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The correlation between economic blocs and economic crises 

Abstract:  

In the aftermath of the 2nd World War many efforts and initiatives took place at the world 

economic scene to heal some of the woes resulting from the destructive policies leading to 

the war. Despite the various manifestations of those efforts, they have been based upon the 

liberal economic thinking of capitalism. One of those efforts has been the establishment of 

economic blocs in many regions of the world. At the same time it has been apparent that 

capitalism through its liberal version has seen the occurrence of many crises that have 

transcended their counties of origin  

As a result the various channels that have played part in the ‘internationalization’ of those 
crises have come under rigorous scrutiny. The role of economic blocs has been identified 

among those channels. Based upon the above this study tries to critically examines the 

status of economic blocs amidst those cries, and see whether these blocs act as protecting 

shields or as channels of the ‘internationalization’ of those crises  

Keywords: financial crisis, economic blocs, commercial transactions, the financial 

markets  
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هذا «. أزمة»، أو بسقف «خلل»، بصفة «مشكل»دوث اضطراب واحد على األقل سواء يف شكل جيدر التأشري أنه ال يكاد خيلو عقد من ح. 2
 Manias, Panics and Crashes: A History( ضمن مؤلفه )Charles Kindelberger« )تشارلز كيندلربغر»ما أشار إليه 

of Financial Crisesالقول أن األنظمة املالية املضطربة متثل 2008ره لسنة ( وهو األمر الذي حذا ابملنتدى االقتصادي العاملي يف تقري ،
 عقبًة وحتدايً كبرياً يعصف ابستقرار االقتصاد العاملي.

مطباهتا، إال . رغم ما دّونه الدكتور فؤاد مرسي ضمن كتابه: الرأمسالية جتدد نفسها،حول من مرونة الرأمسالية وقدرهتا على التجديد والتطور وجتاوز 3
تأشري أن تلك املرونة والديناميكية، والقدرة على التجديد ورغم أنه اترخييا ُتسجل، لكن حجة الواقع تثبت فشل األفكار املتجددة يف أنه جيدر ال

من ئر؟ وأي أحايني كثرية يف امتحاانت الحقة. كما أننا نتساءل يف سياق ما يُطلق عليه الدكتور ابلرأمسالية املتجددة، بعد كم من التكاليف واخلسا
 األزمات النمطية اليت ُوصمة هبا؟ والقائلة بعبء ثقيل. أنظر: فؤاد مرسي، الرأمسالية جتدد نفسها، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، العدد

147/1990. 

قرار استثنائية ال است». بشكٍل عام، يعترب التناوب الزمين بني حاليت االستقرار والال استقرار مشهد طبيعي، صحي، ويرى الكثري أن حالًة من 4
ضمن الدورات العادية )فيما ميكن وصفه ابألزمة(، هي حالة صحية وابلغة الضرورة من أجل التطور والنمو وضمن هذا اإلطار « وقصرية األجل

تصادية املفسرة ملفهوم األزمة، فقد شكلت على مستويي الفكر االقتصادي والسياسة االقتصادية هبة، ونقطة التحول اجلوهرية يف تطور الرؤى االق
ها توالدت لألحداث اجلارية، أو املؤصلة للمتوقعأو املرجتى من السياسة االقتصادية املنتهجة أو املخطط لتطبيقها، فكل النظرايت االقتصادية وغري 

ا أن كل السياسات على أنقاض إخفاقات ما سبق )أي أزماهتا الفكرية(، ووضعت يف تفسرياهتا اختالالت كبذور أزمات وكأسس ملا هو آت، كم
يحل حملها أو االقتصادية وغريها ترممت زالهتا وحتسن أداءها بردم نقائَص انتابت ما قبلها )أي حبدوث أزمات(، ماحنًة عرب نقائصها فرصة ملا بعدها ل

 ا فكراً، وممارسًة. يصلح خلٌل أحدثته أو مل تستطع إجياد حل له ... وهكذا وإىل غاية اليوم ال تزال تلك الديناميكية تفعل مفعوهل



  

  

  

 

1

                                                                                                                                                    

« التنظري»ابختيار وصف العصر الذي تربعت فيه الرأمسالية على بالط « آلن غرينسبان».وهو ما حذا ابملدير السابق للفيدرايل األمريكي5
 .2007( وجعله عنواان ملذكراته اليت نشرها سنة The Age of Turbulenceلالقتصاد بـ )« التنظيم»و
، البنك 17،سلسلة حماضرات العلماء الزائرين النامية واألزمات املالية العاملية: حول اسرتاتيجيات منع األزمات وإدارهتا البالد.حممد الفنيش، 6

 .75، ص2000اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،جدة، 
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 .78ـ  77، مرجع سبق ذكره، ص البالد النامية واألزمات املالية العاملية. حممد الفنيش، 7
، املؤمتر العلمي الدويل حول: األزمات املالية سجال التدويل وأطروحات التعومل الثالثي. الستزادة أنظر: عقبة عبدالالوي ونور الدين جوادي، 8

  2/12/2010-1األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عّمان، األردن، 
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كإحدى إشكاليات  «االحتباس االقتصادي»ظاهرة نور الدين جوادي، عقبة عبد الالوي، ، راجع: «االحتباس التجاري»رة . للتوسع حول ظاه9
ـ دول اخلليج واجلزائر منوذجاً، املؤمتر الدويل الثاين حول األزمة املالية «العربيةاملنطقة »اقتصادايت الراهنة على « األزمة املالية العاملية»ملف انعكاسات 

 .2011جويلية  18ـ  17لعاملية دروس األمس وحتدايت املستقبل، جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا، عمان، األردن، ا
 .75بق ذكره، ص ا، مرجع ساألزمات املالية سجال التدويل وأطروحات التعومل الثالثي. عقبة عبدالالوي ونور الدين جوادي، 10
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، ص 2008ديسمرب /358، جملة املستقبل العريب، العدد رأسا على عقب حقائق مالية بعد الدوالرانقالب النظام العاملي . مارتني بوالر، 11
 .144ـ  143

 .نفس املرجع والصفحة. 12
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 . وهنا تعترب قناة الصفقات التجارية وآاثر التغذية العكسية سببا يف أتثر املنطقة ابألزمة املالية اليت عصفت ابلقطب األمريكي.13

14. Archana Kumar, Crisis Contained" Asian Voices Reflect On The Region’s Fragile 

Rebound", Finance & Development, A quarterly magazine of the IMF, December 2009, 

Volume 46, Number 4, P45. www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/12/pdf/kumar.pdf. 

15. Archana Kumar, Loc.Cit. 

ستعماري . اإلقليمية اجلديدة: تتمحور فيها جمموعة من الدول النامية حول إحدى دول املركز،تعيد صورة اإلقليمية املتمحورة حول دول املركز اال16
تلف ابلتايل عن التكامل اإلقليمي ابملعىن التقليدي بني جمموعة من الدول املتقاربة يف أوضاعها لكن هذه املرة على حنو طوعي ال قسري، وهى خت

 االقتصادية.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/12/pdf/kumar.pdf
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ة، توىل قيادة اجملموعتن الدول( مموعة جمنوع جديد تلتف فيه جمموعة من الدول النامية حول دولة متقدمة )أو  وبذلك نشأت ترتيبات إقليمية من
 زايدة القوة توايت النمو أمال يفتباين مس يها هوإقليمني أو أكثر وليس إلقليم واحد، ابملعىن التقليدي؛ أي أن املعيار ف وهو ما جيعلها جتمعا بني

الثقافية و جلوانب االجتماعية اتمايز يف يز الالتصديرية البينية. لذلك فإن مثل هذه التجمعات ال تستهدف حتقيق وحدة بني أعضائها، نظرا ألهنا جت
نوع من ، ويطلق على هذا الألقل منواطراف اصادية، بينما األطراف املتقدمة ليست على استعداد لتحمل أعباء حتقيق جتانس اجتماعي مع األواالقت

نافتا على راسة بعض آاثر اللنامية )دلدول ااإلقليمية اجلديدة وآاثرها على اقتصادايت االتكامل ابلتحرير العميق. أنظر: عقبة عبد الالوي، 
 . 2007/2008ائر، رقلة، اجلز و امعة ج، رسالة ماجستري، ملكسيك و بعض اآلاثر احملتملة على الشراكة األورو متوسطية على اجلزائر(ا

، مصيدة السيولة الكينزية كأحد حلول األزمة...بني وصمةمن انتكاس رأمسايل ووصفة من طرح إسالميعقبة عبدالالوي، فوزي حمرييق،. 17
 6ـ  5ثاين: األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية النظام املصريف اإلسالمي منوذجاً، املركز اجلامعي مخيس مليانة، امللتقى الدويل ال

 .11، ص 2009ماي



                                                           

18. Sebastian Krapohl, Daniel Rempe, Financial Crises as Catalysts for Regional 

Integration? The Chances and Obstacles for Monetary Integration  in ASEAN+3 and 

MERCOSUR, University of Bamberg, Faculty of Social Sciences and Economics, 

Germany, P2. 

www.stockholm.sgir.eu/uploads/KrapohlRempe.pdf . 

19. See: NoltevDetlef, How to Compare Regional Powers. Analytical Concepts and 

Research Topics, Review of International Studies (2010), 36, 881–901, British 

International Studies Association, British. 

www.gigaـhamburg.de/dl/download.php?d=/content/staff/nolte/publications/how_to_compa

re_nolte.pdf. 

20. S. Krapohl, D. Rempe, Financial Crises as Catalysts for Regional Integration?, op. 

cit, P2. 
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21. Idem, P3. 

، 2007، دار األمـني لنشـر والتوزيـع، القـاهرة، 1، ط االقتصااد العااملي قاياااي راهناة. فيما تعلق أبزمـة جنـوب شـرق آسـيا، راجـع: أمـري السـعد، 22
 .124ـ  105ص 
، دار الفكر 1"، طبني ضرورات التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها"  . عاطف وليم أندراوس، أسواق األوراق املالية23

 .270، ص 2006اجلامعي، مصر، 
24 .North American Free Trade Agreement . 
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، 2001المية، ، جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسأزمة شرق آسيا عربة لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي. أنور هاقان قوانش، 25
 .168ص
 . 12، ص2009، جملة التمويل والتنمية، جويلية أوراب تفقد هالتها. مارتن شيهاك وسروبوان متريا، 26
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 .13، صنفس املرجع. 27
 . 8، ص 2009، جملة التمويل والتنمية، جويلية أوراب يف شدة. ماريك بيلكا، 28
 .9نفس املرجع، ص. 29
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 .www.ahram.org.eg، رتباط ابالقتصاد األمريكياملكسيك تكلفة اال. أسامة عبدهللا، 30

 .182، ص2007: حممد منصور وعلي عطية، دار املريخ، الرايض، ، تعريباالقتصاد الدويل مدخل السياسات. م. كراينني، 31
32. M. Angeles Villarreal, The Mexican Economy After the Global Financial Crisis, 

Congressional Research Service, 7-5700 ,R41402, September 16, 2010, P1. 

www.fas.org/sgp/crs/row/R41402.pdf  . 

 . أسامة عبدهللا، مرجع سبق ذكره.33
34. Sanket Mohapatra and Dilip Ratha, the Impact of the Global Financial Crisis on 

Migration and Remittances, published by the World Bank, July 2009, p299.  

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41402.pdf


 



                                                           

 .32ـ  31ص، 1999، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2، ج 2، ط التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيمسامي عفيفي، .  35
36. Bela Balassa, The theory of economic integration, Richard D.Irwin, Homewood IL, 

1961, P1. 

ــــ بــــرغم أن  مفهــــوم االنــــدماج ج ال أنــــه مل يــــدر ، إالتكامــــل االقتصــــادي التــــاملتعميــــق شــــرطا مســــبقا  «التكامــــل االجتمــــاعي»أشــــار إىل اعتبــــار «بالســــا»ـ
روري ألدىن أشــكال  يعتــرب ضــمــاعياليــرى أانلتكامــل االجتـ  بالســااتــه للتكامــل االقتصــادي خاصــة وأنــه ـ أي يف تعريفذلــك بشــكل واضــح االجتمــاعي 

 والــيت تتطلــب إزالـــة «جـــارة ا ــرةمنطقــة الت»التكامل.وتــدليال عــن ذلــك يســتطرد أبن مـــن درجــات التكامــل أو مراحلــه حالـــة درجــة التكامــل يف شــكل 
وي، نظــر: عقبــة عبــد الــالأ .جتمــاعيا ــواجز التجاريــة فقــط، وهــذا يعتــرب عمــل مــن أعمــال التكامــل االقتصــادي حــا يف غيــاب تطــورات يف امليــدان اال

 )اهلامش(. 47مرجع سابق، ص  اإلقليمية اجلديدة وآاثرها على اقتصادايت الدول النامية
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