
غ مستوى العالمية في مجال من جهتها تصبو الصين لبلو 
التكنولوجيا والتخلص من تبعيتها تجاه تكنولوجيا الفضاء 

االقتصاد العالمي. وتحقيقا كبيرة في واحتالل مكانة  األمريكية
ين ـ"الصمخطط  2015طلقت الصـين خالل أ هذا الهدفل

التكنولوجية االستراتيجية،  تالقطاعا تطويرالرامي إلى  "2025
طريق الحرير الجديد، تأسيس البنك األسيوي لالستثمار إنجاز 

، قمرا صناعيا إلى الفضاء 38، إطـالق ديةـفي الهياكل القاع
العاملة في  لشركات األمريكيةلشركات صينية منافسة تطوير 

 ..مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
ميف وتددا ىرددل  و  كدد ل لربددلت الية انددا ات    دد   لقدد  

مدد  هددلح البددلت  ال دد ل و وت ي ددل الأددر  لكوددل الدد و  ت ددلاا 

كمد   وأد  ااتا  ا لود ا ارملن رداال  رل لات  ط التيرةا اوهلا 

تددرتل  و ددييرتل  اديأدد  ن    و  االتبدد   ارواوادد   تلكردد   

ســلم تم لـا مـن جهتهــااددلح البدلتو   وغرلهدد  مد  الدد و   الر اد ل
األخــرى، وخاصــة الصــينية منهــا.  أمريكــا مــن ردود أفعــال الــدول

ا ىي دد اح ارملن دد  تودديا ا القعدد ز اليااىدد  فالصــين مــثال 

وكدددلا ل ددد ل المددديااىر   صددد  اات  دع ىددد  مامددد  مددد   رددد  

نموردد ل  ال ىدد ن االتي دد ا  ل وت لدد  تلامدد   وكدد  ارمددلن رر  

دعد ز دد  نيدرتل كمد   اش  را تلامد ومو س امأ لبا  د  نمس 

م  هلح البلت ل  ل الأر  تمود   ارملن را صن ىا الور اا 

ا مأد ا  د  وا  ا ليألنف هلح الور اا   وكدلا الىي  اهد  

و ىردل صد ر  ل  ض  الم  ت   الموي مرا م  د   هلح الأن ىا

ىردددل ا دددض القع ىددد    يصـــعي فـــي المـــدى القصـــيرآخدددل دددد  

لتددد  ىددد  تلا ددد  االديأددد  نا أددد  لملن ددد  مددد ن الفدددلا  المي

   ردد  لدد  ن دد ل مدد  الوددا  ىرددل هددلح الدد اا ا  ارملن رددا

صدد  اا القع ىدد   ال ددد ا أدد  و دد  المن أوددا الأددرنرا تيرةددا 

وهلا أ  ودد  نشدا  أرد  االديأد   أ  لا  إنة   ن  ى مرا مبررا 

وكددلا ت ندد  لملن دد   ر  ددا  ارملن دد    لددا مدد  اليشددمر  ال  مدد 

 مقر ة لراةلة إلرا و 

توسيع مناطق لى ن الدول المتقدمة إلجوء الكثير مالدول و  
العديد من جوالت االتفاقية تم في هذا اإلطار تنظيم و نفوذها. 

إلى التجارة أفضت في النهاية العامة للتعرفة الجمركية و

بعدها استمرت  .1995المنظمة العالمية للتجارة سنة إنشاء 
التجارية بحثا عن توافق دولي على صيغ عادلة المفاوضات 

 للتبادل التجاري. 
شهد ميدان التجارة الدولية  2018لكن مع مطلع سنة 

، الواليات المتحدة األمريكيةإقدام  رئيس بفعل عنيفة هزة 
من العديد على فرض رسوم جمركية على دونالد ترامي، 

وهذا الصين، واردات بلده، وبشكل خاص تلك القادمة من 
، خصوصا مع قصد تقليص عجز الميزان التجاري لبلده

الدول،  العديد منمن قبل لد ردود أفعال هذا القرار و الصين. 
فرض إلى  2018مارس  8في األمر الذي دفع بأمريكا مجددا 

على وارداتها من الحديد   %25و  10تيلاوح ار   رسوم
وهكذا و ودول االتحاد األوروبي القادمة من الصينواأللمنيوم 

 أثر على بشكلالمضادة  توالت اإلجراءات واإلجراءات
أمريكا والصين ودول االتحاد المبادالت التجارية بين 

 .األوروبي وبعض الدول األخرى
بشن حربه تجارية على الصين ترامي قراره  لقد برر

خرق مبادئ تالصين  بكونهذا والعديد من الدول األخرى 
ولجوئها  وارداتهاوهذا بتقييدها لالمنظمة العالمية للتجارة، 

على لتخفيض معدل صرف عملتها، إلى جاني التضييق 
الشركات األجنبية التي تريد العمل في قطاعاتها 

قانون الملكية انتهاك شركاتها ل، إضافة إلى االستراتيجية
 .الفكرية

ن كانت تبريرات ترامي لشنه  ، الحري التجاريةوحتى وا 
في  ، تبريرات مؤسسة، فإنها نشكل خاص على الصيوب

 هانفوذالحقيقة تمثل تنافسا بين أطراف تسعى إلى بسط 
 خالل هذه من فأمريكا تسعى العالم عموما. صادي فيـاالقت

 منافسيها وخاصة الصين.تطور الحري إلى كبح 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 بـــومرداس –جامعة أمحمد بوقرة 

 
 كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :يوم دراسي
 وانعكاساتهااألمريكية الحرب التجارية 

 االقتصاد العالميعلى 
 2019 جوان 18 يوم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 اليوم الدراسي إشكالية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 انا ال و  الميق ما إلل تبلنل الم   ال  الية ىمر 

ال ولرا خ ما الديأ  ن تا    ول لل نمن ا  ذلك ل ر ت  م  

وه  م  ك ل ن     تقرر  هلح الم   ال  لبم نا مأ لبا 

 ابلنا الي     ىرل الموي ى ال ول و

ضمان و لتأطير عمليات التجارة الدولية منها وسعيا 
، على إبرام 1947، سنة مجموعة من الدولأقدمت استقرارها 

تأطير عمليات ل التجارةالتفاقية العامة للتعرفة الجمركية وا

لقد واجه هذا المسعى صعوبات و . تحرير المبادالت الدولية
زمات التي مست اقتصاديات وبشكل خاص بسبي األعدة، 

. رغم ذلك بقيت العشرينلع ستينيات القرن مع مطالدول المتقدمة 
هذه العملية مستمرة، وهذا نتيجة تضافر جملة من العوامل التي كانت تدفع 

العديد من  1982أزمة المديونية لسنة  أرغمت فقدبذلك االتجاه. 
المتضمن برنامج التعديل الهيكلي تطبيق على الدول النامية 

تحريرا لتجارتها الخارجية. كما شهد العالم مع بداية القرن 
 المنافسة واحتدام حدة يار المعسكر االشتراكي انه العشرين

 صعود العديد مـن بين الدول، نتيجة



 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هامةمواعيد
 .2019 جوان  10 البحوث كاملة قبل ترسل -
 .2019 جوان 15 ابتداء منيتم الرد على البحوث المقبولة  -

 اليوم الدراسي عنوان 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ترسل المداخالت على العنوان اإللكتروني التالي:

Ecowar35@gmail.com 

 
 

 الموسوم اليوم الدراسي استمارة المشاركة في 
 وانعكاساتهااألمريكية الحرب التجارية 

 العالمياالقتصاد على 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .........................................................................لقي واسم الباحث: 
 ..............................................................................................الرتبة: 

 ...........................................................................................الجامعة: 
 .............................................................................................الهاتف: 

 .......................................................................... البريد اإللكتروني:
 المداخلة عنوان

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

: محور المداخلة
.............................................................................................................. 

.................................................................................................... 

 
 ليوم الدراسياأهداف 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
بمفهوم الحري التجارية  التعريفإلى  اليوم الدراسي يهدف هذا 

هذا إلى جاني تحديد دوافعها وآثارها ي االقتصادية، والحر
 اقتصاديات الدول المختلفة.  على

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 اليوم الدراسي الهيئة المشرفة على

 الرئيس الشرفي:  أ.د.  يحياوي نصيرة    عميدة الكلية
 أ.د. مغاري عبد الرحمان :اليوم الدراسي رئيس 

 رئيس اللجنة العلمية: أ.د. بوكساني رشيد
 بالل رئيس اللجنة التنظيمية: أ.د. شيخي

 كتابة البحوثشروط 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ـ تحرر البحوث بإحدى اللغات التالية: العربية، اإلنجليزية، 
 الفرنسية.

 Simplifiedخط ـ تكتي البحوث المحررة باللغة العربية ب
Arabic  تباعد األسطر:  ،14حجمExactement20 بداية .

المحررة باللغات األجنبية سم. أما البحوث  1.3الفقرات: 
 .Times New Roman 12خط فتكتي ب

تجني ـ ينبغي استعمال المطات فقط بالنسبة ألقسام البحث، و 
 .Les pucesستعمال ا
تخصص الصفحة األولى من البحث لبيانات الباحث  ـ

الدرجة العلمية، البريد اإللكتروني،  الشخصية )اإلسم واللقي،
.تخصص عنوان المداخلة(مؤسسة االنتماء، محور البحث و 

 بالعربية واللغة األجنبية. خصي البحث الصفحة الثانية لمل
ع ة بما فيـهـا المراجحصف 20يكتي البحث في حدود ـ 

 ، التي تدرج في آخر البحث.والمالحق
أال يكون قد   اليوم الدراسي يشترط في كل بحث مرسل إلى  ـ

 نشر من قبل أو تمت المشاركة به في أي ملتقى سابق. 

 
وا لنظل إلل لهمرا اديأ  ن   لملن   والأر  وم  تيام  

 ر   أ  االديأ   ال  لم  أإل صلاىام  الية اي  رن  س 

 رؤ ي و أف  الم ى القأرل ال  لم  ىرل النم  االديأ  ي

إلل ت  طؤ تم  هلح البلت اف    اديأ   الأر ت  طؤ 

نؤ ي ألض ا  م  ملكرا  ديأ  ن   الملت عا ا و كم  اال

ل   اه   اخ   ااتف ز إلل الأر  م لملن   واا ا  ىرل 

ال ر   وه  م  نؤتل ىرل تش طا  االديأ  ي  اللي  ينيق  

 آت اح الديأ  ن   لخلىو 

ولم م االتيا ك   الةملكرا الي  ني لض لا  م  ل 

 اتف در   الني ل وو ز البلنا الية انا  الم يم  أ  إط ا

أداء عاجزة عن شبه المنظمة العالمية للتجارة تقف  (1945)
ومعالجة المشكل، وهذا بسبي  دور الحكم بين المتخاصمين

النظام إمكاناتها، األمر الذي يهدد وجودها ويعرض محدودية 
 . لالضطراي التجاري العالمي

 تحديدتتمثل هذا الملتقى فإن إشكالية انطالقا مما سبق 
إلى جاني دوافع الحري التجارية المعلنة من طرف أمريكا، 

اقتصاديات مختلف البلدان، على انعكاساتها محاولة حصر 
 وعلى نظام التبادل المتقدمة،  لبلدانوخاصة اقتصاديات ا

 .التجاري الدولي
 اليوم الدراسي  حاورم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 : مفهوم الحري التجارية كشكل من أشكال                 المحور األول

 الحري االقتصادية.                
       من طرف  : دوافع الحري التجارية المعلنةانيالمحور الث

 الواليات المتحدة األمريكية.                
   على الدول : انعكاسات الحري التجارية ثالثالمحور ال

 المختلفة.                
 الحرية: انعكاسات الحري التجارية على المحور الرابع

  للتجارةالتجارية وموقف المنظمة العالمية                 
 من الحمائية الجديدة.                



 


