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الباحث
عماد حسن حسين

كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة واسط
الخالصـــــــة :
نرى العالم مقبل على ثورة فً التقنٌة وفً اإلنتاج والتسوٌق نتٌجة للتقارب الموضوعً فً حرٌة التجارة بٌن الكثٌر
من السٌاسات االقتصادٌة والدولٌة فنرى ما ٌشهده العالم من تحوالت وتغٌرات جذرٌة تنتقل بنا إلى العالمٌة والكونٌةة
 ،فاالتصاالت والمعلوماتٌة وحرٌة انسٌاب ا لتدفقات المالٌة والنقدٌة والمساعدات الفنٌة هً من أبةر مةا ٌشةهده العةالم
من تحوالت تتم بسرعة فائقة تظهر آثارها بشةكل مباشةر علةى التجةارة الدولٌةةم إن مةا ٌسةمى بالحرٌةة التجارٌةة لةٌ
مجرد اجتهاد فً قضٌة معٌنة أو تطبٌق اقتصادي لحالة معٌنةة بةل أنةا ظةاهرة عامةة وشةاملة فهةً موقة فكةري مةن
إٌحاء النظرٌة االقتصادٌة التً تسهم فً ٌادة التبادل التجاري ضمن أس موضوعٌة سةلٌمة م وعلٌةا فةسن سٌاسةات
التجارة الخارجٌة المبنٌة وفق أٌدلوجٌة موضوعٌة تسهم إسهاما ً كبٌراً فً ٌادة وتؤثر التنمٌة االقتصادٌة م
فمشكلة البحث تكمن فً التساإل عن أسباب العج المتنامً فً برامج التنمٌة االقتصادٌة وإشكالٌات األ مات
االقتصادٌة المتوالٌة على االقتصادات العالمٌة
وٌهد البحث إلى تقصً ودراسة جمٌع آلٌات السٌاسات التجارٌة وإمكانٌة الترابط الموضوعً بٌن برامج التنمٌة
والنمو االقتصادي والسٌاسات التجارٌة الخارجٌة م
فٌما تقوم فرضٌة البحث على اعتقاد بؤن تدنً مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة فً مختل القطاعات ألغلب االقتصادات
العالمٌة إلى أسباب تدنً آلٌات وسائل التجارة الخارجٌة والسٌاسات التجارٌة الخارجٌة م
كما اعتمد البحث على منهج االستدالل واالستنباط الذي ٌعتمد على التحلٌل العقلً واالستدالل المنطقً بهد
على فرضٌة البحث م

الحكم

فالبحث ٌتناول ثالثة مباحث رئٌسة ،تضمن المبحث األول السٌاسات التجارٌة واآلثار االٌجابٌة والسلبٌة لتحرٌر
المبادالت التجارٌة ،أما المبحث الثانً فقد تطرق إلى السٌاسات الحمائٌة وآثارها االٌجابٌة والسلبٌة فً التطبٌق ،فٌما
استعرض المبحث الثالث إلى االتفاقات الدولٌة ونشوء منظمة التجارة العالمٌة ،ثم اختتم البحث بجملة من
االستنتاجات والتوصٌاتم

المقـدمــــة
إن البحث فً التجةارة الدولٌةة ٌسةتوجب دراسةة تفصةٌلٌة تتطةرق إلةى السٌاسةات التجارٌةة الخارجٌةة التةً تطبقهةا
الةةدول  ،سةةواء كةةان األمةةر ٌتعلةةق بتلةةت الةةدول التةةً تفضةةل تطبٌةةق انتهةةاج مبةةادب الحرٌةةة االقتصةةادٌة للمبةةادالت
التجارٌة الدولٌة  ،وتنادي برفع كل القٌود والحواج على هذه المبةادالت ،علةى اعتبةار أن هةذا سةو ٌةإدي إلةى
تحقٌق أكبر قدر ممكن من الرفاهٌة االقتصادٌة للعالم أجمع  ،أو تلت الدول التً تطالب بضرورة تطبٌق سٌاسات
حمائٌة علةى اقتصةادٌاتها  ،لتجنةب بعةض المةإثرات الخارجٌةة مةن حٌةث تطورهمةا التةارٌخً  ،ومعرفةة مةا هةً
الوسائل المستخدمة بالنسبة لكل واحدة فً التؤثٌر على المبادالت التجارٌة الدولٌة م وكةذلت التعةر علةى اآللٌةات
التً تطبق لكال هاتٌن ال سٌاستٌن  ،ومعرفة اإلٌجابٌات والسلبٌات فً تطبٌق كل واحدة منهما  ،لٌتسنى اختٌةار مةا
ٌناسةةب سٌاسةةتنا االقتصةةادٌة والسةةٌما فةةً خصةةم هةةذه المتغٌةةرات الدولٌةةة مةةن خةةالل مةةا تتعةةرض لهةةا كثٌةةر مةةن
االقتصادٌات الدولٌة لأل مة المالٌة العالمٌة التً أخذت تعص بثمار التنمٌة االقتصادٌة لهذه البلدان م
مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث فً التساإل عن أسباب العج المتنامً فً برامج التنمٌة االقتصادٌة وإشكالٌات األ مات
االقتصادٌة المتوالٌة على االقتصادٌات العالمٌة رغم تعدد آلٌات السٌاسات التجارٌة الخارجٌة لمعظم البلدان م
هدف البحث :
تهد هذه الدراسة إلى تقصً ودراسة جمٌع آلٌات السٌاسات التجارٌةة وإمكانٌةة التعةر
والموضوعً بٌن برامج التنمٌة والنمو االقتصادي والسٌاسات التجارٌة الخارجٌة م

علةى التةرابط الجةدلً

فرضية البحث :
تقوم فرضٌة البحث على اعتقاد ٌفٌد بؤن تدنً مشارٌع التنمٌةة االقتصةادٌة فةً مختلة القطاعةات االقتصةادٌة ألغلةب
االقتصادات العالمٌة إلى أسباب تدنً آلٌات وسائل التجارة الخارجٌة والسٌاسات التجارٌة الخارجٌةم
منهجية البحث :
اعتمد البحث على األسلوب المكتبً فً مراجعة الدراسات واألبحاث وأوراق العمل التً تناولت هذا الموضوع  ،كما
اعتمةد علةى مةةنهج االسةتدالل االسةتنباطً الةةذي ٌعتمةد علةى التحلٌةةل العقلةً واالسةتدالل المنطقةةً بهةد الحكةم علةةى
فرضٌة البحث والتوصل إلى التوصٌات م
هيكلية البحث :
البحةةث ٌتنةةاول ثالثةةة مباحةةث رئٌسةةة ،تضةةمن المبحةةث األول السٌاسةةات التجارٌةةة واآلثةةار االٌجابٌةةة والسةةلبٌة لتحرٌةةر
المبادالت التجارٌة ،أما المبحث الثانً فقد تطرق إلى السٌاسات الحمائٌة وآثارها االٌجابٌة والسلبٌة فً التطبٌق ،فٌمةا
اسةةتعرض المبحةةث الثالةةث إلةةى االتفاقةةات الدولٌةةة ونشةةوء منظمةةة التجةةارة العالمٌةةة ،ثةةم اختةةتم البحةةث بجملةةة مةةن
االستنتاجات والتوصٌاتم

المبحث األول
((السياسة التجارية ))
من المعرو إن السٌاسة التجارٌة ما هً إال مجموعة من التشرٌعات والتعلٌمات واللوائح الرسمٌة  ،وكافة
األسالٌب واإلجراءات التنظٌمٌة المتبعة من قبل السلطات المسإولة فً الدولة  ،لكً تقوم بتنفٌذ تلت اإلجراءات
العدٌدة على نشاطات التجارة الخارجٌة  ،سواء تقٌده بدرجة أو بؤخرى  ،او تحرره من العقبات والحواج المختلفة
التً تواجها على المستوى الدولً  ،أو على المستوى اإلقلٌمً بٌن مجموعة من البلدان من أجل تحقٌق المصلحة
القومٌة()iم
أو باإلمكان تعرٌ مبادب وممارسات السٌاسة التجارٌة  ،على أنها مجموعة من اإلجراءات المتخذة المطبقة
من طر الدولة بغاٌة إتباع وتوجٌا وحماٌة االنتاج الوطنً  ،والتؤثٌر على تدفقات البضائع التً تمر عبر الحدود
عند الدخول والخروج م
أوالً  :سياسة الحرية التجارية :
لقةةد تبلةةورت االتجاهةةات واألفكةةار االقتصةةادٌة عبةةر العصةةور فةةً شةةكل مةةذاهب اقتصةةادٌة مختلفةةة تحكمةةت فةةً
السٌاسة التجارٌة منذ أقدم األ منة م
إن الدوافع التةً تسةوق كثٌةر مةن سٌاسةات البلةدان االقتصةادٌة إلةى سٌاسةة الحرٌةة التجارٌةة تبقةى الكثٌةر مةن أهةدافها
االقتصادٌة التً تحقةق اقتصةاداً قوٌةا ً ٌسةهم فةً ٌةادة وتةائر النمةو االقتصةادي لتلةت البلةدان متمةثالً فةً صةور عدٌةدة
ألنشطة وقطاعات اقتصادٌة مختلفة  ،فسٌاسة حرٌة التجارة أو االنفتاح االقتصادي فً قطةاع التجةارة تظهةر لنةا جلٌةا ً
بؤنها أكثر برو اً وظهوراً من جوانب أخرى فهً تستمر فً الظهور والتطور واالنعكا على القطاعات االقتصادٌة
األخرىم فهً تنعك مثالً على سهولة الحصول على أسالٌب التطور العلمً والتكنولوجً إلى البلدان التً تفتقر لهذه
التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة كذلت ٌمكن االستفادة مةن خةالل الحةد المتواصةل مةن الةدول الصةناعٌة لةدعم منتجٌهةا
ال ة راعٌٌن إنتاج ةا ً وتصةةدٌراً بحٌةةث ٌمكةةنهم مةةن االسةةتفادة مةةن ٌةةادة الصةةادرات مةةن الةةدول النامٌةةة إلةةى البلةةدان ذات
االقتصةةادات المتقدمةةة م ومةةن خةةالل بةةرامج تلةةت السٌاسةةات االقتصةةادٌة ٌمكةةن ٌةةادة حجةةم المبةةادالت الدولٌةةة وبالتةةالً
تحسٌن الوضع االقتصادي نتٌجة لتحرٌر التجارة الدولٌة م إن تحفٌة الةدول علةى ٌةادة إنتةاج السةلع ال راعٌةة نتٌجةة
إلغاء الدعم للسلع ال راعٌة فً الدول المتقدمة مما سٌ ٌد من أسعارها فتكون الفرصة للدول النامٌةم
وباإلمكان فض الن اعات التجارٌة بٌن األطرا
صمٌم مبادب الحرٌة التجارٌة م

المتعاملة تجارٌا ً فً حالة الت ام الحٌادٌة والموضوعٌة التً هً من

لقد جنت دول العالم خةالل سةنوات القةرن التاسةع عشةر ثمةار حرٌةة التجةارة  ،وحرٌةة انتقةال عنصةري العمةل ورأ
المال  ،فدافعت بذلت الشعوب والحكومات منذ القدم على مبةدأ الحرٌةة التجارٌةة  ،لمةا لهةا مةن م اٌةا وإٌجابٌةات علةى
االقتصادات الوطنٌة من جهة  ،و ٌةادة نمةو االنتةاج العةالمً مةن جهةة أخةرى  ،فانتقةد الكالسةٌت وعلةى رأسةهم دٌفٌةد
رٌكاردو تدخل الد ولة فً الشإون االقتصادٌة  ،ودافعو عن الحرٌة االقتصادٌة بصفة عامة  ،والحرٌة التجارٌة بشكل
خاص  ،فاتبعت بذلت العدٌد من الدول  ،تطبٌق سٌاسة الحرٌة التجارٌة  ،طٌلةة فتةرة طوٌلةة مةن الة من  ،وعلٌةا فةسن

الحرٌة فً إطار السٌاسة التجارٌة تهد إلى تحرٌر حركٌة السلع  ،عوامل االنتاج والخدمات  ،وتتمثل الفائدة المةراد
الحصول علٌها من خالل هةذه  ،عنةد اشةتداد حةدة المنافسةة تةإدي إلةى تحسةٌن االنتةاج عةن طرٌةق تحسةٌن النوعٌةة ،
وتخفٌض األسعار  ،وكذلت تخفٌض حجم الحواج أمام التجارة  ،وممكن اختصةار مظةاهر حرٌةة التجةارة مةن خةالل
وجود منافسة عادلة على مستوى األسواق  ،مما ٌسمح للمٌ ة النسبٌة لسلعة معٌنة أو سلعة أخرى  ،أن تنتقل مةن بلةد
إلى آخر  ،ومن مإسسة إلى أخرى لمةا ٌطةور السةوق  ،لمةا تظهةر تقنٌةات جدٌةدة تسةمح بالحصةول علةى سةلع أفضةل
وبؤسعار أقل  ،كمةا تسةمح بتحسةٌن عملٌةات االلتحةاق والةدخول فةً األسةواق مةن خةالل تخفةٌض وإلغةاء كةل الحقةوق
الجمركٌة  ،والقٌود الكمٌة وكل أشكال الحواج غٌر الجمركٌة م
ومن خالل تطبٌق انتهاج سٌاسة الحرٌة التجارٌة تنبثق العدٌد من اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة التً تةدفق المبةادالت
التجارٌة التً سو ٌمكن التطرق إلٌها فً الفقرات الالحقة اآلتٌة م
ثانيا ً  :اآلثار اإليجابية لتحرير المبادالت التجارية :
لقد وجدنا أن هنات كثٌر من أشكال اآلثةار اإلٌجابٌةة التةً ٌمكةن أن نتوقةع تحقٌقهةا مةن خةالل تحرٌةر المبةادالت
التجارٌة والتً تعود على كافة األمم بالنفع عند تطبٌق هذه السٌاسة م وٌمكن ذكر كثٌةر مةن هةذه اآلثةار اإلٌجابٌةة بمةا
ٌلً :
 -1باإلمكان الحصول على كمٌة أكبر مةن السةلع والخةدمات عنةد إجةراء التبةادل اكثةر ممةا علٌةا فةً االعتمةاد علةى
الذات  ،وبالتالً توسٌع السوق إلى عدد كبٌر من الدول من خالل ٌادة المبادالت الدولٌة()iiم
 -2من غٌر الممكن إقامة المنشآت والمإسسات االحتكارٌة فً ظل حرٌة التبةادالت التجارٌةة  ،وهةذا لةن ٌتحقةق إال
فً ظل الظرو ا لحمائٌة  ،ذلت أن سٌاسة الحماٌة التةً تةإدي إلةى تمتةع بعةض الشةركات والمإسسةات بصةورة مةن
صور االحتكار()iiiم
 -3إن أحد أسباب قٌام التجارة الدولٌة ما بٌن البلدان  ،نتٌجة لوجود اختال فً النفقات النسةبٌة لعوامةل اإلنتةاج مةا
بٌن الدول المختلفة بنسب متباٌنة  ،حٌث وبافتراض حرٌة انتقال عوامل اإلنتاج ما بةٌن البلةدان سةو تتحقةق المنفعةة
بالنسبة للجمٌع  ،بسنتاج تلت السلع التً تتناسب ووفرة هذه العوامل فً كل سلعة م
 -4باإلمكان أن تإدي عملٌة تحرٌر المبادالت التجارٌة إلى ٌادة ترك وتخصص المإسسات والوحةدات االنتاجٌةة
 ،وهذا ٌإدي إلى خفض تكالٌ اإلنتاج للوحةدة الواحةدة عنةد ٌةادة حجةم االنتةاج وحجةم المبٌعةات  ،وهةذا مةا ٌعةر
باقتصاد وفورات الحجم م
 -5إن عملٌةةة تحرٌةةر المبةةادالت التجارٌةةة تةةإدي إلةةى تخفةةٌض األسةةعار  ،التةةً ٌسةةتفٌد منهةةا المسةةتهلكون مباشةةرة م
وٌتمثل هذا الربح فً تخفٌض ج ء من الضرر الذي كان ٌلحق بالمستهكلٌن م
 -6عنةد تحرٌةةر المبةةادالت التجارٌةةة وذلةةت فةةً حالةةة كةةون االنتةاج المحلةةً لةةا قةةدرة أقةةل  ،أي أقةةل فعالٌةةة تعوٌضةةٌة
بالواردات  ،الشًء الذي سو ٌسمح بالحصول على بعض الموارد المالٌةة الوطنٌةة وإعةادة تخصٌصةها إلةى غاٌةات
أكثر إنتاجٌة فً الفروع التً ٌتوفر فٌها البلد على م اٌا نسبٌة أكبر  ،ومن الممكن فً هةذه الحالةة هنةا إلةى أن ٌخسةر
بعض المنتجٌن عند تحرٌر المبادالت  ،ولكن خسارتهم هذه غالبا ً ما تعوض بشكل واسع وبؤرباح متحققةة مةن طةر
منتجٌن آخرٌن م
 -7إن انخفاض واعتدال األسةعار مقارنةة مةع المسةتوى الةذي ٌمكةن أن تكةون علٌةا عنةد الحماٌةة التجارٌةة  ،سةو
ٌكون لها أثةر إٌجةابً علةى مإشةرات أسةعار الجملةة وأسةعار االسةتهالت  ،وبالتةالً علةى اسةتقرار األسةعار الداخلٌةة،
نتٌجة تحرٌرها واشتداد المنافسة ما بٌن المنتجٌن()ivم

 -8وٌرجةةع انفتةةاح السةةوق النةةاجم عةةن تحرٌةةر المبةةادالت التجارٌةةة إلةةى إٌجابٌةةات كثٌةةرة بسةةبب تؤثرهةةا باشةةتداد حةةدة
التناف ما بٌن المإسسات األجنبٌة والوطنٌة على مستوى السوق المحلً ،مما ٌستوجب على المإسسةات الوطنٌةة أن
تكون أكثر فاعلٌة  ،وأن تكةون لهةا أكثةر قةدرة علةى مواجهةة المنافسةة وأكثةر تخصةص وأكثةر تطةور علةى المسةتوى
التكنولوجً  ،والشًء الذي ٌنعك بؤكثر إٌجابٌة على منافسة االقتصاد الوطنً م
إن انطةةالق الفكةةر االقتصةةادي لتحرٌةةر المبةةادالت التجارٌةةة مةةن فرضةةٌة تةةرى أن اتسةةاع األسةةواق ٌةةإدي إلةةى نتةةائج
اقتصادٌة هامة للتجارة كمحرت للتنمٌة وقادرة لالستثمارات ذلت أن نمو التبادل التجاري ٌساعد على تحقٌق وفةورات
الحجم ورفع الكفاءة اإلنتاجٌة و ٌادة حجم اإلنتاج ،ورفع معدالت النمو ،ما ٌجعل المنطقةة جاذبةة لالسةتثمار األجنبةً
المصةةحوب بالتكنولوجٌةةا  ،األمةةر الةةذي ٌةةدعم القةةدرات التنافسةةٌة لرنتةةاج داخةةل وخةةارج المنطقةةة ،وٌ ٌةةد مةةن فةةرص
التوظٌ ورفع كفاءة القوى العاملة واستٌعاب ال ٌادة المستمرة فٌها م
ثالثا ً  :اآلثار السلبية لتحرير المبادالت التجارية :
لقد تمثلت معظم اآلثار السلبٌة الناجمة عن حرٌة المبادالت التجارٌة بانخفاض رصٌد الرسوم الجمركٌة وارتفاع
أسعار السلع ال راعٌة نتٌجة إلغاء الدعم المحلً فً الدول المتقدمة وبالتالً دعم الصادرات ممةا سةٌنعك سةلبا ً علةى
مٌ ة ان المةةدفوعات  ،باالضةةافة إلةةى صةةعوبة االنتقةةال المباشةةر القتصةةاد السةةوق وبشةةكل مفةةاجًء  ،والنحسةةار نظةةام
األفضلٌة الذي كةان مقةرراً للةدول النامٌةة مةن الةدول المتقدمةة  ،وفٌمةا ٌةؤتً اآلثةار السةلبٌة التةً ٌتركهةا نظةام تحرٌةر
المبادالت التجارٌة :
 -1إن كل أنواع المنافسة الخارجٌة تشكل بمثابة تهدٌد مباشر بالنسبة للصناعات الوطنٌةة الناشةئة  ،وفةً حالةة عةدم
حماٌتها فسن هذا سو ٌإدي إلى والها مستقبالً م
 -2إن االفراط فً عملٌة تحرٌر المبادالت التجارٌة تةإدي إلةى ٌةادة اسةتٌراد بعةض السةلع مةن أجةل إشةباع بعةض
الحاجةةات وهةةذا ٌةةنجم عةةن وال كثٌةةر مةةن فةةروع النشةةاطات األقةةل فعالٌةةة  ،وبالتةةالً ٌنةةتج عنةةا ٌةةادة رصةةٌد العج ة
التجاري م
 -3إن تطبٌق مبدأ تحرٌر المبادالت غالبا ً ما ٌإدي إلى اقصاء فروع كثٌرة من النشاطات األقل فعالٌة  ،وٌنةتج عةن
ذلت خطورة التعرض للبطالة لكثٌر من العمال الذٌن ٌشغلون هذه الفروع م
إن عملٌة المقارنة ما بٌن إٌجابٌات وسلبٌات تحرٌر المبادالت التجارٌة ٌ ،تضح لنا بؤن االٌجابٌات هً أكبر بكثٌر من
السلبٌات م لقد اتسمت الحقبة التارٌخٌة للقرن التاسةع عشةر منةذ بداٌتةا إلةى غاٌةة سةنة  1881بتطبٌةق سٌاسةة الحرٌةة
التجارٌة وإلغاء الحواج والعراقٌل أمام المبادالت الدولٌة  ،خاصة من طر القوى العظمى آنذات  ،مثل برٌطانٌةا ،
ف رنسا  ،وألمانٌا  ،فشهدت بذلت التجارة الدولٌة من خالل هذه المرحلة بالذات مةن القةرن التاسةع عشةر أكبةر معةدالت
النمو( ، )vفً حةٌن عرفةت نهاٌةة هةذا القةرن ( مةن  1881إلةى غاٌةة انةدالع الحةرب العالمٌةة األولةى  ،سةنة )1914
وفترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن ( األولى والثانٌة) توسعا ً كبٌراً فً تطبٌق السٌاسات واإلجراءات الحمائٌة التةً نجةم
عنها تدهور كبٌر فً معدالت نمو االقتصاد العالمً  ،بصفة عامة والتجةارة الدولٌةة بصةفة خاصةة م نجةد أنةا ٌالحةظ
عدم استفادة كافة بلدان العالم بذلت الرواج واالنتعاش االقتصادي الذي عرفا القرن التاسع عر نتٌجةة تحرٌةر التجةارة
الدولٌة بنف المسةتوى  ،بةل وعلةى العكة مةن ذلةت فلةم تسةتفد مةن إٌجابٌةات هةذا التحرٌةر  ،وال اقتصةادٌات البلةدان
العظمى آنذات على اعتبار أنها البلدان التً تطورت قبل تطور البلدان النامٌة م وهو ما جعل اقتصادٌاتها ومإسسةاتها
االنتاجٌة تمتا بقدرة تنافسٌة كبٌ رة  ،نتٌجة ترك رأ مالها الذي سمح لها باإلنتاج على أسا مبدأ وفورات الحجةم
 ،مما أدى إلى تخفٌض تكلفة الوحدة الواحدة  ،وبالتالً تحقٌق فائض قٌمة أكبر  ،وأرباح إضةافٌة عنةد اجةراء التبةادل

الدولً  ،كون أن نسب التبادل لصالحها  ،الشًء الذي ال نجده فةً البلةدان الناشةئة التةً هةً فةً بداٌةة الطرٌةق  ،فةً
حٌن وإذا ما أخذنا بعٌن االعتبار بطبٌعة التخصص والتقسٌم الدولً للعمل الذي ساد تلت الفترة مةن جهةة  ،وكةون أن
معظةةم بلةةدان العةةالم الثالةةث مسةةتها وٌةةالت االسةةتثمار الةةذي عمةةل علةةى نهةةب ثرواتهةةا الطبٌعٌةةة عةةن طرٌةةق االسةةتٌراد
وتصرٌ منتجاتها فً أس واق هذه البلدان عن طرٌق التصدٌر من جهة أخرى فسننا نستنتج من هذا االنفتاح والتحرٌر
فً السٌاسات التجارٌة الذي طبع سمات تلت الفترة لم ٌ دها إال تخلفا ً وتبعٌة اتجاه البلدان المتقدمة م
ونتٌجة للتدهور الذي ظهر خاصة ما بٌن الحةربٌن العةالمٌتٌن  ،قامةت العدٌةد مةن الةدول المتقدمةة وعلةى رأسةها
الوالٌةةات المتحةةدة األمرٌكٌةةة بعةةد الحةةرب العالمٌةةة الثانٌةةة  ،إٌمانةا ً ووعٌةا ً بؤهمٌةةة الفوائةةد التجارٌةةة واالقتصةةادٌة التةةً
تحصلت علٌها أثناء القرن التاسع عشر  ،بطرح فكةرة تحرٌةر المبةادالت التجارٌةة الدولٌةة ألي إطةار قالةب جدٌةد مةن
التخصص والتقسٌم الدولً المعاصر للعمل  ،والمطالبة بضرورة إلغاء بؤسرع وقت ممكن تلت العراقٌل والمعوقات ،
أمام المبادالت الدولٌةة الموروثةة عةن سةنوات الثالثٌنةات بتؤسةٌ منشةآت ومإسسةات دولٌةة كؤسةلوب جدٌةد اسةتعملتا
البلدان المتقدمة للتحكم أكثر فً دوالٌب التجارة العالمٌة  ،وفق نمط جدٌةد مةن التقسةٌم الةدولً المعاصةر للعمةل  ،أٌةن
تظهر االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة والتجارة (الغات) التً أنشئت عام  ، 1947إحةدى هةذه األدوات التةً تعمةل
على تكٌٌ التغٌٌرات االقتصادٌة والتجارٌة وفق ما ٌخدم بالدرجة األولى أهدا ومصالح القوى االقتصادٌة العظمى
المسٌطرة على المبادالت التجارٌة الدولٌة  ،ولٌ عامل من عوامل تو ٌع ثروات االقتصاد العالمً بصفة عادلةة مةا
بٌن بلدان العالم وبدون تمٌٌة  ،حٌةث ٌتجلةى الهةد الةرئٌ مةن إنشةاء (الغةات) علةى التحرٌةر التةدرٌجً للمبةادالت
الدولٌة فً إطار القٌام بمحادثات متعددة األطرا ما بٌن البلةدان األعضةاء فةً (الغةات) عبةر مختلة الةدورات التةً
نظمت من طر هذا التنظٌم منذ نشؤتا سنة  1947إلى غاٌة والةا نهاٌةة عةام  ، 1993وعلٌةا ٌمكةن المبةادرة إلةى
األذهان ما معنى (الغات) وما هو الدور المناط بها فً إطار المحادثات المتعددة األطرا للمبادالت التجارٌة الدولٌةة
 ،وما هً أهم النتائج المتوصل إلٌها عبر مختل الدورات التً قامت بتنظٌمها منذ نشوئها إلى غاٌة والها م
المبحث الثاني
((سياسة الحماية التجارية))
لقد كان من الطبٌعً أن نقول أن الفضل ٌعود إلى نظرٌة رٌكاردو فً إنشاء وإقامة مبدأ التبادل التجاري الحر ،فً
الوقت الذي نالحظ أن كثٌر من االقتصادٌٌن وعلى رأسهم االقتصادي األلمانً "فردرٌت لٌست "Fredrik List
لم ٌتوقفوا عن الذكر والتنوٌا بالم اٌا والمحاسن االٌجابٌة للحمائٌة ،وإذا كانوا لم ٌنفوا بتاتا ً حرٌة التبادل التجاري لما
لها من اٌجابٌات على االقتصاد والتجارة العالمٌة ،وعلى التخصص وتقسٌم العمل الدولً ،فسن الحمائٌة بالنسبة لهم ال
تعنً إال تلت البلدان الجدٌدة على الساحة الدولٌة وإنها ال تطبق ،إال خالل فترة منٌة ظرفٌة معٌنة تمر بها البلدان
الناشئة الجدٌدة ،وذلت حتى ٌسمح لهذه األمم بسد وتدارت قوة التخل الصناعً مقارنة مع الدول العظمى ،إذن
فمسالة الحمائٌة طرحت منذ القرن التاسع عشر ،وذلت على اعتبار أن الم اٌا الخاصة بالمنافسة الدولٌة ال تعود بنف
الدرجة على كل األطرا المتبادلة ،وإال كٌ تفسر حاالت العج المستدٌمة التً تالحق بعض الدولم
()vi

وتتضمن سٌاسة الحمائٌة ضرورة حماٌة المتعاملٌن االقتصادٌٌن الوطنٌٌن من المنافسة األجنبٌة ،وٌتم تطبٌقها من
خالل استعمال بعض األدوات المختلفة التً تهد من ورائها تحقٌق بعض األهدا  ،وقد ٌنج عنها بعض العواقب
على المبادالت التجارٌةم

أوالً – أدوات السياسة الحمائية :
هنات العدٌد من األدوات الحمائٌة التً تستعملها األمم والحكومات من أجل حماٌة أسواقها الوطنٌة من الواردات
األجنبٌة ،وحتى تستوعب فهم طبٌعة تلت الخالفات الحدٌثة الموجودة ما بٌن األطرا المتنا عة ،فسن من الضروري
معرفة وتحلٌل أدوات السٌاسة التجارٌة وآثارها على اقتصادٌات األمم ،فمن الناحٌة التقلٌدٌة نمٌ بٌن نوعٌن من
الحواج التً تفرضها الدول من أجل التؤثٌر على نشاط تجارتها الخارجٌة وهً :
 – 1الحواجز غير الجمركية  :وتخص كل ما تبقى من أنواع الحواج غٌر الجمركٌةم
وفً ما ٌلً أهم هذه األدوات الحمائٌة ومدى تؤثٌرها على النشاط االقتصادي :
آ – الرسوم الجمركية (الحواجز الجمركية)  :على الرغم من النتائج الكالسٌكٌة للتحلٌل االقتصادي المبنً على
افتراض وجود المنافسة الكاملة وحرٌة المبادالت التجارٌة والتً تنتقد تقٌٌد هذه األخٌرة من خالل فرض الرسوم
الجمركٌة ،على اعتبار أن ذلت ٌإدي إلى وجود اختال ما بٌن األسعار المحلٌة مقارنة باألسعار الدولٌة بالنسبة
لمنتوج معٌن الشًء الذي ٌلحق ضرراً باالقتصاد الوطنً لذلت فسن الرسوم الجمركٌة تعتبر من أهم األسالٌب
واألدوات القاعدٌة التقلٌدٌة للحمائٌة التً تطبقها الدول منذ القدم ،وهذا لما تتسم با اإلٌرادات الجبائٌة ،وٌعر الرسم
الجمركً على أنا عبارة عن ضرٌبة تفرضها الدولة على سلعة تعبر حدودها الوطنٌة سواء دخوالً فً حالة
الواردات ،وخروجا ً فً حالة الصادرات()viiم وتقسم الرسوم الجمركٌة إلى رسوم على الصادرات ورسوم على
الواردات ،ولكن ما ٌالحظ أن حاالت فرض الرسوم على الصادرات محدودة ،ألن الدول تسعى بمختل الطرق إلى
تشجٌع صادراتها ولٌ الحد منها ،أما الرسوم على الواردات فتعمل بها معظم دول العالم()viiiم
ب – نظام الحصص  :على غرار تطبٌق التعرٌفات الجمركٌة فسنا بسمكان السلطات العامة اللجوء إلى فرض حةواج
غٌر جمركٌة أ مام التجارة الدولٌة فً شكل قٌود وعراقٌل كمٌة تتراوح ما بٌن المنع التام والمطلةق للةواردات ،أو مةن
خالل فرض نظام الحصص الذي ٌعمل على تحدٌد الكمٌات من السلع التً ٌسمح لها الدخول إلى البالد ،وعلٌا ٌقصد
بنظام الحصص التقٌٌد الكمً للواردات ،أي تقٌٌد وتنظٌم استٌراد كل أو بعض السةلع ،فالحكومةة تمنةع اسةتٌراد سةلعة
معٌنة ثم تصدر قانونا ً ٌنظم اسةتٌرادها ،فتحةدد حصةة معٌنةة أو تخصةص مبةالة معٌنةة السةتٌرادها خةالل فتةرة منٌةة
معٌنة( )ixم وتعتبر الحماٌة عن طرٌق نظام الحصص أسهل وأٌسر من الحماٌة عن طرٌق الضرائب الجمركٌةم
ج – المعايير والمقاييس اإلدارية :قد تلجؤ الحكومات من أجل كبح أو الحد من عملٌة دخول بعةض السةلع إلةى داخةل
بلدانها وذلت بوضع أو تبنً العدٌد من اإلجراءات والمعاٌٌر اإلدارٌة والممارسات البٌروقراطٌة ،والتً تشةكل بمثابةة
حواج حمائٌة تهد إلى الحد من المبادالت الدولٌة ،وتتمثل خاصة فً تلت المعةاٌٌر الوطنٌةة حةول النوعٌةة بالنسةبة
للمنتجات التً تباع داخل البالد ،وعادة ما ٌبر وجود مثل هذه المعاٌٌر على أنها أداة للدفاع عةن المسةتهلت وحماٌتةا
ضد كل أنواع المنتجات الخطٌرة أو ذات النوعٌة الردٌئة م
د – المقاااييس المتعلقااة باالسااتثمارات المتصاالة بالتجااارة  :إن التطةةور الكبٌةةر الةةذي تتمٌةة بةةا الشةةركات متعةةددة
الجنسٌات فً االقتصاد العالمً ،دفع ببعض الحكومات لكثٌةر مةن البلةدان مةن تطبٌةق مجموعةة مةن القواعةد القانونٌةة
الخاصةةة بهةةد الحةةد مةةن اآلثةةار واالنعكاسةةات السةةلبٌة التةةً قةةد تلحةةق بتلةةت البلةةدان مةةن هةةذه الشةةركات المتواجةةدة فةةً
الخا رج ،وعلٌا أصبحت تشكل الٌوم المعاٌٌر المتعلقة باالستثمارات المتصلة بالتجارة نوع أو شةكل جدٌةد مةن أشةكال

الحماٌة المختلفة على الرغم من صعوبة قٌاسها ،تم طرحها ألول مرة أمام الغات ،خالل محادثات جولة األوروغواي
من اجل إدراجها كنوع جدٌد من القواعد الحمائٌة ضمن االتفاقٌة العامة للغات م
هـ – اإلعـانـات  :على العك من كل الرسوم الجمركٌة وكامل اإلجراءات الحمائٌة األخرى التةً تعرضةنا لهةا ،فةسن
اإلعانات تإثر مباشرة على تكالٌ إنتاج المإسسات المحلٌة ،وعلى نتائج تدفقات التجارة الدولٌة ،وهنةات العدٌةد مةن
األشكال المختلفة لرعانةا ت ،فنجةد إعانةات للصةادرات ،أي أن المإسسةات أو الشةركات ال تسةتفٌد مةن هةذا النةوع مةن
اإلعانات إال فً حالة بٌع إنتاجها إلى الخارج ،أو أن تكون اإلعانات لرنتاج ،أي أن اإلعانات والمساعدات تمنح إلةى
المإسسات مهما تكن اتجاهات المنتوج المنتجم غٌر أننا نجد أن قواعد االتفاقٌة العامة للغات تنفً تماما ً تطبٌةق النةوع
األول من اإلعانات ،ألن هذا النوع من الحماٌة ٌظهر مدى االعتماد على األسواق الخارجٌة ،ذلت أن البلد ومن خالل
هذه الحمائٌة ٌبحث عن إنشاء وخلق منافسة مصطنعة بالحصول على حصص فً السوق الخارجٌة ،ولةٌ مةن أجةل
حماٌة المنتجٌن الوطنٌٌن م
ثانيا ً – اآلثار االيجابية لتطبيق السياسة الحمائية :
ٌستند مذهب الحماٌة على الحجج اآلتٌة :
 -1إن تطبٌق سٌاسة الحماٌة ٌساعد فً بعض الحةاالت علةى حماٌةة الصةناعات الوطنٌةة ،وٌسةاعد كةذلت علةى بقةاء
تداول األموال داخل البالد ،ألن الصناعة المحلٌة تمكن الدولة من الحصةول علةى السةلعة محلٌةا ً دون خةروج عمةالت
صعبة فً حالة استٌرادها( )xم
 -2تإدي الحماٌة إلى توسةٌع الصةناعة المحلٌةة ،والحفةاظ علةى ٌةادة توظٌة العمةال فٌهةا ،وبالتةالً إنشةاء دخةول
جدٌدة لهإالء العمال من خالل مبٌعاتهم لمنتجاتهم التً ٌحصلون علٌها من خالل نفقات المستهلكٌن فً الةداخل وذلةت
فً أغلب األحٌان بؤسعار أكبر وبنوعٌة أقل عن تلت الموجودة فً األسواق األجنبٌةم
ٌ -3رى أنصار الحمائٌة ،أن التعرٌفة الجمركٌة الحمائٌة ضرورٌة لتعوٌض المنتج المحلً عن الفروق بةٌن نفقةات
اإلنتاج فً الداخل والخارج ،إذا ما رأت ضرورة قٌام تلت الصناعة وحماٌتها من منافسة الدول التً تتمتةع بانخفةاض
مستوٌات األجور فٌها ،وحٌث ال ٌتمتع العمال بخدمات اجتماعٌة كبٌرة ،مما ٌإدي إلةى ٌةادة الةواردات ،نتٌجةة عةدم
قدرة اإلنتاج المحلً على المنافسة بسبب ارتفاع نفقات اإلنتاج ،وبخاصة ارتفاع األجور محلٌاًم
 -4تسمح السٌاسات الحمائٌة بضرورة رعاٌة وحماٌة الصناعات القومٌة بصةفة عامةة ،والصةناعات الناشةئة بصةفة
خاصة ،ذلت كون أن نفقات الصناعة تكون مرتفعة فً مراحلها األولى ،لذلت ٌجب حماٌتها فً مهدها ،حتى تةنخفض
تلت التكالٌ فً المراحل الالحقة ،ولن ٌتم رفع القٌود عنهةا إال عنةدما تصةبح قةادرة علةى مواجهةة المنافسةة األجنبٌةة
دون أن ٌصٌبها ضررم
 -5غالب ةا ً مةةا تسةةاعد السٌاسةةات ال حمائٌةةة مةةن ترشةةٌد الصةةناعة ،ذلةةت علةةى الدولةةة تقةةوم فةةً بعةةض األحٌةةان بحماٌةةة
الصناعة لفترة منٌةة معٌنةة ،وذلةت حتةى ٌتسةنى لهةا إعةادة ترتٌةب أمورهةا الداخلٌةة مةن خةالل ترشةٌد الصةناعة ممةا
ٌتناسب والمحٌط االقتصادي العالمً()xiم
 -6تستعمل فً بعض األحٌان عملٌة فرض الضرائب الجمركٌة كسالح مضاد لظاهرة اإلغراق(*)م
ثالثا ً – اآلثار السلبية لتطبيق السياسة الحمائية :
* ٌتمثل االغراق " "Dumpingعادة فً البٌع إلى الخارج بؤسعار تقل عن متوسط سعر الكلفة ،على أن ٌتحمل السوق الداخلً
لوحده الخسائر والتكالٌ الناجمة عن تطبٌق هذه السٌاسة ،حٌث ٌقةوم الفةرد المحلةً دفةع سةعر داخلٌةا ً أكبةر مةن سةعر نفة
المنتوج فً األسواق الخارجٌة ،واشتهرت هذه خاصة ما بٌن الٌابان والوالٌات المتحدة األمرٌكٌةم

ٌ -1رى أنصار الحرٌة أن الرسوم الجمركٌة لها العدٌةد مةن النتةائج االقتصةادٌة غٌةر المرغةوب فٌهةا،من ذلةت عةدم
تشجٌع المستثمرٌن على إقامة المشارٌع االقتصادٌة على تلت النشاطات أو القطاعات التً تم فرض الرسوم الجمركٌة
على منتجاتها ،ألن ذلت ٌإدي إلى ٌادة تكلفة اإلنتاج ،مما ٌجبر المستهلت على دفع ضرٌبة غٌر ضرورٌة التً ت ٌد
من نفقات المعٌشةم
 -2تإدي الرسوم الجمركٌة إلى نقص ملمو فً التجارة الدولٌة ،وإلى نوع مةن الركةود االقتصةادي ،ألن فرضةها
ٌإدي إلى تق لٌل الواردات والتً تإدي إلى نقص فً الصادرات وبالتالً تدهور النشاط االقتصاديم
 -3تهد الحمائٌة إلى التخفٌض من دخول المنتجات األجنبٌة على مستوى سوق معٌنم
 -4قد تحدث تغٌرات فً تركٌبة الواردات ،إذا ما كانت الحمائٌة تفةرض علةى السةلع النهائٌةة ممةا ٌةإدي إلةى توجةا
الواردات نحو استٌراد المنتجات النص مصنعةم
 -5كلما كانت الحمائٌة صارمة ،كلما كان الفارق ما بٌن السعر الداخلً والسعر الدولً للمنتوج كبٌر ،وسو ٌكون
هذا الفارق أكبر كلما كان الطلب الداخلً كبٌر والكمٌات المعروضة محدودةم
 -6غالبا ً ما تشةوه الحمائٌةة المفروضةة مةن مفهةومً التن افسةٌة وفعالٌةة للمإسسةات ،حٌةث نجةد فةً ظلهةا عةدم قةدرة
المإسسات على تحقٌق المردودٌة االقتصادٌة والمالٌةة الممارسةة فةً نشةاط معةٌن هةذا مةن جهةة ،وعةدم قةدرتها علةى
مواجهة المنافسة األجنبٌة من جهة اخرىم
المبحث الثالث
(( االتفاقات الدولية ونشوء منظمة التجارة العالمية))
أوالً  :اتفاقيات الغات الدولية لتحرير التجارة من (:)1993- 1947
لقد انصب اهتمام كثٌر من البلدان اهتماما ً كبٌراً حتى قبل انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة  ،بتؤسٌ نظام اقتصادي
دولةً أكثةر تنظٌمةا ً وانسةجاما ً وذلةت حتةى تضةمن تفةادي الوقةةوع فةً نفة المشةاكل التةً واجهتهةا بعةد نهاٌةة الحةةرب
العالمٌة األولى سنة  ، 1918فطرحت بذلت وألول مرة فكرة التعاون الدولً من طر الوالٌةات المتحةدة األمرٌكٌةة
باعتبارها قوة سٌاسٌة واقتصادٌة جدٌدة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة لتنظٌم العالقةات االقتصةادٌة والتجارٌةة مةا بةٌن
الدول  ،وكان من الضةروري حتةى ٌخةرج االقتصةاد العةالمً إلةى بةر األمةان فةً أحسةن الشةروط والظةرو لتسةوٌة
()xii
ومعالجة ثالث قضاٌا رئٌسة وهً:
 -1ضرورة التطرق إلى مسؤلة أسعار الصر من خالل تثبٌتها  ،ألن عملٌة المبةادالت الدولٌةة تتطلةب ذلةت  ،ومةا
هً الخٌارات التً تواجا األمم فً تعدٌل قٌمة هذه العمالت م
 -2ضرورة ترمٌم تلت االقتصادٌات التً دمرت وخربت سواء بصفة ج ئٌة أو بصةفة شةاملة مةن جةراء اعتةداءات
الحرب ،وبالتالً طرح تساإل كٌ ٌتم تموٌل إعادة اعمارها وبنائهام
 -3وأخٌراً طرح إشكالٌة كٌفٌة تفةادي تلةت االنطةواءات التجارٌةة واالجةراءات الحمائٌةة التةً شةهدها العةالم مةا بةٌن
الحربٌن العالمٌتٌنم لذا فسن ما جاء بمنطلقات مإتمر برٌتون وود عام  ، )xiii( 1944بوضع أسا هذا النظام الجدٌد
ما بٌن الدول لحل مشةاكل النقةد العالمٌةة وذلةت بتنصةٌب مإسسةتٌن جدٌةدتٌن متعةددتً األطةرا وهمةا صةندوق النقةد
الدولً ) (IMF)(International Money tary Fundالذي ٌتولى الرقابة على النظام الدولً الجدٌد وأن ٌكون
منبراً لمناقشة وحل القضاٌا التً تإثر على ذلت النظام ،وأن ٌعمل أساسا ً على تسٌٌر أسعار الصةر مةن خةالل مبةدأ
عام وهو تثبٌت أسعار صر العمالت الصعبة والتعاون ما بٌن األمم هذا مةن جهةة()xivكمةا تةم تؤسةٌ البنةت الةدولً
لرنشاء والتعمٌر " "IBRDمن جهة أخرى لٌتولى تموٌل عملٌات تعمٌر البلدان التً م قتهةا الحةرب وتع ٌة وتٌةرة
التنمٌة االقتصادٌة فةً البلةدان النامٌةة ،والسةتكمال اإلجابةة عةن التسةاإل الثالةث تجلةت أهمٌةة إكمةال اتفاقٌةة (برٌتةون
وود ) بسنشاء منظمة عالمٌة للتجارة " "WTOهدفها تخفٌض الحواج أمام المبادالت الدولٌة للبضائع ،إال أنا لوحظ

أن هذه الفكرة فشلت منذ مهدها ولم ترى النور إال فً األول من شهر ح ٌةران لسةنة  )xv( 1995وذلةت بعةد االنتهةاء
من محادثات جولة االوروغواي للغات التً انتهت فً الخام عشر من تشرٌن سنة  1993والتً مةا هةً إال شةكل
جدٌد من أشكال تكٌٌ االقتصاد العالمً مع المرحلة الراهنة التةً تعرفهةا االقتصةادٌات الدولٌةة وفةق مصةالح القةوى
االقتصادٌة العظمى المسٌطرة على التجارة العالمٌة ،وتم تعوٌضها بسنشاء ((الغات)) " "GAATالتً هً االختصار
الشائع للعبارة االنكلٌ ٌة التً تعنً االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة بجنٌ سنة  1947فً شكل محادثات متعددة
األطرا  ،هدفها التخفٌض التدرٌجً للحواج والعراقٌل الجمركٌة وغٌر الجمركٌة أمام المبادالت الدولٌة عبر العدٌد
من الدروات()xviم
وٌمكن تعرٌ ((الغات)) على أنها معاهدة دولٌةة تةنظم المبةادالت التجارٌةة بةٌن الةدول التةً تقضةً االنضةمام إلٌهةا،
والتً ارتفع عددها من ( )23دولة عند إبرام هذه المعاهدة فً سنة  1947إلى ( )118دولة فً أوائل سةنة ،1994
وعلى الرغم من أن (الغات) لٌست منظمة عالمٌة من الناحٌة القانونٌةة ،مثةل صةندوق النقةد الةدولً أو البنةت الةدولً،
فسنها قد اكتسبت بقةوة الممارسة ة عبةر مةا ٌقةارب مةن نصة قةرن وضةع المنظمةة العالمٌةة غٌةر الدائمةة التةً تمةار
مهامها من خةالل سةكرتارٌة دائمةة مقرهةا جنٌة م ومةع ذلةت ال ٌطلةق علةى الةدول المنظمةة إلةى الغةات اسةم ((الةدول
األعضةةاء)) وكةةان مةةن أهةةم األعمةةال التةةً قامةةت بهةةا سةةكرتارٌة الغةةات اإلشةةرا علةةى جةةوالت المفاوضةةات ح ةول
التعرٌفات الجمركٌة واإلجراءات والقواعد المنظمة للتجارة الدولٌة بٌن الدول المنظمة إلى االتفاقٌة( ،)xviiوقد بلة عدد
هذه الجوالت سبعة جوالت بما فٌها الجولة األخٌرة التً اختتمت أعمالها فً  15دٌسمبر  ،1993والمعروفةة بجولةة
أوروغواي نسبة إلى الدولة التً اجتمع فٌها المإتمر الو اري الذي أقر جدول أعمال هذه الجولة من المفاوضات فةً
 1986م وبمقتضى نتائج جولة أوروغواي سو ٌنتهً الوضع المإسسً المإقت للغات ،وتتحول إلةى منظمةة دائمةة
ذات كٌان قانونً دولً ٌطلق علٌا اسم "منظمة التجارة العالمٌة" م
وٌتجلى الهد الرئٌ من إنشاء الغات كما سبق اإلشارة إلٌا هو ما ٌطلق علٌا عبارة "تحرٌر التجارة الدولٌة"(،)xviii
أي إ الةةة الحةةواج التجارٌةةة الجمركٌةةة وغٌةةر الجمركٌةةة التةةً تضةةعها الةةدول فةةً وجةةا تحركةةات السةةلع عبةةر الحةةدود
الدولٌة ،وفتح األسواق وإتاحة أوسع المجاالت للمنافسة الدولٌةم
وٌنبثق هذا الهد من "مبادب اللٌبرالٌة االقتصادٌة" التً تهد إلى أن حرٌة التجارة ،بل الحرٌة االقتصادٌة عموماً،
تدفع كل دولة إلى التخفٌض فً ما هً مإهلة إلنتاجا بشكل أفضل وأرخص عن غٌرها من الةدول ،أي فةً مةا تملةت
من مٌ ة نسبٌة فً إنتاجا ،وعندما ٌحدث ذلت فسن الكفاءة فً تخصٌص الموارد داخل كل قطر وتقسٌم العمةل فةً مةا
بٌن أقطار العالم ٌصالن إلى المستوى األمثل ،وٌ داد اإلنتاج وترتفع مستوٌات المعٌشة فةً كةل األقطةار( ،)xixولةذلت
كان الهد الذي تةدور حولةا جةوالت المفاوضةات التجارٌةة المتعةددة األطةرا التةً أشةرفت سةكرتارٌة الغةات علةى
تنظٌمها هو إجراء تخفٌضات متتابعة فً الرسوم الجمركٌة وإلغاء هذه الرسوم عن بعض السلع ،تشجٌعا ً لنمو التجارة
العالمٌة ،وهذا ما ٌوضح لنا الجدول اآلتً:

جدول رقم ()1
الدورات السبعة للغات ما بٌن  1947إلى 1993

1947

عدد البلدان
المعنٌة
23

1949

33

3

توركاي

1951

34

الحقوق الجمركٌة منتوج
بمنتوج
الحقوق الجمركٌة منتوج
بمنتوج

4

دورة
دٌلون

1961 - 1961

45

الحقوق الجمركٌة منتوج
بمنتوج

5

دورة
كٌنٌدي

1964
1967

48

الحقوق الجمركٌة نخفٌض
خطً باإلضافة إلى طرح
دراسة الحواج غٌر الجمركٌة

6

دورة
طوكٌو

1973
1979

99

الحقوق الجمركٌة تخفٌض
عام غٌر خطً باإلضافة إلى
طرح منا عات الحواج غٌر
الجمركٌة

7

دورة
األوروغواي

1986
1993

111

الحواج الجمركٌة وغٌر
الجمركٌة ،المنتجات ال راعٌة،
االنجا فً الخدمات ،حقوق
الملكٌة الفكرٌة باإلضافة إلى
طرح تدابٌر االستثمار

ت
1
2

دورة
المحادثات
جنٌ
انٌ

السنة

محتوى المحادثات

النتائج المحققة

الحقوق الجمركٌة منتوج
بمنتوج

 45111تنا الت
(تخفٌضات) للتعرٌفات
الجمركٌة
تخفٌضات جدٌدة للحقوق
الجمركٌة
تنا الت إضافٌة فً
التعرٌفات الجمركٌة
بسجمالً 55111
مراجعة الحقوق الجمركٌة
بعد إنشاء ) (CEEالسوق
األوربٌة المشتركة باإلضافة
إلى تنا الت جدٌدة
تخفٌض الحقوق الجمركٌة
بمتوسط  %35على
المنتجات الصناعٌة و%21
على المنتجات غٌر الصناعٌة
التوصل إلى العدٌد من
االتفاقٌات خاصة ما
تعلق بـ(االغراق ،اإلعانات،
األسواق العمومٌةمم) كما تم
تخفٌض فً المتوسط ا
لحقوق الجمركٌة على
المنتجات الصناعٌة بالنسبة
للبلدان الصناعٌة نسبتا 7م%4
التوصل إلى العدٌد من النتائج
أهمها :تحرٌر التجارة فً
السلع بفتح أسواق البلدان
األعضاء ،من خالل تخفٌض
الرسوم الجمركٌة عن
الواردات ،وتعوٌض الحواج
غٌر الجمركٌة وذلت بدون
تجاو مستوٌات محدودة من
طر االتفاقٌة باإلضافة إلى
نتائج أخرى تم التوصل
إلٌها فً مجاالت تجارة
الخدمات وحقوق الملكٌة
الفكرٌة واتخاذ التدابٌر
لمكافحة ظاهرة االغراقم

المصةةدر  :إبةةراهٌم العٌسةةوي  ،الغةةات وأخواتهةةا :النظةةام الجدٌةةد للتجةةارة العالمٌةةة ومسةةتقبل التنمٌةةة العربٌةةة ،الطبعةةة
األولى ،مرك دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،آذار 1995م
فمةةن خةةالل مالحظتنةةا للجةةدول المةةذكورٌ ،تضةةح لنةةا أنةةا مةةن خةةالل تةةارٌه دورات المحادثةةات مةةن جهةةة ،مةةدى أهمٌةةة
الخالفات والنـ اعات التً طرحت أمام سكرتارٌة ((الغات))( )xxوالتً ادت بت اٌد األعضاء المشاركٌن والمنظمةٌن
إلٌها فبعد  23دولة أثناء إنشاءها بجنٌ ( )1947انتقل العةدد إلةى  99دولةة أثنةاء دورة طوكٌةو التةً دارت مةا بةٌن
( )1973إلى ( )1979ثم إلى ( )111دولة أثناء دورة أوروغواي التً دارت ما بٌن ( )1986إلى ( )1993م
ومن جهة أخرى ٌمكننا القول وبصورة أكثر تحدٌداً أن الجانةب التعاقةدي للغةات الةذي كةان مقصةوراً فةً بداٌةة األمةر
على االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة ،قد تطور بمرور ال من ،بحٌث أصبح ٌشةتمل فةً الوقةت الةراهن (قبةل قٌةام
منظمة التجارة العالمٌة) على ثالثة أنواع من االتفاقٌات الدولٌة()xxiم
أ -االتفاقيااة العامااة للتعريفااات الجمركيااة والتجااارة  :ومةةا أدخةةل علٌهةةا مةةن تعةةدٌالت ،واضةةٌ إلٌهةةا مةةن شةةروح
وإٌضاحات ،وما استحدث فٌها من مواد ،وخصوصا ً تلت المواد التً تعالج قضاٌا ً التجارة والتنمٌة ،والتً تإكةد علةى
تعهد الدول المتقدمة بتمكٌن الدول النامٌةة مةن اسةتخدا م إجةراءات خاصةة لتشةجٌع تجارتهةا وتنمٌتهةا ،ومنحهةا معاملةة
تفضٌلٌة من دون الت ام مقابل مةن جانبهةا ،وٌنبغةً هنةا مالحظةة أن االتفاقٌةة تشةمل باإلضةافة إلةى موادهةا المختلفةة،
جةةداول الت امةةات الةةدول بالتعرٌفةةات الجمركٌةةة المخفضةةة التةةً تةةم التوصةةل إلٌهةةا فةةً المفاوضةةات التجارٌةةة المتع ةددة
األطرا التً تنظمها الغات ،إذ جرى العرض على اعتبار هذه الجداول ج ءاً ال ٌتج أ من االتفاقٌة العامةم
ب -مجموعة أخرى من االتفاقيات  :التً تم التوصل إلٌها وخصوصا ً فً نهاٌة جولة مفاوضات طوكٌو (– 1973
 ،)1979وهً ما ٌطلق علٌها "االتفاقات الجمعٌةة " " "Plurilateral Agreementsالتةً ال تلة م جمٌةع الةدول
األعضاء فةً الغةات ،وإنمةا ٌسةري مفعولهةا فقةط علةى مجموعةة الةدول المنظمةة إلٌهةا وكمةا قامةت جولةة أوروغةواي
بتحوٌل عدداً من هذه االتفاقٌةات إلةى اتفاقٌةات متعةددة األطةرا " "Agreements Multilateralمل مةة لجمٌةع
الدول األطرا فً الغات ،مثل "اتفاق مكافحة اإلغراق واتفاق الةدعم"  ،وإجةراءات مواجهتةا و "اتفةاق القٌةود الفنٌةة
على التجارة" م
()xxii
ج -اتفاقيااة متعااددة األطااراف " : "Multi-fibre Arrangementالتةةً تةةنظم التجةةارة فةةً المنسةةوجات
والمالب وفق استثناء من القواعد العامةة للغةات ،إذ تحةدد هةذه االتفاقٌةة حصصةا ً كمٌةة لصةادرات الةدول النامٌةة مةن
المنسوجات والمالب إلى الدول المتقدمة ،وتشر على تنفٌذ هذه االتفاقٌة لجنة خاصة فً الغاتم هةذا عةن الجانةب
التعاقةةدي للغةةات ،أي االتفاقٌةةات التةةً تعاقةةدت الةةدول المنظمةةة إلٌهةةا علةةى االلت ة ام بتنفٌةةذها ،أمةةا فٌمةةا ٌتعلةةق بالجانةةب
الوظٌفً للغات ،فٌمكننا القول أن الغات ،المإسسة غٌر الدائمة تإدي ثالث وظائ (:)xxiii
( )1اإلشرا على تنفٌذ المبادب والقواعد واإلجراءات التً تتضةمنها االتفاقةات المختلفةة المشةار إلٌهةا سةابقا ً فةً مةا
ٌتعلق بتنظٌم التجارة الخارجٌة بٌن األطرا المتعاقدة فً الغاتم
( )2تنظٌم جوالت المفاوضات التجارٌة المتعددة األطرا مةن أجةل إحةرا مسةتوٌات أعلةى لتحرٌةر التجةارة ،ومةن
أجل جعل العالقات التجارٌة بٌن الدول أكثر شفافٌة وأكثر قابلٌة للتنبإ ومن ثم أقل إثارة للمنا عاتم
( )3الفصل فً المنا عات التً تثور بٌن الدول بشؤن عالقتها التجارٌة ،أي القٌام بوظٌفة ((المحكمةة الدولٌةة)) التةً
تنظر فً القضاٌا التً ٌرفعها طر متعاقد فً الغات ضد طر أو أكثر من األطرا األخرى المتعاقدةم
ومن المبادب الرئٌسة التً تعمل بها الغات ،نجد أنا عندما تنظم الدول إلى الغات فسنها ال تقوم بس الة ما تفرضا علةى
التجارة الخارجٌة من حواج فوراً ،وإنما تتعهد بالسعً المتواصل إل الة هذه الحواج وفتح األسواق ،وبالدخول فً
مفاوضات مع غٌرها من الدول المنظمة إلى االتفاقٌة لتبادل التخفٌضات الجمركٌة أو التنا الت كمةا تتعهةد األطةرا

أو الدول المتعاقدة وفقا ً لمصةطلحات الغةات بةااللت ام بمجموعةة مةن القواعةد واإلجةراءات والضةوابط لتنظةٌم التجةارة
الدولٌة فٌما بٌنها ،وتتضمن القواعد العشر اآلتٌة:
(أ) االلت ام بؤن التعرٌفة الجمركٌة هً الوسٌلة الوحٌدة للحماٌةم
(ب) التعهد بؤن استخدام التعرٌفة أو غٌر ذلت من القٌود ٌتم بطرٌقة غٌر تمٌٌ ٌةم
(ج) التعهد بالتخلً عن الحماٌة وتحرٌر التجارة الدولٌة على المدى الطوٌلم
(د) االلت ام بتعمٌم المعاملة الممنوحة للدول األكثر رعاٌةم
(ه) االلت ام بمبدأ المعاملة القومٌة
(و) االلت ام بتجنب سٌاسة االغراق م
( ) التعهد بتجنب دعم الصادرات م
(ح) إمكانٌة اللجوء إلى إجراءات وقائٌة فً حاالت الطواربم
(ط) إمكانٌة التقٌٌد الكمً للتجارة فً حالة وقوع أ مة فً مٌ ان المدفوعاتم
(ي) المعاملة المتمٌ ة واألكثر تفضٌالً للدول النامٌةم
وعلى الرغم من أهمٌة النتائج المبٌنة على الجدول السابق والمتوصل إلٌها فً كل دورة ،إال أننا سو نرك اهتمامنا
أكثر على تلت االتفاقٌات والنتائج الهامة المتوصل إلٌها خالل الدورة األخٌرة ذلت أن دورة األوروغواي سةو تبقةى
بال شت فً تارٌه "الغات" من أهم الدروات ،على اعتبار أنها الدورة األكثر طوالً من حٌةث المةدة ال منٌةة ،إذ دامةت
سبعة سنوات وٌمكن ارجاع ذلت إلى طبٌعة المحادثات الحساسة فً حد ذاتها  ،وصعوبة الملفات المعالجة ،وإلى تلةت
المواق المتعارضة والمتصلبة ما بٌن أكبر األطرا المتنا عة للقوى االقتصادٌة ،وخاصة تلت المواق التً بر ت
ما بٌن طرفٌن متعاقدٌن أساسٌٌن هما  :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومجموعة بلةدان االتحةاد األوربةً " "UEوكةذلت
لكونها من أكبر الدورات طموحا ً واتساعا ً فً معالجة مختل أشةكال المواضةٌع ،والتةً تمحةورت أساسةا ً علةى تنةاول
ثالثة مشةارٌع مختلفةة ،كمحتةوى لهةذه الةدورة ،والتةً تركة ت علةى مواضةٌع المنتجةات ال راعٌةة ،تجةارة الخةدمات،
العمل على تحطٌم اإلجراءات الحمائٌةم( )xxivوعلى غرار ذلت فقةد شةكلت العدٌةد مةن التسةاإالت ،جةوهر المحادثةات،
كما اعتبرت بعض المواضٌع المتناولة بؤنها تقلٌدٌة مثل (طرح األشةكال المتعلقةة بال راعةة ،والنسةٌج والمالبة ممم)،
فةً حةةٌن اعتبةرت مواضةةٌع أخةرى بؤنهةةا جدٌةدة ،مثةةال (تلةت المتعلقةةة بطةرح مشةةاكل حقةوق الملكٌةةة الفكرٌةة ،أو تلةةت
اإلجراءات المتعلقة باالستثمارات المتصلة ب التجارة) ،ومن بٌن المواضةٌع الجدٌةدة التةً اسةتوجب االهتمةام بهةا ،نجةد
() xxv
تلت اإلجراءات المتعلقة بالتجارة والمتضمنة االستثمارات األجنبٌةم
وعلى العموم ٌمكن تلخٌص أهم االتفاقات المتوصل إلٌهةا عنةد نهاٌةة جولةة االوروغةوواي ،والتةً سةو
تتةةولى أمةةور تنفٌةةذ هةةذه المجموعةةة مةةن االتفاقٌةةات الدولٌةةة ،وهةةذا الكٌةةان هةةو الةةذي سةةٌناط بةةا اإلشةةرا علةةى تنفٌةةذ
الغات) (WTOمنظمة التجارة العالمٌة وأخواتها من جانب الدول األعضاء ،وكذلت فض ما ٌثور بشؤنها من ن اعات
تجارٌة ،فضالً عن تنظةٌم المفاوضةات الدولٌةة ،لتحقٌةق الم ٌةد مةن التحرٌةر فةً التجةارة العالمٌةة ،ومةن أهةم اتفاقةات
()xxvi
أخوات الغات عند سنة ( )1994نذكر ما ٌؤتً:
(( ))1االتفاقات الخاصة بالتجارة فً المنتجات ال راعٌة والمنسوجات والمالب م
(( ))2االتفاقةةات الخاصةةة بةةالقٌود الفنٌةةة علةةى التجةةارة ،والةةدعم واإلجةةراءات المضةةادة ،أو التعوٌضةةٌة واإلجةةراءات
الوقائٌةم
(( ))3اإلجراءات الخاصة باالتفاقةات الصةحٌة المةإثرة فةً التجةارة العالمٌةة ،وقواعةد المنشةؤ للمنتجةات الداخلةة فةً
التجارة ،وإجراءات تراخٌص االستٌراد ،وإجراءات التفتٌش على البضائع قبل الشحنم

(( ))4االتفاقات حول تنفٌذ بعض مواد "الغات" مثل االتفاق حول تنفٌةذ المةادة ( )6والمتعلقةة بةاإلغراق ومواجهتةا،
واالتفاق حول تنفٌذ المادة ( )7المتعلقة بالتصمٌم الجمركً م
(( ))5االتفاقات العامة للتجارة فً الخدمات م
(( ))6االتفاق حول قضاٌا التجارة المتعلقة باالستثمارات األجنبٌةم
(( ))7االتفاق حول قضاٌا التجارة المتعلقة بحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌةم
(( ))8مذكرات التفاهم حول قواعد المنا عات وإجراءاتها ،وحول متابعة منظمة التجارة العالمٌة للسٌاسات التجارٌة
للدول األعضاءم
()xxvii
(( ))9اتفاقات الجمعٌة حول التجارة فً الطائرات المدنٌة ،والمشترٌات الحكومٌة ،ومنتجات األلبان اللحومم
وكما سبق اإلشارة إلٌا ،فسن هذه االتفاقات لٌست مل مة لكل الدول األعضاء فً منظمةة التجةارة العالمٌةة ،وإنمةا هةً
مل مة فقط لمن ٌنضم إلٌها من هذه الدولم
وعلٌا فسن اتفاق األوروغةواي ٌعةد للتجةارة متعةددة األطةرا والةذي أصةبح سةارٌا ً منةذ األول مةن كةانون الثةانً عةام
( )1995بعد فترة ت ٌد عن سبع سنوات شاقة مةن المفاوضةات المكثفةة ،أكثةر االتفاقةات شةموالً منةذ اتفاقٌةة "الغةات"
المبرمة عام ( ، )xxviii()1947فاتفاق جولةة أوروغةواي كمةا سةبقت اإلشةارة إلٌةا ٌفضةً باإلضةافة إلةى تجةارة السةلع،
مجةةاالت لةةم تكةةن تشةةملها "الغةةات" مثةةل التجةةارة فةةً الخةةدمات وحقةةوق الملكٌةةة الفكرٌةةة المتصةةلة بالتجةةارة ومعةةاٌٌر
االستثما ر المتصةلة بالتجةارة ،ومةن شةؤن هةذا االتفةاق أن ٌةدعم قواعةد التجةارة الدولٌةة ،كمةا أنةا مهةد الطرٌةق إلنشةاء
منظمةةةة التجةةةارة العالٌمةةةة) (WTOالتةةةً سةةةتقوم بمراقبةةةة العالقةةةات التجارٌةةةة ألكثةةةر مةةةن ( )121بلةةةداً وقعةةةت علةةةى
االتفاق( ،)xxixذلت أنا نتٌجة ت اٌد عدد األطرا المنظمة إلى التبةادل الةدولً ،أصةبحت "الغةات" عةاج ة عةن ضةمان
السٌر الحسن لالقتصاد الدولً ،وتوفٌر قواعد قادرة على ضمان المنافسة الدولٌة القانونٌة ،وعلٌا بات من الضروري
() xxx
حسب العدٌد من األطرا المشاركة فً المباحثات لتغٌٌر قواعد "الغات" على العدٌد من األصعدةم
ثانيا ً – إنشاء منظمة التجارة العالية :
ً
أنشؤت منظمة التجارة العالمٌة عةام ( ،)1995وهةً واحةدة مةن أصةغر المنظمةات العالمٌةة عمةرا ،حٌةث
أنها خلٌفة االتفاقٌة العامةة للتعرٌفةات والتجةارة " الغةات" والتةً أنشةؤت فةً أعقةاب الحةرب العالمٌةة الثانٌةةم لقةد جةاء
تؤسٌ منظمة التجارة العالمٌة بعد أن شةهد العةالم نمةواً اسةتثنائٌا ً فةً التجةارة العالمٌةة ،فقةد ادت صةادرات البضةائع
بمتوسط  %6سنوٌا ً وساعدت "الغات" ومنظمة التجارة العالمٌة على إنشاء نظام تجاري قوي وم دهر مما أسهم فً
نمو غٌر مسبوقم فقد جاء إنشةاء المنظمةة علةى أثةر االتفةاق المتوصةل إلٌةا عبةر جولةة األوروغةواي والةذي ٌتضةمن
إنشاء المنظمة العالمٌة للتجارة )(WTOم اجتمع بتارٌه  15نٌسان مةن عةام  ،)xxxi( 1994ممثلةو ( )118دولةة فةً
مراكش (المغرب) للتوقٌع المبدئً على ما تمخضت علٌةا جولةة أوروغةواي مةن اتفاقةات ومةذكرات تفةاهم وقةرارات
و ارٌة ،وإنشاء المنظمة الدولٌة الجدٌدة التً أطلق علٌها اسم " منظمة التجارة العالمٌة" ) (WTOالتً ظهةرت إلةى
() xxxii
حٌ الوجود فً األول من شهر ح ٌران( )1995لتولً المهام اآلتٌة:
 -1اإلشرا على تنفٌذ االتفاقات المنظمة للعالقات التجارٌة بٌن الدول األعضاء بما فً ذلت االتفاقات الجمعٌةم
 -2تنظٌم المفاوضات التً ستجري بٌن الةدول األعضةاء مسةتقبالً حةول المسةائل المعلقةة ،وبعةض األمةور األخةرى
المتفق علٌها فً جولة أوروغواي ،فضالً عن المفاوضات الرامٌة إلى تحقٌق الم ٌد من التجارة بوجا عامم
 -3الفصل فً المنا عات التً قد تنشؤ بٌن الدول األعضاء حول تنفٌذ االتفاقات التجارٌة الدولٌة ،طبقا ً للتفاهم الذي
تم التوصل إلٌا فً هذا الشؤن فً جولة أوروغواي م
 -4متابعة أو مراقبة السٌاسات التجارٌة للدول األعضاء وفق اآللٌة المتفق علٌها فً هذا الصةدد ،بمةا ٌضةمن اتفةاق
هذه السٌاسات مع القواعد والضوابط وااللت امات المتفق علٌها فً إطار المنظمةم

 -5التعاون مع صندوق النقد الدولً والبنت الدولً والوكاالت الملحقة بهما ،من أجل تؤمٌن الم ٌد مةن االتسةاق فةً
عملٌة صنع السٌاسات االقتصادٌة على الصعٌد الدولً ،وعلى العموم تشكل االتفاقات المتوصل إلٌها كنتائج فً جولة
األوروغةةواي ،جنب ةا ً إلةةى جنةةب مةةع االتفةةاق المنشةةؤ لمنظمةةة التجةةارة العالمٌةةة ،نظام ةا ً قانونٌ ةا ً جدٌةةداً للتجةةارة متعةةددة
()xxxiii
األطرا ٌ ،تسم بالخصائص اآلتٌةم
ً
أٌ -غطً النظام الجدٌد كل قطاعات التجارة العالمٌة تقرٌبا ،فقد امتد نطةاق تطبٌةق القواعةد الدولٌةة للتجةارة لٌشةمل
لٌ فقط تجةارة السةلع الرئٌسةة التةً لةم تكةن مغطةاة فةً الغةات ()1947م بةل أٌضةا ً التجةارة فةً الخةدمات والقضةاٌا
التجارٌة المتعلقة باالستثمارات االجنبٌةم
بٌ -نطوي النظام الجدٌد على قدر من التع ٌ لخطوات تحرٌر التجارة العالمٌة م
جٌ -تسم النظام الجدٌد بدرجة عالٌة من التفصٌل والوضوح واالحكام فً الكثٌر من قواعده وإجراءاتام
دٌ -تضمن النظام نشوء كٌان قانونً جدٌد هو منظمة التجارة العالمٌة التةً تملةت صةالحٌات أكثةر ممةا كةان متاحةا ً
لسكرتارٌة الغاتم
ً
ه -إعةادة التؤكٌةد علةةى االلتة ام الةةدولً بمةنح معاملةةة متمٌة ة وأكثةر تفضةةٌال للةدول النامٌةةة بوجةا خةةاص مةن خةةالل
تضمٌن معظم االتفاقات وإعالن مراكش ذاتا بنوداً بهذا المعنىم ومع ذلت فسن النظام الجدٌد ال ٌحتوي على ضمانات
كافٌة لتنفٌذ هذه االلت امات من جانب الدول الصناعٌة المتقدمةم
ثالثا ً – السياسات التجارية الخارجية وتداعيات األزمة المالية العالمية :
لقد حدثت األ مة المالٌة االقتصادٌة العالمٌةة فةً وقةت بةدأت تظهةر فٌةا بةوادر تةدل علةى تبةاطإ النمةو االقتصةادي
بسبب السٌاسات التجارٌة الخارجٌة لكثٌر من الدول الرأسمالٌة مما انعكست تلت السٌاسةات إلةى أ مةة مالٌةة دولٌةة لةم
تتوق على اقتصادٌات تلت البلةدان بةل انتقلةت إلةى كثٌةر مةن بلةدان ) ،(OECDوسةرعان مةا امتةد التةؤثٌر إلةى دول
اال قتصادٌات الناشئة والدول النامٌة من خالل الهبوط الحاد فً الطلب على سلعها وفً حجم االسةتثمار المباشةر وفةً
أسعار السلع إضافة إلةى الشةحة فةً تموٌةل التجةارةم لقةد واجةا االقتصةاد العةالمً أ مةة مالٌةة خانقةة نتٌجةة للسٌاسةات
االقتصادٌة فً التجارة الخارجٌة وأسباب أخةرى كانةت وراء تلةت األ مةة المالٌةة التةً تفجةرت فةً الوالٌةات المتحةدة
األمرٌكٌة ،حٌث ما انتقلت تلت التداعٌات إلى بلدان كثٌرة منها المتقدمة والنامٌة علةى حةد سةواء ،وقةد شةهد االقتصةاد
العةةالمً تبةةاطإاً فةةً نمةةوه الحقٌقةةً مةةن  %5عةةام  2116إلةةى 7م %4عةةام  2117بسةةبب انخفةةاض معةةدل النمةةو فةةً
البلدان المتقدمة من  %3عام  2116إلى نمو 6م %2عام  2117ال سٌما فةً الوالٌةات المتحةدة األمرٌكٌةة ومنطقةة
الٌورو ،وكذلت بالنسبة للدول النامٌة والناشئة فسن اقتصادٌاتها هً األخرى شهدت تراجعات فً نموها() xxxivم
إن االنفتاح االقتصادي بوجا عام العامل األكثر أهمٌة فً ثبات حالة اقتصادات البلدان أو تخلخلها سواء كانت منها
البلدان المتقدمة أو النامٌة على حد سواء ،فنالحظ أن الحجم النسبً القتصاد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وروابطا مع
اقتصادات العالم األخرى ،إذ ال ت ال الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة االقتصةاد األكبةر فةً العةالم ،فهةً تمثةل نحةو خمة
إجمالً الناتج المحلً العالمً ،وقد حافظت على هذا المستوى خالل العقود الثالثة الماضٌة ،فضالً عن أنها المستورد
األكبر فً االقتصاد العالمً وثانً أكبر مصدر بعد منطقة الٌورو ،وكانت قةد شةهدت ارتفاعةا ً أكبةر فةً حجةم التبةادل
التجاري مع األسواق الصاعدة والبلدان النامٌة حتى نهاٌة عام  ، 2116األمر الذي ارتفع بصدده نصٌب هذه البلةدان
فً انكشافها االقتصادي مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،واسةتناداً إلةى ذلةت فةسن العالقةات االقتصةادٌة الخارجٌةة التةً
تتمتع بها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لها تؤثٌراً كبٌراً فً نقل اآلثار االقتصادٌة والمالٌة إلى الدول التةً تةرتبط معهةا،
إذ أن ٌادة االنفتاح االقتصادي تجعل من الدول ذات حساسٌة للمتلطبات االقتصادٌة وٌصبح دورها أكثر حدة فً نقل
آثار األ مات ،سواء بطرٌقة مباشرة أم غٌر مباشرةم

إن موضوع اندماج البلدان فً االقتصاد العالمً وتبنٌا سٌاسة االنفتاح والتحرٌةر االقتصةادي والمةالًٌ ،عةد عةامالً
مهما ً فً انتشار األ مة أو انتقالها بٌن بلدان العالم المختلفةم
االستنتاجات والتوصيات
أوالً – االستنتاجات:
ما ٌمكن استنتاجا من خالل ما تم تناولا فً فقرات البحث
1م أنا وبفضل مستوٌات النمو الكبٌر الذي شهدتا التجارة الدولٌة والتدفقات الرأسمالٌة خالل العقود الماضٌة ادت
فكرة االعتماد المتبادل للعالقات التجارٌة والمالٌة والدولٌة ما بٌن البلدان ،ولةم ٌحةدث ذلةت النمةو مصةادفة وإنمةا جةاء
نتٌجة لعدة عوامل تضافرت فٌما بٌنها ،لتوسةٌع شةبكة العالقةات االقتصةادٌة الدولٌةة وتعةدد خٌوطهةا ،بحٌةث أصةبحت
تغطً من البلدان والسلع والخدمات ما كان بعٌداً من متناولهام
2م أن النظام الجدٌد للتجارة العالمٌة سو ٌنطوي على إطالق حرٌة التجارة علةى الصةعٌد الةدولً ،وفةتح أسةواق
جمٌع دول العالم على مصارٌعها فوراً وبال تمٌٌ  ،واحتدام المنافسة الكاملة فً كل قطاعات التجارة العالمٌة ومن ثةم
انهاء كل الممارسات التجارٌة المعتمدة على دعم الصادرات أو الحماٌة من منافسة الوارداتم
3م أن نتائج جولة األوروغواي سو تضع حداً لعهود الفوضى فً العالقات التجارٌة بٌن دول العالم ،وتبةدأ عهةداً
جدٌداً تخضةع فٌةا هةذه العالقةات لنظةام دقٌةق أساسةا المبةادب وسٌاسةة القةانون ،وال القةوة والمصةلحة ،وصةاحب ذلةت
شعور قوي بالقلق بشؤن المستقبل ،وخصوصا ً من جانب الدول النامٌة التً ال الت تمثل الطر األضع فً النظام
االقتصادي العالمً م
4م التؤكٌد هنا أن العالم سو ٌشهد درجة أعلى من التحرٌةر فةً المعةامالت التجارٌةة بالقٌةا فةً الوضةع السةابق
جراء تطبٌق نتائج جولة أوروغواي ،الهادفة إلى تحرٌر التجارة العالمٌةم
ثانيا ً – التوصيات :
1م التدرج فً خفض التعرٌفات علةى الةواردات ال راعٌةة والفتةرات األطةول للتنفٌةذ فٌمةا ٌتعلةق بالغةاء القٌةود علةى
التجارة فً السلع ال راعٌة ،أو بعض صور الدعم ال راعً ،واالعفاء من تحوٌل القٌود التعرٌفٌة على ال راعةة إلةى
قٌود تعرٌفٌة بالنسبة إلى بعض المنتجات ال راعٌة ،وصور الدعم ال راعً المسةموح بهةا علةى سةبٌل االسةتثناء ،بمةا
فً ذلت دعم الصادراتم
2م المعاملة التفضٌلٌة بالنسبة إلى ما قد تفرضةا الةدول الصةناعٌة مةن إجةراءات وقائٌةة علةى بعةض وارداتهةا ومةن
المنسوجات والمالب  ،وكذلت على بعض المنتجات األخرى ،وإمكانٌة احتفاظ الدول النامٌة باجراءات وقائٌة لفترات
أطولم
3م االسةةتثناء مةةن الغةةاء بعةةض أشةةكال الةةدعم المحضةةور علةةى الصةةادرات والةةدعم المحضةةور الموجةةا إلةةى تفضةةٌل
المنتجات المحلٌة على المنتجات المستوردة المثٌلة ،وكذلت الدعم فً إطار برامج الخصخصةم
4م المدد األطول المسةموح بهةا إللغةاء القٌةود التجارٌةة ذات األثةر فةً االسةتثمار ،وإمكانٌةة فةرض مثةل هةذه القٌةود
خالل ا لفترة االنتقالٌة على بعض المشروعات الجدٌدة ،وفترة السةماح األطةول للةتخلص مةن القٌةود التجارٌةة المتعلقةة
بحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌةم
5م إغتنام الفرص المتاحة للضغط من أجل تمدٌد فتةرات التمتةع باإلعفةاءات مةن تطبٌةق بعةض القواعةد ،ومةن أجةل
االحتفاظ بالمعاملة التفضٌلٌة فً المفاوضات المقبلةة ،وٌقتضةً هةذا األمةر عمةالً جماعٌةا ً علةى مسةتوى الةدول النامٌةة
ومحافلها الدولٌة واإلقلٌمٌة فضالً عن السعً لكسب تعاط الدول الصناعٌة مع هذا الطلبم
6م المتابعة الدقٌقة لمدى التة ام الةدول األخةرى ،وخصوصةا ً الةدول المتقدمةة ،بالت اماتهةا فةً النظةام الةدولً الجدٌةد
للتجارة ،ولمدى استجابتها للدعوة  ،المتضمنة فً الكثٌر من االتفاقات والتفاهمات والقرارات الو ارٌةم

7م الحرص على التمثٌل الجٌد ،كمٌا ً وكٌفٌا ً للدول النامٌة فً المجال والهٌئات المختلفة لمنظمةة التجةارة العالمٌةة،
فهذه هً الساحة المباشرة التخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة العالمٌة التً تسمح لها ب ٌةادة المكاسةب وتدنٌةة الخسةائر
والحصول على معاملة متمٌ ة وأكثر تفضٌالً من البلدان الصناعٌةم
8م رفةةع مسةةتوى الكفةةاءة اإلنتاجٌةةة فةةً مختلة القطاعةةات اإلنتاجٌةةة لالقتصةةادٌات الوطنٌةةة للبلةةدان النامٌةةة بمةةا فٌهةةا
البلةةدان العربٌةةة  ،وتطةةوٌر المنتجةةات مةةن حٌةةث الجةةودة والمواصةةفات ،وتدنٌةةة تكةةالٌ اإلنتةةاج والتسةةوٌق ،لمواجهةةة
المنافسة فً الداخل  ،وللتمكن من اغتنام فرص فتح األسواق فً الخارجم
وفً ختام هذا البحث نقول أنا حان الوقت على أصحاب القرار فً البلدان النامٌة ونحن كباحثٌن أن نتخلص من كثٌر
مةةن األوهةةام حةةول حرٌةةة التجةةارة والنمةةو االقتصةةادي التةةً حملتهةةا لنةةا رٌةةاح االنفتةةاح وبةةرامج االسةةتقرار والتصةةحٌح
الهٌكلً م
فالحماٌة لٌسةت عٌبةا ً  ،بةل هةً ضةرورة للتصةنٌع ،ذلةت أن الةدول المتقدمةة والةدول الصةناعٌة الجدٌةدة ،لةم تكة عةن
الحماٌة ولم تفتح أسواقها علةى مصةارٌعها علةى الةرغم مةن تحولهةا إلةى مراكة قةوى صةناعٌة ذات بةا شةدٌد ،لكةن
العٌب ٌكمن فً األسلوب الخاطئ الذي طبقت با الحماٌة فً الكثٌر من الصناعات المحلٌةم
المصادر
أوالً – المراجع العربية :
 -1اسماعٌل محمد هاشم  ،مبادب االقتصاد التحلٌلً ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،بٌروت1978 ،م
 -2أحمد السمان  ،موج االقتصةاد السٌاسةً  ،الجة ء الثةانً  ،منشةورات كلٌةة الحقةوق – جامعةة دمشةق  ،مطبعةة
جامعة دمشق  1965 ،م
 -3ابراهٌم العٌسةوي ،الغةات وأخواتهةا ،النظةام الجدٌةد للتجةارة العالمٌةة ومسةتقبل التنمٌةة العربٌةة ،الطبعةة أألولةى،
مرك دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،آذار1995م
 -4ابةةراهٌم العٌسةةوي وآخةةرون ،االعتمةةاد المتبةةادل والتكافةةل االقتصةةادي والواقةةع العربةةً ،الطبعةةة األولةةى ،مرك ة
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،ت1991 2م
 -5االستعراض السنوي لنشاطات منظمة األغذٌةة وال راعةة لألمةم المتحةدة ) (FAOلعةام  ،1993مجلةة سةنوٌة ،
روما – اٌطالٌا (كانون األول  )1993م
 -6رٌتشارد هارمسن "جولة أوروغواي " ،نعمة لالقتصاد العالمً" واشنطن  :مجلة التموٌل والتنمٌة  ،تصدر كةل
ثالثة أشهر عن صندوق النقد الدولً  ،آذار 1995م
 -7عبد الرحمن ٌسري أحمد  ،االقتصادٌات الدولٌة  ،الطبعة الثانٌة  ،القاهرة  ،غٌر منشور  1987 ،م
 -8عبد القادر كاشٌر ،نحو تنظةٌم اقتصةادي دولةً جدٌةد ،مةن منظةور الةدول النامٌةة ،الج ائةر ،دٌةوان المطبوعةات
الجامعٌة1995 ،م
 -9محمةةد عبةةد الع ٌ ة عجمٌةةة ومحمةةد محةةرو إسةةماعٌل  ،التطةةور االقتصةةادي  ،دار النهضةةة العربٌةةة للطباعةةة
والنشر  ،بٌروت 1976 ،
 -11محمةةد الناشةةةر ،التجةةارة الخارجٌةةةة والداخلٌةةة ،ماهٌتهةةةا ،تخطٌطهةةةا ،منشةةورات جامعةةةة حلةةب ،مدٌرٌةةةة الكتةةةب
والمطبوعات الجامعٌة ،المطبعة الحدٌثة1977 ،م
 -11محمد ٌون محمد وعبد المنعم محمد مبارت ،أساسٌات علم االقتصاد ،االسكندرٌة -مصر ،المكتبة االقتصةادٌة،
الدار الجامعٌة1985 ،م

 -12مرغرٌتغارٌتسنفراٌ  ،صندوق النقد الدولً بعد مةرور  51عامةا ً  ،واشةنطن  :مجلةة التموٌةل والتنمٌةة  ،تصةدر
كل ثالثة أشهر عن صندوق النقد الدولً  ،ح ٌران1995 ،م
 -13مٌر لنداد أنغكو "تحرٌر ال راعة فً جولة أوروغواي" واشنطن :مجلة التموٌل والتنمٌة ،تصدر كل ثالثة أشهر
عن صندوق النقد الدولً ،أٌلول1995 ،م
 -14ن ار كاظم صباح الحٌكانً ،تداعٌات األ مة المالٌة العالمٌة على األسواق المالٌة الخلٌجٌة ،بحث غٌر منشةور،
2119م
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