02   0.308     -.198125    .6277987

     GDPjlog     1.489872   .2651597     5.62   0.000     .9701683    2.009575

     GDPilog    -.0045506   .4519461    -0.01   0.992    -.8903486    .8812474

                                                                              

      Explog        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =      85.10

     overall = 0.4016                                         max =          6

     between = 0.5659                                         avg =        5.8

     within  = 0.0624                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        320

. xtreg Explog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta, re



 املالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

261 
 

 

 Lagrange Multiplier: نتائج اختبار 8-3امللحق   -

 
 

 Hausman: نتائج اختبار 9-3امللحق   -

 
 

 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =    84.81

        Test:   Var(u) = 0

                       u     1.626474       1.275333

                       e     2.712843       1.647071

                  Explog     6.920233       2.630634

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        Explog[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

                Prob>chi2 =      0.5474

                          =        3.06

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         rta      -.886048    -.4817847       -.4042633        .2713388

     emiglog      .6977456     .2148369        .4829087        .4605152

     GDPjlog       1.38542     1.489872       -.1044521        .5682705

     GDPilog     -.0468887    -.0045506       -.0423381        .5239468

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe re
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 بعد معاجلة مشكل عدم ثبات التجانس  العشوائية  التأثريات  منوذج: نتائج  10-3امللحق   -

 
 لصادرات اجلزائريةألثر اهلجرة اخلارجية اجلزائرية على انتائج التقدير القياسي    :04  امللحق رقم

 ملتغريات الدراسة  اإلحصائيةاملقاييس   أهم:  1-4ق  امللح -

 
 

 

                                                                              

         rho    .37482261   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.6470711

     sigma_u    1.2753331

                                                                              

       _cons     .6839717   4.838822     0.14   0.888    -8.799945    10.16789

         rta    -.4817847   .2901144    -1.66   0.097    -1.050399    .0868291

     distlog    -3.191344   .4988556    -6.40   0.000    -4.169083   -2.213605

     emiglog     .2148369   .3241424     0.66   0.507    -.4204706    .8501444

     GDPjlog     1.489872   .2732127     5.45   0.000     .9543846    2.025359

     GDPilog    -.0045506   .4174844    -0.01   0.991    -.8228051    .8137038

                                                                              

      Explog        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                    (Std. Err. adjusted for 55 clusters in id)

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =     146.74

     overall = 0.4016                                         max =          6

     between = 0.5659                                         avg =        5.8

     within  = 0.0624                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        320

. xtreg Explog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta, re robust

         rta          330    .3666667    .4826262          0          1

                                                                       

     distlog          330    3916.326    3486.847      650.6   16543.65

     emiglog          327    24045.46    150864.8          0    1430656

     GDPjlog          325    5.85e+11    1.76e+12   1.01e+09   1.80e+13

     GDPilog          330    9.83e+10    5.02e+10   4.18e+10   1.67e+11

      implog          326    3.53e+08    9.25e+08          0   8.89e+09

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum implog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta

. 
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 Breusch-Pagan/ test for heteroskedasiticity: نتائج اختبار   2-4امللحق   -

 
 

 االحندار اجملمع  منوذج: نتائج  3-4امللحق   -

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   114.81

         Variables: fitted values of IMPlog

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                                                                              

       _cons    -1.146687   4.626276    -0.25   0.804    -10.24911    7.955732

         rta     .5724562   .2511928     2.28   0.023     .0782224     1.06669

     distlog    -1.726321   .3768521    -4.58   0.000    -2.467796   -.9848468

     emiglog    -.3415368   .1135208    -3.01   0.003    -.5648944   -.1181792

     GDPjlog     1.753492   .1478481    11.86   0.000     1.462594     2.04439

     GDPilog    -.4075181   .4294204    -0.95   0.343    -1.252423    .4373869

                                                                              

      IMPlog        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1649.54374       319  5.17098352   Root MSE        =    1.7064

                                                   Adj R-squared   =    0.4369

    Residual    914.280913       314  2.91172265   R-squared       =    0.4457

       Model     735.26283         5  147.052566   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(5, 314)       =     50.50

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       320

. reg IMPlog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta

. 
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 الثابتة  التأثريات  منوذج: نتائج  4-4امللحق   -

 
 

 العشوائية  التأثريات: نتائج  5-4امللحق   -

 
 

F test that all u_i=0: F(54, 261) = 10.74                    Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .67806067   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.0770416

     sigma_u    1.5630747

                                                                              

       _cons    -4.560405   3.272519    -1.39   0.165     -11.0043    1.883495

         rta     .3911626   .2919132     1.34   0.181    -.1836421    .9659673

     distlog            0  (omitted)

     emiglog     .4453475   .3311593     1.34   0.180    -.2067365    1.097431

     GDPjlog     1.150757   .4100622     2.81   0.005     .3433054    1.958208

     GDPilog    -.2250107   .4524665    -0.50   0.619     -1.11596    .6659387

                                                                              

      IMPlog        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0214                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(4,261)          =       8.26

     overall = 0.3421                                         max =          6

     between = 0.4019                                         avg =        5.8

     within  = 0.1123                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        320

note: distlog omitted because of collinearity

. xtreg IMPlog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta, fe

                                                                              

         rho    .61742687   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.0770416

     sigma_u    1.3682581

                                                                              

       _cons    -1.564635   3.530779    -0.44   0.658    -8.484834    5.355564

         rta     .5373003   .2586906     2.08   0.038      .030276    1.044324

     distlog    -1.368629   .6514445    -2.10   0.036    -2.645437   -.0918213

     emiglog    -.0780816   .1875339    -0.42   0.677    -.4456413    .2894781

     GDPjlog     1.498896   .2327967     6.44   0.000     1.042623    1.955169

     GDPilog    -.2891871   .3226222    -0.90   0.370     -.921515    .3431409

                                                                              

      IMPlog        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =      85.47

     overall = 0.4364                                         max =          6

     between = 0.5236                                         avg =        5.8

     within  = 0.1033                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        320

. xtreg IMPlog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta,re
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 Lagrange Multiplier: نتائج اختبار 6-4امللحق   -

 
 

 Hausman: نتائج اختبار 7-4امللحق   -

 

 
 

 
 
 
 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =   281.34

        Test:   Var(u) = 0

                       u      1.87213       1.368258

                       e     1.160019       1.077042

                  IMPlog     5.170984        2.27398

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        IMPlog[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.3277

                          =        4.63

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         rta      .3911626     .5373003       -.1461376        .1352497

     emiglog      .4453475    -.0780816        .5234291        .2729423

     GDPjlog      1.150757     1.498896       -.3481394        .3375748

     GDPilog     -.2250107    -.2891871        .0641764        .3172393

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe re
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 بعد معاجلة مشكل عدم ثبات التجانس  العشوائية  التأثريات  منوذج: نتائج  8-4امللحق   -

 
 

                                                                              

         rho    .61742687   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.0770416

     sigma_u    1.3682581

                                                                              

       _cons    -1.564635    4.16077    -0.38   0.707    -9.719595    6.590324

         rta     .5373003   .2183924     2.46   0.014      .109259    .9653415

     distlog    -1.368629   .5141525    -2.66   0.008     -2.37635   -.3609087

     emiglog    -.0780816   .2923371    -0.27   0.789    -.6510518    .4948887

     GDPjlog     1.498896   .2863806     5.23   0.000     .9376005    2.060192

     GDPilog    -.2891871   .4139793    -0.70   0.485    -1.100572    .5221975

                                                                              

      IMPlog        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                    (Std. Err. adjusted for 55 clusters in id)

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =     119.82

     overall = 0.4364                                         max =          6

     between = 0.5236                                         avg =        5.8

     within  = 0.1033                                         min =          3

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         55

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        320

. xtreg IMPlog GDPilog GDPjlog emiglog distlog rta, re robust
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