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أ

شكر وتقدير
ال بد يل ان ابدأ بتقدمي آيات الشكر والتقدير اىل جلنة االشراف والتقومي الدكتور حممود
حممد صربة مشرفاً ورئيساً ،والدكتور معني حممد رجب مشرفاً ،وقد كان آلرائهما
وتوجيهاهتما أعظم األثر يف اجناز اطروحيت ىذه متمنيتاً أن تنال رضاكم.
كما وأتقدم جبزيل الشكر للجنة املناقشة واحلكم ،الدكتور عبداحلكيم الطالع مناقشاً
خارجياً ،والدكتور نسيم أبو جامع رئيس قسم االقتصاد مناقشاً داخلياً ،على تفضلهما
بقبول مناقشة االطروحة وإثرائهما مبالحظاهتما القيمة.
وأشكر الدكتور مسري ابو مدهلل ،الدكتور فاروق دواس ،اللذين قاما بتدريسي ،وتوجيهي
خالل فرتة الدراسة.
وشكر خاص إىل عمي الفاضل ،أ .عبد اهلل جودة ،الذي قام بالتدقيق اللغوي لألطروحة.
وال يفوتين أن توجو بالشكر والتقدير لزمياليت وزمالئي يف الدراسة الذين وقفوا إىل جانيب
وابدوا كثرياً من التعاون واملشاركة يف اجناز اطروحيت.

فالشكر أوالً هلل تعاىل...مث لكم مجيعاً
الباحثة


ب

إىــــــــــــــــداء
أىدي جهدي املتواضع إىل شهدائنا االبرار الذين رووا بدمائهم تراب ىذا الوطن.
واسرانا البواسل الذين مل يبالوا بالقيد وسياط اجلالدين الذين حتجرت مشاعرىم وفقدوا
انسانيتهم.
واىل كل من ساىم يف منحي العلم واملعرفة ،وإىل كل طالب علم وقارئ ينتفع من ىذا
العمل البسيط
إىل نور عيين والدي ووالديت أطال اهلل يف عمرمها
إىل أغلى ما لدي أخي وأخوايت وأبنائهم وأزواجهم
إىل أعمامي وأخوايل وعمايت وخااليت وأبنائهم
إىل آل ىارون جودة
إىل زمياليت وزمالئي يف الدراسة
إىداء خاص إىل
أ .فاطمة وايف
أ .حنان احلنجوري
الذين شجعوين ووقفوا اىل جانيب اىل ان اجنزت ىذه االطروحة.

الباحثة


ت

ممخص الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى منيجية التكامؿ االقتصادي العربي ،في ظؿ االنضماـ
لمنظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة األورومتوسطية ،مف خالؿ التعرؼ عمى مفيوـ

التكامؿ االقتصادي مف وجو نظر كؿ مف منظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة
األورومتوسطية ،وتوضيح أىـ اىدافيا ،ومياميا ،ومزاياىا ،وعيوبيا .وتوضيح آثار،
وانعكاسات الشراكة عمى االقتصاد األوروبي ،والعربي ،واآلثار المرتقبة النضماـ الدوؿ العربية

لممنظمة بشكؿ عاـ ،وعمى فمسطيف بشكؿ خاص ،وأثر التكامؿ االقتصادي عمى اتفاقات
المنظمة ،ىذا مف الجانب النظري ،أما مف الجانب التطبيقي ،فتوضح أثر الصاد ارت العربية
عمى المتغيرات ،حيث تكمف أىمية الصادرات في العولمة ،وذلؾ مف خالؿ أثر رصيد

االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ ،والذي يعكس أىمية التكامؿ االقتصادي ،واالنفتاح،
وكذلؾ إجمالي الناتج المحمي الذي يعكس أىمية الطمب عمى السمع العربية في ظؿ المشاركة،

ومع األخذ بعيف االعتبار تكاممية التجارة مف خالؿ البعد الجغرافي ،لثماني دوؿ عربية،
انضمت إلى مشروع الشراكة األورومتوسطية ،وذلؾ مف  ،2013 –1980باستخداـ النموذج
الديناميكي لبيانات الجدولية.

وتوصمت الدراسة إلى أف ظاىرة االندماج التجاري لمدوؿ المتقدمة ،جعمت اإلمكانات

االقتصادية لمدوؿ العربية ضعيفة ،مما أدى إلى عدـ القدرة التنافسية ،وامكانية النفاذ إلى
األسواؽ األجنبية ،واف الدوؿ المتقدمة تتباطأ في تنفيذ بعض االلتزامات الخاصة بتحرير

التجارة ،وخاصة في قطاعي الزراعة ،والمنسوجات ،بينما أثبت الواقع العكس تماماً في
القواعد التجارية ،وفي حاؿ استمرار وجود العالقات التجارية لمدوؿ العربية بشكؿ منفرد مع

دوؿ العالـ ،فإف ذلؾ يؤدي الى إضعاؼ محاوالت إنشاء تكتؿ اقتصادي عربي قوي.

ومف أىـ التوصيات التي توصمت الييا الدراسة :ضرورة إزالة العقبات ،والقيود الجمركية التي

تعرقؿ عممية سير التبادؿ التجاري بيف دوؿ العالـ ،والتزاـ الدوؿ العربية باالتفاقات ،والقوانيف،
والشروط التي تفرضيا كؿ مف منظمة التجارة العالمية  WTOومشروع الشراكة ،إلنجاح

عممية التكامؿ االقتصادي ،واعادة الييكمية ،وتحسينيا بما يتفؽ مع المتطمبات االقتصادية

الدولية ،وتشجيع االستثمارات في المجاالت كافة ،وضماف النفاذ إلى األسواؽ العربية.

ث

Abstract
The study aims to identify the Arab economic integration methodology after
joining the World Trade Organization and the Euro-Mediterranean partnership
project, through the concept of economic integration, the WTO and the Euro-Med,
to clarify it’s important goals, tasks, advantages and disadvantages, the effects of
the Euro-Med on the parties, its impact on the European and Arab economy, the
anticipated effects of joining the organization on the Arab countries in general and
Palestine in particular, and the impact of Arabian economic integration on the
Organization’s agreement, this is from the theoretical aspect, while the applied
aspect clarifies the impact of Arab exports on the variables, lies the importance of
exports on globalization, through the impact of inward FDI stock, which reflects
the importance of economic integration and openness, as well as the GDP, which
reflects the importance of the demand for Arab goods under the partnership, taking
into account the trade integration through the distance. For eight Arab countries
which joined the Euro-Med during the period 1980- 2013 , using a dynamic model
of the panel data and GMM.
The study found that: the phenomenon of trade integration of developed countries,
on

the Arab countries, caused lower competitiveness and access to foreign

markets. Moreover the developed countries slowed their trade liberalization
commitments, as the reality proved quite the opposite in trade regulations, and in
case of the continued existence of trade relations of Arab countries individually,
this will weaken the attempts to establish a strong Arab economic bloc.
The main recommendations reached by this study: the need to remove obstacles
and customs restrictions that impede the course of trade between the countries, and
that the Arab countries' should commit to the agreements, laws and conditions
imposed by the WTO and the Euro-Med, in order for the economic integration
processes to succeed, as well as re-structural improvement, including in line with
international economic requirements, as well as to encourage investments in all
fields, and to ensure access to Arab markets.
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الفصل االول
اإلطار العام لمدراسة
General Framework of the Study

 1.1المقدمة Introduction

التجارة تمثؿ قاطرة اإلنتاج ،وىي أحد السبؿ إلى النمو االقتصادي ،ويمثؿ إنشاء منظمة

التجارة العالمية تغيي اًر جوىرياً في النظاـ التجاري الدولي ،فقد مرت حركة التجارة الدولية

بمراحؿ تطور في عممية تحرير لحركة التبادؿ التجاري ،إلى زيادة كبيرة في فرض الحماية

التجارية ،والعوائؽ التجارية في كؿ مف عمميات تبادؿ لمسمع ،والخدمات الدولية ،وتتمتع الدوؿ
األعضاء كافة بمجموعة متجانسة مف الحقوؽ ،وااللتزامات المتكافئة في إطار المنظمة

الجديدة .واف ظيور منظمة التجارة العالمية مف أىـ احداث القرف الماضي ،لما لظيورىا مف
نتائج ذات آثار عمى كؿ األنشطة االقتصادية في مجاؿ الزراعة والصناعة والخدمات ،ولذا
تيدؼ الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية والتجارة ) (GATTواتفاقية

منظمة التجارة العالمية ) (WTOالناشئة عنيا إلى إيجاد مناخ مستقر لمتجارة الدولية ،يكوف
اعتمادىا عمى إزالة العوائؽ التي تواجو انسياب السمع ،والخدمات مف خالؿ ترتيب التزامات
ومزايا متبادلة بيف الجميع مع مراعاة ظروؼ الدوؿ النامية.

وتتيح منظمة التجارة العالمية إطا اًر مؤسسياً إلج ارء المفاوضات التجارية بيف الدوؿ األعضاء

فيما يتعمؽ باالتفاقات التي تخضع إلشرافيا ،وتغطي التجارة السمع والخدمات ،واجراءات

االستثمار ،والجوانب التجارية االخرى ،فضالً عف النواحي اإلجرائية ،وطبيعة عمؿ المنظمة
واإلطار التنظيمي لنشاط التجارة الدولية.

أما مشروع الشراكة األورومتوسطية فيعتبر مف المشاريع التي تؤىؿ اقتصاد الدوؿ وخاصة

العربية منيا الندماج العولمة االقتصادية ،وبوابة لمدخوؿ في مجاالت اقتصادية جديدة تتميز
بالتكتالت اإلقميمية .فاالرتباط عف طريؽ الشراكة ،وانشاء منظمة التجارة العالمية ،سيوسع مف

حركة المبادالت التجارية ،واعطاء ديناميكية جديدة لدفع عجمة التنمية بمعدالت أكثر تسارعاً
إف استغمت كؿ الفرص المتاحة ضمف قواعد المشروع.
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تبقى استراتيجية االندماج االقتصادي مع االتحاد األوروبي ،بالنسبة لدوؿ الوطف العربي
االختيار األفضؿ في ظؿ التحوالت االقتصادية العالمية ،وذلؾ بعد فشميا في تجسيد كيانات

اقتصادية فيما بينيا عف طريؽ االندماج ،وانشاء سوؽ مشتركة.

إ ف الدوؿ العربية تعاني مف مجموعة مف التحديات التي تفرض عمييا المتغيرات الدولية ،ومف
أبرز تمؾ التحديات :ما تحدثو منظمة التجارة العالمية مف آثار سمبية خصوصاً وقد تأثرت
الدوؿ العربية بمجموعة مف التحديات التي تفرضيا المنظمة ،لذلؾ تبرز في ىذا التحدي

أىمية التكامؿ االقتصادي العربي ،الذي يعتبر الحؿ لمواجية تمؾ التحديات ،وتعتبر المشاريع

العربية المشتركة مف أىـ المداخؿ التي انتيجتيا الدوؿ العربية ،في سبيؿ تحقيؽ تكامؿ

اقتصادي عربي .فإف النظر إلى أوضاع ىذه المشاريع وبالرغـ مف إنجازاتيا وآثارىا يبيف أف
عدداً كبي اًر منيا يعاني مف جممة مف المشاكؿ ،والمعوقات التي ظمت حاج اًز أماميا في سبيؿ
تحقيؽ أىدافيا.

 1.6مــشكمة الــدراسة Problem of the Study

تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدى تأثير التكامؿ االقتصادي العربي عمى منظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة

األورومتوسطية؟

ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة منيا:
 .1ما مدى فعالية اآلثار المرتقبة النضماـ منظمة التجارة العالمية عمى اقتصادات الدوؿ
العربية؟

 .2ما مدى تأثير منظمة التجارة العالمية عمى زيادة التدفقات التجارية؟
 .3ما ىو دور الشراكة األورومتوسطية مع التكامؿ االقتصادي العربي في اندماج
االقتصاد العربي مع االقتصاد العالمي؟

 .4ما مدى تأثير اتفاؽ الشراكة األورومتوسطية عمى زيادة مستوى اإلنتاج والتنافسية
التجارية؟

 .5ما أثر االستثمار األجنبي المباشر كمؤشر عمى التكامؿ االقتصادي والشراكة
األورومتوسطية عمى الصادرات كمؤشر لمنمو االقتصادي؟
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 1.1فرضيات الدراسة Hypotheses of the Study

تتمثؿ الفرضية الرئيسة فيما يمي:

االنضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة األورومتوسطية ليا أثر ايجابي عمى
اقتصاد المنطقة العربية

ومف ىذه الفرضية الرئيسة يوجد فرضيات فرعية ،وىي كما يمي:

 .1توجد عالقة إيجابية بيف منظمة التجارة العالمية ،وتنظيـ التدفقات التجارية.
 .2توجد عالقة بيف الشراكة األورومتوسطية ،ومنظمة التجارة العالمية في تحقيؽ التكامؿ
االقتصادي العربي.

 .3توجد عالقة ايجابية بيف االستثمار األجنبي الداخؿ ،واجمالي الناتج المحمي األوروبي
عمى صادرات المنطقة العربية.

 .4الشراكة األورومتوسطية ليا أثر ايجابي عمى صادرات المنطقة العربية.
 .5ال توجد عالقة بيف اتفاقات الشراكة األورومتوسطية ،ومستوى اإلنتاج ،والمنافسة التجارية.

 .6إف االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية يتطمب التخمص مف القيود التي تعرقؿ سير
المبادالت التجارية الدولية.

 1.1أىميــة الــدراسة Importance of the Study

وتبرز أىمية الدراسة في ما يمي:

 .1تفيـ النظاـ الجػديد لمنظمة التجارة العالمية ،واستقصاء آثاره عمى الدوؿ العربية.
 .2توضيح أىمية منظمة التجارة العالمية ،واآلثار المترتبة عمى اقتصاد المنطقة العربية.
 .3بياف أىمية دور الشراكة األورومتوسطية عمى المنطقة العربية.

 .4بياف التكامؿ االقتصادي كاستراتيجية لمحد مف تأثير اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

 .5بياف أىمية التكامؿ االقتصادي العربي ،كآلية لتحسيف وتفعيؿ الشراكة األورومتوسطية.
 .6توضيح أىمية العالقة بيف الشراكة األورومتوسطية ،واالتحاد األوروبي.

 .7توضيح أىمية االستثمار األجنبي المباشر ،كمؤشر عمى التكامؿ االقتصادي العربي،
ومشروع الشراكة األورومتوسطية.
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 1.1أىــداف الــدراسة Objectives of the Study

ترمي ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ مف أىميا:
 .1إبراز اآلثار المرتقبة النضماـ بعض الدوؿ العربية إلى منظمة التجارة العالمية وذلؾ مف
خالؿ إظيار ىذه االنعكاسات ،أو اآلثار في المجاالت المختمفة (تجارة السمع وتجارة

الخدمات).

 .2إبراز الفوائد التي ستجنييا المنظمة ،واإليجابيات التي ستحدثيا ،والسمبيات مف جراء ىذا
االنضماـ.

 .3التعرؼ عمى استراتيجيات التكامؿ االقتصادي العربي ،لمحد مف التأثير عمى اتفاقات
منظمة التجارة العالمية.

 .4التعرؼ عمى آلية ودور التكامؿ االقتصادي العربي ،الذي يقود لتحسيف وتفعيؿ الشراكة
األورومتوسطية.

 .5معرفة أثر كؿ مف االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ ،واجمالي الناتج المحمي األوروبي
عمى صادرات المنطقة العربية.
 1.2كممات مفتاحية Keywords

منظمة التجارة العالمية  ،WTOاالتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية  ،GATTمشروع الشراكة
األورومتوسطية ،التكامؿ االقتصادي العربي ،جولة أوروجواي وما بعدىا ،ميثاؽ ىافانا ،جولة
جنيؼ ،االتحاد األوروبي ،بروتوكوؿ باريس االقتصادي ،منطقة التجارة العربية الحرة ،مشروع

الشرؽ اوسطية ،نموذج الجاذبية.
 1.3منيجـية الـدراسة Methodology of the Study

تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،والتطبيقي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،معتمداً عمى

الدراسات السابقة والمصادر المختمفة ،بما في ذلؾ الكتب والدوريات والبحوث العممية
المتخصصة ذات الصمة الوثيقة بموضوع الدراسة.
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كما تتطرؽ الدراسة لمتحميؿ القياسي الكمي والذي يظير أثر الشراكة األورومتوسطية مف خالؿ
تدفؽ الصادرات  ،Exportsودور منظمة التجارة العالمية ،والذي ينعكس مف خاللو مزيد مف

التدفقات لالستثمار األجنبي الداخؿ لمدوؿ العربية  ،FDIوالناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد

األوروبي  ،GDPeuوالمسافة  Distantالتي تمعب دو اًر كبي اًر ،والتي تؤثر عمى حجـ
الصادرات.

 1.4متغيرات الدراسة The Study Variables

المــتغـــيــر التــابــــع 6صادرات الدوؿ العربية.

المتغيرات المستقمة 6االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ الخاص بالدوؿ العربية.
الناتج المحمي اإلجمالي الخاص باالتحاد األوروبي.

المسافة المقاسة بيف الدوؿ العربية واالتحاد األوروبي.
 1.5مجتمع الدراسة The Study Population

تتناوؿ الدراسة اقتصادات بعض الدوؿ العربية التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية،
ومشروع الشراكة األورومتوسطية ،وىي ثماني دوؿ :مصر واالردف والجزائر وتونس ولبناف

وسوريا وفمسطيف والمغرب .باستخداـ بيانات السالسؿ الزمنية  ،Panel Dataوذلؾ في الفترة
الزمنية بيف .2013 - 1980
 1.11دراســات ســابـقـة Previous Studies
أوالً 6دراسات محمية Local Studies

 دراسة أبو جمعو" .)6116( ،اآلثار االقتصادية المستقبمية ال نضمام فمسطين لمنظمةالتجارة العالمية".

ىدفت الدراسة إلى6

توضح دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الخارجية لمدوؿ األعضاء ،وأىمية

التجارة الخارجية ودورىا في التطور االقتصادي ،واإلجراءات التي تقوـ فييا فمسطيف لالنضماـ

لمنظمة التجارة العالمية ،واآلثار المترتبة عمى انضماـ فمسطيف ليذه المنظمة.
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توصمت الدراسة إلى6

إسرائيمياً :نتج عف فترة االحتالؿ الطويمة منذ عاـ  1967لمضفة الغربية وقطاع غزة ،تبعية
االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،مما أدى إلى تشوه في ىيكؿ االقتصاد الفمسطيني
وىذا أثر بدوره عمى قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى المنافسة في األسواؽ العالمية ،في حاؿ

انضمامو لمنظمة التجارة العالمية ،وأثرت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المعابر واإلغالؽ

المستمر ليا ،ومازالت تؤثر سمباً عمى التجارة الخارجية الفمسطينية ،مما أدى إلى عدـ
االستفادة مف االتفاقيات التجارية الفمسطينية مع دوؿ العالـ ،والتي في حاؿ تفعيميا ستؤثر
باإليجاب عمى الميزاف التجاري ،لصالح االقتصاد الفمسطيني.

فمسطينياً :عمؿ القطاع الخاص الفمسطيني _ منذ قياـ دولة فمسطيف _ عمى تطوير ذاتو،
بشكؿ جيد ،مما جعمو قاد اًر عمى دخوؿ األسواؽ العربية والعالمية ،والمنافسة في حاؿ انضماـ

فمسطيف لمنظمة التجارة العالمية ،ويممؾ االقتصاد الفمسطيني قاعدة بشرية قوية منتشرة حوؿ

ورس الماؿ ،الذي
العالـ وىـ الالجئوف الفمسطينيوف في دوؿ الشتات ،حيث يممكوف الخبرات أ

يمكف أف يكوف أداة مساعدة لالقتصاد الفمسطيني ،في حاؿ انضماـ فمسطيف لمنظمة التجارة

العالمية ،وفتح أسواؽ جديدة.

عالمياً يحؽ لمسمطة الوطنية الفمسطينية االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية ،كعضو مراقب
حتى قبؿ الحصوؿ عمى االستقالؿ ،وذلؾ مثؿ (ىونج كونج وكاو وتايواف) وىي ليست دوالً.
أوصت الدراسة إلى6

تفعيؿ االتفاقية التجارية مع دوؿ العالـ ،واالستفادة مف الفرص المتاحة في االتفاقيات الموقعة

حالياً ،وتشكيؿ لجاف متخصصة لدراسة متطمبات الدخوؿ لمنظمة التجارة العالمية ،واالستعداد

لممفاوضات ،واالستفادة مف الخصائص الجيدة لمسكاف ،والعمؿ عمى تطويرىا وتأىيميا،
لتصبح قادرة عمى خمؽ اقتصاد معرفي ،تستطيع مف خاللو المنافسة واالندماج في االقتصاد

العالمي.
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ثانيا 6دراسات عربية Arabic Studies

 -دراسة روابح .)6116( ،بعنوان" ،حركة التجارة الدولية في إطار التكامل االقتصادي

في ضوء التغيرات االقتصادية الحديثة ،دراسة تحميمية تقييمية لمتجارة الدولية لدول

مجمس التعاون الخميجي (.")6111 – 6111
ىدفت الدراسة إلى6

قدرة التكامؿ االقتصادي عمى تفعيؿ مستوى التجارة الدولية ،وتسميط الضوء عمى األزمة

المالية العالمية ،وما أفرزتو مف تأثيرات كبيرة عمى حركة التجارة الدولية ،ومحاولة الوقوؼ
عمى مدى صمود التكامؿ االقتصادي اإلقميمي ،لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،في مجاؿ

التبادؿ التجاري في ظؿ األزمة المالية العالمية.
توصمت الدراسة إلى6

إف األزمة المالية العالمية تمثؿ تراجعاً في حركة التجارة الدولية ،لدوؿ مجمس التعاوف

الخميجي ،وىذا أدى إلى انكماش النشاط االقتصادي العالمي ،وتراجع حركة الصادرات
والواردات ،وحركة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة والواردة ،ناىيؾ عف تراجع حركة

العمالة الخميجية ،وىو ما أثر بشكؿ كبير عمى دور التكامؿ االقتصادي لدوؿ مجمس التعاوف

الخميجي ،في تفعيؿ حركة التجارة الدولية.
أوصت الدراسة إلى6

زيادة حجـ التجارة البينية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،والتكامؿ االقتصادي ،عف طريؽ

تعظيـ دور القطاع الخاص ،واالستثمار األجنبي المباشر البيني ،إلنتاج بدائؿ االستيراد داخؿ
المنطقة ،واالستفادة استفادة حقيقية مف ميزات المجمس ،المتمثمة في الحدود المشتركة ،والبنية
التحتية الجيدة ،إلى جانب توفر الحوافز المباشرة الناجمة عف اإلعفاءات الجمركية ،وغير
المباشرة الناجمة عف زيادة القيمة المضافة المحمية ،الحد مف العمالة السمبية الوافدة إلى دوؿ

المجمس وخاصة اآلسيوية ،وىذا بالنظر إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية إلى ىذا النوع مف

العماؿ.
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 دراسة خموفي ،)6116 – 6111( ،بعنوان "تأثير التكتالت االقتصادية االقميمية عمىحركة التجارة الدولية – حالة االتحاد األوروبي."-

ىدفت الدراسة إلى6

تحديد انعكاسات انتشار ظاىرة التكتالت االقتصادية عمى التوزيع الجغرافي لمتجارة الدولية،

إبراز تأثير ىذه الظاىرة عمى مسار تحرير التجارة عمى المستوى العالمي ،معرفة أىـ اتجاىات

التجارة الدولية في ظؿ االتجاه المتزايد لمتكتؿ االقتصادي اإلقميمي ،إبراز مدى تأثير تكتالت
الدوؿ النامية عمى التجارة الدولية مقارنة بتكتالت الدوؿ المتقدمة.
توصمت الدراسة إلى6

يعتبر التكامؿ اإلقميمي مجاالً استراتيجياً يمكف عمى مستواه تحقيؽ نمو موجب إلقتصادات

الدوؿ المنضمة إلى ىذا اإلتفاؽ ،بتفعيمو لحركة المبادالت التجارية البينية بصفة خاصة،
والدولية بصفة عامة ،إلى جانب استقطاب رؤوس األمواؿ المنتجة داخؿ المنطقة أو خارجيا،

وقد بينت التجارب الدولية المختمفة أنو ال توجد طريقة واحدة في التكامؿ اإلقميمي ،بؿ تختمؼ

مراحؿ التكامؿ تبعاً لمظروؼ السائدة في كؿ منطقة مف مناطؽ التكامؿ ،وأف التكتالت

اإلقميمية الناجحة عمى المستوى الدولي ،ىي التي تتعمؽ بالدوؿ المتقدمة والدوؿ الصناعية

الجديدة ،والتي تسعى مف خالؿ ىذا التكتؿ إلى زيادة وتعظيـ مكاسبيا مف التجارة الدولية،

واجتذاب أكبر قدر مف االستثمار األجنبي المباشر ،وىذا قناعة منيا لموصوؿ إلى نمو

اقتصادي مرتفع ،والمزيد مف الرفاىية لمجتمعاتيا.
أوصت الدراسة إلى6

عمى الدوؿ النامية عموماً والعربية خصوصاً ،التفكير بسرعة وبجدية لضماف مصالحيا

االقتصادية الخاصة ،وزيادة مكاسبيا مف التجارة الدولية ،إما عف طريؽ تفعيؿ تكتالتيا

المقامة حالياً ،أو الدخوؿ في تكتالت جديدة مبنية عمى أسس اقتصادية سميمة ،األمر الذي

يضمف ليا مسايرة مختمؼ التغيرات العالمية ،والبدء بالتكامؿ االقتصادي قبؿ السياسي ،بمعنى

البدء بمجاالت اقتصادية بسيطة تكوف أقؿ إثارة لمخالفات ،ثـ االنتقاؿ إلى مجاالت أخرى
أكثر تكامالً ،بعد ذلؾ التفكير في التكامؿ السياسي.
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 دراسة البطاط" .)6114( ،التكامل االقتصادي وأثره عمى االقتصاديات العربية".ىدفت الدراسة إلى6

بياف وأىمية ودور التكامؿ العربي في النيوض باالقتصادات العربية نحو األماـ ،واالستفادة

مف التجارب التكاممية.
توصمت الدراسة إلى6

إف التكامؿ االقتصادي في الدوؿ العربية يعد أداة رئيسة في دمج العالقات االقتصادية العربية
بعضيا مع البعض اآلخر ،وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى ثرواتيا الطبيعية ،ومنع سيطرة الدوؿ

األوروبية عمى ثرواتيا الطبيعية ،وواجو التكامؿ االقتصادي العربي بعض المعوقات الداخمية
والخارجية ،التي أدت إلى عرقمة إقامة التكامؿ االقتصادي ،كما إف التكامؿ ييدؼ إلى

النيوض باالقتصاد العربي ،وخاصة في مجاؿ االستثمار ،واألنشطة االستثمارية ،وخاصة
التي اقرت في مجمس الوحدة االقتصادية عاـ .2001
أوصت الدراسة إلى6

إزالة جميع المعوقات واإلجراءات التي تحد مف أفاؽ التكامؿ ،وذلؾ بالقضاء عمى الفساد

اإلداري ،وازالة جميع الخالفات السياسية التي حدثت في بعض الدوؿ العربية ،وذلؾ مف أجؿ
تفعيؿ التعاوف االقتصادي العربي ،تحقيؽ أفضؿ العالقات االقتصادية لمدوؿ الداخمة في

التكتؿ ،بما يؤدي إلى استثمار أفضؿ وأمثؿ لمموارد ،وتحسيف مستوى األداء في الدوؿ الداخمة

في التكتؿ ،بما يحقؽ أىداؼ التنمية االقتصادية لجميع ىذه الدوؿ.

 دراسة الوافي .)6113 – 6112( ،بعنوان" ،التكتالت االقتصادية اإلقميمية وحريةالتجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة"

ىدفت الدراسة إلى6

تسميط الضوء عمى أىـ التكتالت اإلقميمية في العالـ ،وعمى طبيعة العالقة بينيا وبيف منظمة

التجارة العالمية ،كإطار متعدد األطراؼ لتحرير التجارة العالمية ،والوقوؼ عمى مختمؼ

أبعادىا ،وما قد تسفر عنو ىذه العالقة مف مكاسب أو تحديات ينبغي التحسب ليا ،واإلعداد

الجيد لمتعامؿ معيا ،ومدى إمكانية الدوؿ النامية لمسايرة ىذا الزخـ مف التطورات اليائمة ،في
ظؿ العولمة ،واالنتشار السريع لظاىرة التكتؿ.
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توصمت الدراسة إلى6

إف ىذه الترتيبات اإلقميمية ما ىي إال سعي لحسف استغالؿ المزايا النسبية لمدوؿ الداخمة فييا،
بما يدعـ مساىمتيا في االقتصاد العالمي وتحسيف قدرتيا عمى المنافسة ،مف خالؿ تكويف

ىيكؿ إنتاجي أكثر كفاءة باستغالؿ وفورات الحجـ الكبير ،وتوزيع التكاليؼ الثابتة عمى أسواؽ

إقميمية أكبر وأوسع ،مما يحفز النمو االقتصادي عف طريؽ االستثمار األجنبي المباشر،

والتعميـ عف طريؽ الخبرة وجيود البحث والتطوير ،وبالتالي فإف ىذه التكتالت تعكس درجة

عالية مف كثافة االعتماد المتبادؿ ،وتقسيـ العمؿ الدولي واالستثمارات ،وأنواع التبادؿ األخرى،

مما يسمح بزيادة فرص النفاذ إلى األسواؽ.
أوصت الدراسة إلى6

إف معظـ المبادرات إلنشاء الترتيبات اإلقميمية قد نجحت في الدوؿ المتقدمة ،وبعض الدوؿ

الصناعية الجديدة ،رغـ وجود بعض النتائج السمبية والمتباينة بيف الدوؿ األعضاء ،األمر

الذي يبرز اإلرادة السياسية الصريحة لالرتقاء إلى مستوى أفضؿ ،واف معظـ التكتالت في
إفريقيا ،وفي الدوؿ العربية قد فشمت ،ومف ثـ فعمى الدوؿ النامية عموما والدوؿ العربية
خصوصاً ،التفكير جدياً وبسرعة لضماف مصالحيا االقتصادية ،إما عف طريؽ التوصؿ

لترتيبات إقميمية مالئمة ،أو عف طريؽ إنشاء تكتالت جديدة ،مما يضمف ليا مسايرة مختمؼ

التغيرات العالمية ،في وقت أصبحت فيو ظاىرة التكتالت التجارية العمالقة تفرض نفسيا،

وتتمايز عمى امتداد القارات جغرافياً وسياسياً ،حيث بدأ النظاـ االقتصادي العالمي الجديد _

في غضوف ذلؾ _ بالتشكؿ كحتمية أفرزتيا ظروؼ انتياء الحرب الباردة ،واحتداـ الصراع

مف أجؿ اقتساـ األسواؽ بيف القوى الكبرى ،وبسط نفوذىا التجاري تحقيقاً لمبدأ تعظيـ المنافع،
ولو عمى حساب إفقار التجار .وفي ظؿ نظاـ كيذا قائـ عمى عدـ التكافؤ والمساواة ال يصبح

ىناؾ مكاف لمدوؿ الصغيرة إال بتوحيد جيودىا ،وتنسيؽ مواقفيا ،وتعزيز تعاونيا اإلقميمي،
ليس مف منطمؽ الدفاع عف الذات ،والحفاظ عمى المصالح القومية فقط ،وانما ألف االنعزالية

لـ يعد ليا ما يبررىا ،بسبب ضيؽ نطاؽ السوؽ ،ومتطمبات التخصص اإلنتاجي ،والتقدـ
التكنولوجي والمنافسة الحادة ،مما يعطي لمتكتؿ بيف الدوؿ النامية أىمية حيوية قصوى.
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 دراسة شنيني" .)6112( ،التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التحوالت الراىنة" 6111 -1545

ىدفت الدراسة الى6

تحميؿ واقع االقتصاد الجزائري ،وتحولو مف اقتصاد مركزي موجو ،إلى اقتصاد السوؽ ،ومدى
تأثر التجارة الخارجية بيذا التحوؿ ،محاولة إبراز أثر اإلصالحات التي تفرضيا الييئات

الدولية عمى االقتصاد الجزائري عامة ،وقطاع التجارة خاصة ،وابراز اآلثار االقتصادية عمى
قطاع التجارة بعد إمضاء الجزائر عمى اتفاؽ شراكة مع االتحاد األوروبي ،ومسعى انضماميا

إلى المنظمة العالمية لمتجارة.
توصمت الدراسة إلى6

إف النظريات الحديثة حوؿ التجارة الخارجية ساىمت في بمورة سياسة تجارية عالمية ،تتماشى
آثار سمبية عمى عديد مف
وأىداؼ النظاـ العالمي الجديد ،واف لعممية تحرير التجارة الخارجية اً

النشاطات اإلقتصادية ،نظ اًر لرفع القيود عمى السمع األجنبية التي ترد إلى األسواؽ المحمية،
مما يدفع بالسمع الوطنية التي ىي في معظميا غير قادرة عمى منافسة سمع ذات جودة عالية

وأسعار منخفضة نوعاً ما ،وىو ما سوؼ يخمؽ مشاكؿ لممؤسسات الجزائرية التي ستضطر

إلى االغالؽ وبالتالي تسريح العماؿ ،مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة ،كما ينجـ عف

تحرير التجارة آثار إيجابية ،حيث يمكف لمفرد المستيمؾ االختيار بيف عدة سمع محمية،

ومستوردة ،كما إف تحرير التجارة يحفز المؤسسات الجزائرية إلى بذؿ مزيد مف الجيود ،ألجؿ
إنتاج منتوج مقبوؿ لدى المستيمؾ ،بانفتاح االقتصاد الجزائري عمى اقتصاد السوؽ بصفة

عامة ،والتجارة الخارجية بصفة خاصة ،تكوف الجزائر قد خطت خطوة باتجاه انضماميا إلى

المنظمة العالمية لمتجارة بعد أف عقدت اتفاقيا مع دوؿ االتحاد األوروبي ،كما بينت إف
منظمة التجارة العالمية ىذه تسير وفؽ مصالح الدوؿ المتقدمة لخدمة أغراضيا ،وتسويؽ

منتوجاتيا إلى دوؿ العالـ سواء المنضمة إلى ىذه المنظمة أو التي لـ تنضـ بعد.
وأوصت الدراسة6

وضع استراتيجية وطنية بغية النيوض بالصناعات األخرى ،خارج قطاع المحروقات الذي
يييمف عمى  % 98مف مجموع صادرات الجزائر ،وخمؽ مؤسسات صغيرة ومتوسطة ،وفتح

المجاؿ أماـ الكفاءات الشبابية لتسييرىا ما دامت قد أقممت مع الوضع الراىف ،واقرار إصالح
12

صناعي عمى غرار اإلصالح الزراعي ،مما ساىـ في تقميص فاتورة استيراد المنتجات
الفالحية ،ودعـ النسيج الصناعي القادر عمى المنافسة ،وفتح الباب أماـ الخوصصة التي
تساىـ في خمؽ مناصب شغؿ إضافية ،والتعريؼ بفرص االستثمار في الجزائر ،وذلؾ بخمؽ

فضاء داخؿ البمد وخارجو ،لجمب المستثمريف ،وكذلؾ التعريؼ بالمنتج المحمي ،وتفعيؿ دور

الجمارؾ لتسييؿ التعامالت التجارية مف والى الجزائر ،بغية توفير منتوج أفضؿ لممستيمؾ
واختيارات متعددة.

 دراسة ،مولحسان .)6111( ،بعنوان " ،اآلثار المحتممة لممنظمة العالمية لمتجارة عمىالتجارة الخارجية لمجزائر".

ىدفت الدراسة إلى:

كشؼ الغطاء عف أىـ الخمفيات التي كانت وراء زواؿ اتفاقية الجات  ،GATTوبروز منظمة

التجارة العالمية  ،WTOومحاولة معرفة أىـ المراحؿ التي مرت بيا التجارة الخارجية لمجزائر،

وكذلؾ أىـ اإلجراءات المتخذة خالؿ كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ ،ومحاولة معرفة أىـ

الخطوات اإلج ارئية التي تتخذىا السمطات الجزائرية قصد االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية،
والى أي مدى وصمت ىذه المفاوضات مع أعضاء ىذه المنظمة ،وابراز اآلثار المحتممة

النضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة عمى التجارة الخارجية ،وذلؾ مف خالؿ إظيار
ىذه االنعكاسات ،أو اآلثار في المجاالت المختمفة (تجارة السمع ،تجارة الخدمات ،حقوؽ
الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة) قصد التعرؼ عمى الفوائد التي ستجنييا ،واإليجابيات التي

ستحدثيا المنظمة ،وكذلؾ السمبيات التي قد تمحؽ بالجزائر مف جراء ىذا االنضماـ.
توصمت الدراسة إلى6

رغـ محدودية تعامالتيا وصالحياتيا منذ  1947إال أف أنظمتيا قد حققت نتائج معتبرة في
إدارة النظاـ التجاري الدولي ،مقارنة بالمنظمات األخرى ،طواؿ فترة نشاطاتيا ،إلى حتى غاية

سنة  ،1994ونجحت في تخفيض التعرفة الجمركية عمى المنتجات الصناعية بدرجة كبيرة،

والدليؿ عمى ذلؾ زيادة نسبة التخفيضات الجمركية مف جولة إلى أخرى ،حيث انتقمت مف
 %4في جولة "جنيؼ" إلى  %5في جولة ديموف ،وفي جولة "كيندي" حققت تخفيضاً جمركياً
بنسبة  %35أما جولة "طوكيو" فقد أسفرت عف تخفيض يقدر بػ  %38كمتوسط عاـ.
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وأوصت الدراسة6

مف المستحسف النظر إلى سمبيات النظاـ التجاري الدولي كنوع مف التحديات التي تستمزـ

صحوة كبرى لمواجيتيا ،وحتى يمكف التغمب عمى العقبات الداخمية التي تعترض الصادرات

الجزائرية ،فإننا نقترح وضع استراتيجية شاممة لمتصدير ،عالوة عمى ضرورة التوسع في
المشاريع الزراعية مف خالؿ تثميف األراضي الصالحة لمزراعة ،واستصالح ما يمكف

استصالحو مف االراضي الصحراوية ،وحفر اآلبار ويعد ذلؾ ضمف ىدؼ برنامج اإلصالح
االقتصادي ،وأف يراعي فيو اشتراؾ القطاع الخاص ،كما يجب العمؿ عمى تشجيع الصناعات

الجزائرية الناشئة عممياً ،وليس بالقبوؿ ،وتذليؿ الصعوبات المعمقة لنشاطيا.

 دراسة حشمي .)6111( ،بعنوان " ،منظمة التجارة العالمية وأثرىا عمى التنمية ".ىدفت الدراسة إلى6

توضيح أف ىناؾ ازدواجية في تفعيؿ مبادئ منظمة التجارة العالمية ،حيث تـ مثالً فرض

مستويات عالية مف الحماية عمى حقوؽ الممكية الفكرية ،مع إنيا تتناقض تماماً مع مبدأ

تحرير التجارة الدولية .ومف جية اخرى ،نالحظ أف منظمة التجارة العالمية تجبر الدوؿ النامية
عمى التخمي عف دورىا في توجيو حركة االستثمار ،وفؽ ما تقتضيو تنميتيا الوطنية ،وتندد
بما تسميو إجراءات تشويو التجارة العالمية ،والتزاـ الصمت إزاء الممارسات االحتكارية

لمشركات متعددة الجنسيات ،وانخراطيا المستمر في اتفاقات سرية لتقسيـ األسواؽ ،وفرض

أسعار احتكارية ال تخضع لقوانيف السوؽ ،وغير ذلؾ مف الممارسات التي تشكؿ مف وجية
نظر مبادئ منظمة التجارة العالمية ،خط اًر محدقاً بحركة ونمو التجارة الدولية.

توصمت الدراسة إلى:

منظمة التجارة العالمية ليست مجرد نتيجة لتطور النظاـ التجاري متعدد األطراؼ ،الذي

أسست لو اتفاقية الػ  ،GATTوانما يرتبط ظيورىا بنمو وتطور النظاـ الرأسمالي ،كطريقة
إنتاج كانت دائما تميؿ نحو البيع عمى أوسع نطاؽ ممكف ،عمى خالؼ طرؽ اإلنتاج ما قبؿ
الرأسمالية التي تميؿ إلى االكتفاء الذاتي ،وكمما ازداد نمو الرأسمالية خضع النظاـ التجاري
لمتطمبات ىذا النمو .وبذلؾ فإف منظمة التجارة العالمية لـ تظير إال عندما بمغ نمو الرأسمالية

درجة لـ تعد معيا قادرة عمى الحركة في إطار النظاـ التجاري ،الذي تشرؼ عميو اتفاقية الػ
 ،GATTفقد بدا واضحاً أف ىذه األخيرة أصبحت عاجزة عف استيعاب الطموح الرأسمالي في
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الوصوؿ إلى أسواؽ الخدمات المالية ،والتكنموجية الحديثة ،التي بقيت في معظميا أسواقاً
خاضعو لمحماية واالحتكار الوطني.
أوصت الدراسة إلى6

الكؼ عف اجترار ما يتـ تقديمو مف تطمينات مف قبؿ المتحمسيف لمنظمة التجارة العالمية
والعولمة بشكؿ عاـ ،ألف اليدؼ األساسي مف ىذه التطمينات ىو التسريع في عممية اندماج

الدوؿ النامية في النظاـ التجاري العالمي الجديد ،وبذلؾ تتعاظـ المكاسب التي ستحصؿ عمييا
الدوؿ المتقدمة ،لذلؾ يجب عمينا مراجعة آثار ىذا االندماج مف وجية نظر مصالح
المجتمعات النامية ،ال مف وجية نظر مصالح المجتمعات المتقدمة ،كما يحسف بنا الكؼ عف

التفكير بمنطؽ اقتصادي صرؼ ،وما يترتب عف ذلؾ مف مغالطات بشأف النتائج التي تمس

الجوانب غير االقتصادية في عممية االندماج.
ثالثاً 6دراسات أجنبية Foreign studies

- Amighinia and Sanfilippob, (2014). “Impact of South-South FDI and
Trade on the Export Upgrading of African Economies”.

تأثير االستثمار األجنبي المباشر والتجارة عمى رفع مستوى الصادرات من االقتصادات

األفريقية فيما بين دول الجنوب.
ىدفت الدراسة الى6

تحميؿ التأثير المتبايف مف الواردات ،واالستثمار األجنبي المباشر مف الشماؿ ومف الجنوب
عمى أداء الصادرات مف الدوؿ األفريقية عمى مدى العقد الماضي ،وتـ اختبار تأثير التدفقات

الخارجية عمى أشكاؿ مختمفة مف األداء التصديري منيا :مؤشر تنويع الصادرات مف حيث

تنوع المنتجات ،وقيمة الوحدة مف الصادرات (وكيؿ لمستوى جودة السمع المصدرة) ،واذا كانت
ىناؾ أشكاؿ مختمفة مف تطوير عممية التصدير (أي تنويع المنتجات وتحسيف الجودة) ،تتأثر
بشكؿ مختمؼ مف قبؿ التدفقات الخارجية المختمفة ،وبحسب األصؿ ،جنوب مقابؿ الشماؿ

لتمؾ التدفقات.
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توصمت الدراسة إلى:

إف ىناؾ تأثيرات وأنواع مختمفة مف التدفقات الخارجية ،أي التجارة واالستثمار عمى أشكاؿ
مختمفة مف االرتقاء ،أي تنويع المنتجات وزيادة الجودة حسب القطاع وأصؿ الدوؿ الشريكة.

وكذلؾ أنو كمما زادت عمميات التكامؿ بيف الدوؿ ،يسيـ في رفع مستوى التصدير بيف الدوؿ

األفريقية ،واف كالً مف السمع ،وتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة المستوردة ،تؤثر بشكؿ

إيجابي عمى قدرة االقتصادات االفريقية لرفع مستوى صادراتيا ،ىذا يدعـ الحجج فضالً عف
تدابير السياسات لصالح االنفتاح عمى التدفقات الخارجية بوصفيا وسيمة لالرتقاء ،وايضا كمما

زادت عمميات التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ االخرى ،فإنيا تسيـ في رفع مستوى صادرات
الدوؿ االفريقية ،مقارنة بالتكاممية بيف الشماؿ والجنوب.
وأوصت الدراسة إلى6

بذؿ جيود جديدة لتحقيؽ وسيمة أكثر دقة في التعامؿ مع ميزات محددة ،لمتعاوف التجاري

الدولي ،لتعزيز تطوير الصادرات األفريقية ،واف التكامؿ واالنفتاح عمى التدفقات الخارجية
يكوف تحت توصيات السياسة العامة لمدولة ،دوف األخذ بعيف االعتبار األثر المحتمؿ لوجود

أنواع مختمفة مف التدفقات الخارجية عمى أبعاد مختمفة لتطوير التصدير ،وبالتالي فإف الدور
الميـ الذي يمعبو االستثمار األجنبي المباشر ،ويؤثر عمى قدرة الدوؿ األفريقية عمى تنوع

صادراتيا ورفع جودتيا ،خاصة في الصناعات التحويمية ،المقارنة مع نفس التدفقات القادمة

مف الشماؿ ،وال سيما في الصناعات منخفضة التقنية مثؿ :تصنيع المنتجات الزراعية أو

المنسوجات والمالبس حيث تتمتع بعض الدوؿ األفريقية بتميزىا بيذا النوع مف االنتاج.

- Martín, (2000). "The Euro-Mediterranean Partnership and Inward FDI in
"Maghreb Counties.

الشراكة األورومتوسطية واالستثمار األجنبي المباشر الداخل في دول المغرب العربي.
ىدفت الدراسة الى6

التحقيؽ تجريبياً لمعالقة بيف االستثمار األجنبي المباشر الخارج والتجارة في عينة مف الدوؿ

األعضاء في االتحاد األوروبي ،ووجود عالقة بيف تدفقات التجارة واالستثمار األجنبي المباشر

الخارج مف جية ،واف االستثمار األجنبي مف قبؿ الشركات متعددة الجنسيات في دوؿ أخرى
بديؿ عف صادراتيا ،وبالتالي تقميؿ فرص العمؿ والنمو االقتصادي في الدولة األـ في المدى
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الطويؿ ،ىذا مف ناحية أخرى ،ويتـ تحديد التجارة واالستثمار األجنبي المباشر إلى الخارج
لتكوف

مكممة

مع

وجود

عالقة

إيجابية،

وتعزيز

بعضيا

البعض،

وبالتالي

تيدؼ الورقة إلى التوفيؽ بيف ىذه اآلراء التي تتعارض عينة مف االتحاد األوروبي في 15

دولة ومحاوالت الستكشاؼ ما إذا كانت العالقة التي أنشئت تبقى ثابتة خالؿ الفترة
المرصودة.

وأيضاً ىدفت الدراسة إلى تحديد محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ المغاربية

المركزية الثالثة :الجزائر والمغرب وتونس ،وثـ استكشاؼ التنمية المستقبمية المحتممة

لالستثمار األجنبي المباشر الداخؿ في ىذه الدوؿ ،ضمف إطار الشراكة األورومتوسطية.
توصمت الدراسة إلى6

إف أي زيادة فعالة في االستثمار األجنبي المباشر ،ستركز عمى األرجح في مناطؽ معينة

داخؿ دوؿ محددة في كؿ إقميـ جنوب البحر األبيض المتوسط ،أي ما يسمى مراكز
االستثمار ،وبالتالي تكوف ىذه المراكز ضارة لدوؿ اخرى نتيجة لمتكتالت االقتصادية ،وكذلؾ

فإف االستثمارات األجنبية المباشرة الداخمة في ىذه المنطقة قد تأثرت بشكؿ إيجابي ،سواء مف
خالؿ السياسات االقتصادية الوطنية ،أو مف خالؿ تنفيذ اتفاقات الشراكة األورومتوسطية مع

االتحاد األوروبي.

إف االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ في دوؿ البحر األبيض المتوسط ،قد ارتفع نتيجة

الشراكة األورومتوسطية ،بيف االتحاد األوروبي و 12دولة مف دوؿ البحر األبيض المتوسط
الجنوبية والشرقية ،التي انبثقت مف مؤتمر برشمونة الذي عقد في عاـ  ،1995وىذا ينطبؽ
بشكؿ خاص في حالة دوؿ المغرب العربي ،والتي تتمتع بعالقات اقتصادية قوية مع أوروبا.
أوصت الدراسة إلى6

يجب إنشاء منطقة تجارة حرة بيف الدوؿ المغاربية الثالث ،بدالً مف إنشاء اتفاقات التجارة

الحرة الثنائية بيف كؿ دولة عمى حدة مع االتحاد األوروبي ،وىذا يساعد عمى زيادة حجـ
االستثمارات األجنبية المباشرة في المنطقة.
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وىنالك العديد من الدراسات االجنبية تم ذكرىا في الفصل الخامس في الجدول رقم (،)4

صفحة ( ،)141-141وىو يمخص العالقة بين المؤشرات ،وقد كانت نتائج ىذه الدراسات
متشابية وتتوافق مع دراسة الباحثة.

 1.11التعقيب عمى الدراسات السابقة Comments on Previous Studies

توصمنا مف الدراسات السابقة ،أف الدوؿ العربية تسعى إلقامة نظاـ تجاري متعدد األطراؼ،

عف طريؽ إقامة تكتالت اقتصادية مثؿ :منظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة

األورومتوسطية ،طالما إنيا تحاوؿ عدـ مخالفة القوانيف ليذه التكتالت ،إال أنو اقتصر عمى
العالقة بيف ىذه التكتالت ،وحرية التبادؿ التجاري ،والذي يعتبر ىذا الموضوع أساس البحث.
 .1.1االستفادة من الدراسات السابقة Benefits from the Previous Studies

لجأت الباحثة إلى الدراسات السابقة ،لالستفادة منيا فيما يمي:
 .1االستعانة بالجانب النظري لفيـ الدراسة.
 .2تحديد مشكمة البحث

 .3تحديد متغيرات الدراسة.
 .4إجراء مقارنات بيف نتائج ىذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة مف حيث التشابو
واالختالؼ

 .5تحديد األساليب القياسية المستخدمة واالستفادة منيا.
 .6اقتراح التوصيات التي يقوـ عمييا البحث.

 1.11ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
What Distinguishes This Study from Previous one

فقد تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الكثير مف المواضيع ،منيا التركيز عمى

الجانب النظري لمتكامؿ االقتصادي العربي ،ومنظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة

األورومتوسطية ،مف حيث :التعريؼ واألىداؼ والييكمية ومكوناتيا واآلثار المرتقبة والمترتبة
آثار إيجابية أو سمبية،
مف خالؿ انضماـ الدوؿ العربية إلى مثؿ ىذه التكتالت ،سواء كانت اً
إال إف الدراسة قد شممت مجموعة مف المواضيع.
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أما مف ناحية التحميؿ التطبيقي فقد تشابيت مع الدراسات األجنبية التي عرضت مف خالؿ
الفصؿ الخامس الجدوؿ رقـ ( )8فقد تشابيت بمؤشرات الدراسة والنموذج المستخدـ.

أما االختالؼ الذي تميزت بو ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة العربية ،ىو التركيز عمى
التحميؿ الوصفي والقياسي ،كونيا ركزت عمى عرض المؤشرات االقتصادية المتمثمة بمتغيرات

االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ لمدوؿ العربية ،واجمالي الناتج المحمي لالتحاد األوروبي
وتأثيرىـ عمى صادرات الدوؿ العربية ،إضافة إلى استخداـ متغير جديد وىو متغير المسافة

بيف الدوؿ ،واستخداـ نموذج ديناميكي جديد في االقتصاد القياسي ،باستخداـ الػ ،GMM
وذلؾ مف خالؿ نموذج الجاذبية ،حيث كانت ىذه الدراسة تطبؽ عمى مجموعة مف الدوؿ عمى

خالؼ الدراسات العربية االخرى ،فكاف التركيز عمى دولة واحدة فقط ،وكذلؾ اعتمدت

الدراسات السابقة عمى التحميؿ الوصفي فقط.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد ركزت الدراسة الحالية بمزيد مف البحث عمى مجموعة مف الدوؿ

العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية ،ومشروع الشراكة األورومتوسطية ،والتي لـ تتطرؽ

إلييا أي مف الدراسات السابقة بدراسات قياسية.

  Generalized Method of Moments :GMM يقصد بيا طريقة الفروؽ العامة لمعزوـ ،وىي طريقة عامة لتقدير
المعممات في النماذج اإلحصائية .وعادة ما يتـ تطبيقو في سياؽ نماذج  ،Semi Parametricحيث المعممة مف الفائدة محدود
األبعاد ،في حيف أف الشكؿ الكامؿ لموظيفة توزيع البيانات قد ال تكوف معروفة ،وبالتالي الحد األقصى لتقدير احتماؿ ال ينطبؽ.
))freesourcecode.net, 2015
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الفصل الثاني

الجذور التاريخية لمنظمة التجارة العالمية والتكامل االقتصادي العربي
ومشروع الشراكة األورومتوسطية

المبحث االول 6لمحة تاريخية عن منظمة التجارة العالمية
المبحث الثاني 6لمحة عن التكامل االقتصادي العربي
المبحث الثالث 6مشروع الشراكة األورومتوسطية
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الفصل الثاني

الجذور التاريخية لـمنظمة التجارة العالمية والتكامل االقتصادي العربي ومشروع الشراكة
األورومتوسطية

The Historical roots of the World Trade Organization, Arab Economic
Integration and the Euro-Mediterranean Partnershipproject
مقدمةIntroduction

بعد أف انتيت الحرب العالمية الثانية ،بدأت الدوؿ المنتصرة برسـ خريطة العالـ الجديدة ،ومف

األمور التي لقيت أىمية كبيرة ،ىي التجارة العالمية ،والمصالح االقتصادية ،فقد قامت الواليات
المتحدة األمريكية بعقد اجتماعات ،لمناقشة قضايا التجارة ،ونتج عف ذلؾ ،ما سمي باتفاقية

 GATTالتي ضمت  23دولة وذلؾ في عاـ .1947

إف ظيور مفيوـ العولمة أدى إلى دعـ الفكر االقتصادي الذي تبنتو الواليات المتحدة بتحرير

التجارة ،وازالة العوائؽ أماـ عمميات التبادؿ التجاري ،فكاف البد مف تحويؿ الجات  GATTمف

كونيا مجرد اتفاقية ،إلى منظمة تقوـ بتنفيذ ىذه المياـ ،فزادت االنتقادات آللية عمميا ،وآثارىا
عمى الدوؿ ،خصوصاً النامية منيا ،واتيمت بكونيا تكتؿ جديد ،تستخدمو الدوؿ المتقدمة

لتحقيؽ مصالحيا ،عمى حساب الدوؿ النامية عف طريؽ المنظمة.

وجاء مشروع الشراكة الذي يقوـ عمى االنتقاء ،وعدـ التكافؤ ،فيو يميز بيف حرية التبادؿ

التجاري ،وانتقاؿ العمالة ،فيزيؿ الحواجز أماـ األولى ويضعيا أماـ الثانية ،تخوفاً مف ظاىرة
اليجرة ،وسوؼ تحقؽ الشراكة منافع لمدوؿ الصناعية في اوروبا منيا ،إتاحة فرص لفتح
أسواؽ جديدة ،وتدفقات ىجرة العمالة مف دوؿ جنوب المتوسط ،إلى أسواؽ اوروبا ،أما

المصمحة االستراتيجية ،فتمثمت بدعـ التنمية االقتصادية مف خالؿ االستقرار السياسي.

 General Agreement on Tariff & Trade :GATT االتفاقيت العامت للتعرفت والتجارة اتفاقيت معقىدة بين
معظم دول العالم لتنظيم العالقاث التجاريت وتنشيطها وتشجيع المبادالث الذوليت بما يضمن نمىاً متسايذاً لالقتصاد عن
طريق زيادة تخصض الذول وفقا ً للمسايا التي تتمتع بها.
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المبحث االول
لمحة تاريخية عن منظمة التجارة العالمية
Historical overview of the World Trade Organization
 6.1مقدمة Introduction

تعود الجذور التاريخية لمنظمة التجارة العالمية إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

حينما فكرت الدوؿ الغربية _ وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية _ في التوسع في التجارة

العالمية ،مف خالؿ إقامة نظاـ لمتجارة الحرة بيف الدوؿ ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اقترحت الواليات
المتحدة بدء مفاوضات دولية ،إلقامة نظاـ تجاري دولي متعدد األطراؼ ،وبناء عمى ىذا
االقتراح انعقد مؤتمر دولي لمتجارة والتوظيؼ في لندف عاـ  ،1946واستكمؿ أعمالو في
جنيؼ عاـ  ،1947ثـ اختتميا بيافانا في  24مارس  ،1948بصدور ما يسمى بميثاؽ ىافانا

أو ميثاؽ التجارة الدولية ،والذي رفضتو الواليات المتحدة فيما بعد.

وفي الوقت الذي كانت تدور فيو المفاوضات إلنشاء منظمة التجارة العالمية ،كانت الواليات

المتحدة تقود مؤتم اًر دولياً في جنيؼ ،بمشاركة  23دولة لمتفاوض عمى تخفيض الرسوـ
الجمركية ،وتخفيؼ القيود الكمية عمى الواردات التي كانت تعترض التجارة الدولية ،وأسفرت

المفاوضات عمى التوقيع عمى االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية والتجارة  ،GATTوذلؾ في
 30اكتوبر مف عاـ  ،1947عمى أف يسري مفعوليا في األوؿ مف يناير عاـ .1948
 6.1.1اتفاقية الجات GATT

جاء مصطمح الجات  :GATTوىو اختصار السـ االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة

" ،"General Agreement on Tariffs and Tradeوىي عبارة عف معاىدة دولية ،اليدؼ
منيا تنظيـ عممية المبادالت التجارية بيف الدوؿ الموقعة عمييا ،كما اف فكرة قياـ منظمة
التجارة العالمية لتؤدي دورىا في ادارة النظاـ االقتصادي العالمي الجديد الذي اقر
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قياـ صندوؽ النقد الدولي  ،IMFوالبنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير  ،IBRDالذي يعتبر
منظمة التجارة العالمية الركيزة الثالث لمؤسسات  ،Bretton Woodsبحيث تتولى كؿ مف ىذه

المنظمات الدولية الثالثة مسؤولية إدارة النظاـ التجاري ،والنقدي ،والمالي العالمي عمى
الترتيب ،كما تضمنت إضافة اتفاؽ جديد ،لتحرير التجارة الدولية في المنتجات الزراعية ،مف
خالؿ إجراء تخفيضات تدريجية في الدعـ ،والحماية مف أجؿ إزالة القيود الكمية ،والتشوىات

السعرية في األسواؽ الزراعية العالمية.

()Suisse, 2000, P 1

وىنا يمكف توضيح مفيوـ اتفاقية الجات  GATTبإيجاز ،بانيا اطار المفاوضات التجارية

متعددة االطراؼ ،لتحرير التجارة الدولية ،وفقاً لمقواعد واالحكاـ المتفؽ عمييا ،وىي بمثابة
محكمة دولية يتـ فييا تسوية المنازعات التجارية بيف الدوؿ األعضاء ،وىي اإلطار العاـ

لألشراؼ عمى تجارة السمع في العالـ ،باستثناء البتروؿ ،والمقدرة بػ  % 90مف إجمالي التجارة
الدولية.

(الجمؿ ،2003 ،ص ; 149الشيمي)2008 ،



IMF: International Monetary Fund
صندوق النقد الدولي 6ىو وكالة متخصصة مف وكاالت منظومة األمـ المتحدة ،أنشئ بموجب معاىدة دولية في عاـ

 ،1945لمعمؿ عمى تعزيز سالمة االقتصاد العالمي .ويقع مقر الصندوؽ في واشنطف العاصمة ،ويديره أعضاؤه الذيف
يشمموف جميع دوؿ العالـ تقريباً ،وعددىـ البالغ  184دولة ،وصندوؽ النقد الدولي ىو المؤسسة المركزية في النظاـ

النقدي الدولي ،أي نظاـ المدفوعات الدولية وأسعار صرؼ العمالت الذي يسمح بإجراء المعامالت التجارية بيف الدوؿ
المختمفة ،ويستيدؼ الصندوؽ ،منع وقوع األزمات في النظاـ عف طريؽ تشجيع الدوؿ المختمفة عمى اعتماد سياسات

اقتصادية سميمة ،كما أنو _ لما يتضح مف اسمو _ صندوؽ يمكف أف يستفيد مف موارده األعضاء الذيف يحتاجوف إلى
التمويؿ المؤقت لمعالجة ما يتعرضوف لو مف مشكالت في ميزاف المدفوعات( .صندوؽ النقد الدولي ; 2003 ،اتفاقية

تأسيس صندوؽ النقد الدولي)2011 ،
IBRD :International Bank for Reconstruction and Development
البنك الدولي لل نشاء والتعمير 6ىو المؤسسة األصمية لمبنؾ الدولي ،تأسس عاـ  1944لممساعدة في إعادة إعمار



اوروبا بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،ويقدـ البنؾ القروض والمساعدات بشكؿ رئيس لمدوؿ متوسطة الدخؿ  ،حيث
يعمؿ بشكؿ وثيؽ مع باقي مؤسسات مجموعة البنؾ الدولي لمساعدة الدوؿ النامية عمى الحد مف الفقر ،وتعزيز النمو

االقتصادي ،وتحقيؽ االزدىار والرخاء ،تعود ممكيتو إلى حكومات دوؿ األعضاء ،وعددىا 188دولة ،والتي يمثميا

مجمس لممديريف التنفيذييف ،مؤلؼ مف  25مدي اًر تنفيذياً ،منيـ  5معينوف و  20منتخبوف ،ويقدـ البنؾ مزيجاً مف الموارد

المالية ،والمعرفة والخدمات الفنية ،والمشورة االستراتيجية لمدوؿ النامية ،بما في ذلؾ الدوؿ متوسطة الدخؿ والدوؿ األقؿ
دخالً التي تتمتع بأىمية ائتمانية (.البنؾ الدولي)2015 ،
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ولقد شارؾ في توقيع ىذه االتفاقية  23دولة وىي كما يمي:
بريطانيا

استراليا

نيوزيمندا

امريكا

لوكسمبورغ

النرويج

سوريا

لبناف

تشيكوسموفاكيا

الب ارزيؿ

تشيمي

الصيف

سيالف

فرنسا
كوريا

بمجيكا

جنوب رود يسيا

(السحمراني ،2003 ،ص )29

ىولندا

جنوب افريقيا
بورما

اليند

كندا

باكستاف

 6.1.6أىداف اتفاقية الجات Objectives of the GATT

إف أىـ األىداؼ الرئيسة التفاقية الجات  :GATTىي العمؿ عمى رفع مستوى المعيشة في
الدوؿ المتعاقدة ،والسعي نحو تحقيؽ مستويات التوظؼ الكامؿ بيا ،واالرتفاع بمستويات

الدخؿ الحقيقي ،وتنشيط الطمب الفعاؿ باألطراؼ المتعاقدة ،كما تسعى إلى االستغالؿ الكامؿ

لمموارد االقتصادية ،والتوسع في اإلنتاج والمبادالت التجارية الدولية السمعية ،وتشجيع

المؤسسات الدولية لحركة رؤوس األمواؿ ،وما يرتبط بيا مف زيادة في االستثمارات العالمية،
كما إف سيولة الوصوؿ إلى األسواؽ ،ومصادر المواد األولية ،يؤدي إلى ضماف حجـ التجارة

الدولية ،وازالة القيود المحمية مف خالؿ تخفيض القيود الكمية والجمركية ،وانتياج المفاوضات
كوسيمة لحؿ المشكالت المتعمقة بالتجارة الدولية.

(كماؿ ; 2003 ،خيري ،2012 ،ص)37

 6.1.1جوالت المفاوضات التجارية المتعددة األطراف
Multilateral Round Trade Negotiations

يمكف تقسيـ الفترة مف عاـ  ،1947وىو تاريخ التوصؿ إلى اإلطار العاـ التفاقية الجات
األصمية وحتى التوقيع عمى الوثيقة النيائية لجولة أورجواي لعاـ  1994إلى ثالث فترات أو

مراحؿ عمى النحو التالي:
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جدول رقم ()1
جوالت المرحمة االولى1531-1513 6

خالؿ ىذه الفترة تـ عقد خمس جوالت لممفاوضات التجارية المتعددة األطراؼ ،في إطار

السعي نحو المزيد مف إزالة الحواجز الجمركية أماـ التجارة الدولية ،كاف مف أىميا:
السنة

1947

الجوالت

جنيؼ
(سويسرا)

الدول

أىم النتائج المحققة

المشاركة

االتفاؽ عمى تخفيض الرسوـ الجمركية عمى عدد كبير مف
23

السمع الداخمة في التجارة ،وتضمنت نتائج المفاوضات

 45000تنازؿ عف الرسوـ الجمركية تؤثر عمى قيمة
10مميار $أو ما يقارب  %20مف حجـ التجارة العالمية.

1949

1951-1950
1956 –1952
1961-1960

أنسي

(فرنسا)
توركاي
(إنجمترا)
جنيؼ
(سويسرا)
ديموف
(جنيؼ)

13

تعتبر ىذه الجولة أوؿ جولة لممفاوضات التجارية المتعددة
األطراؼ في إطار اتفاقية الجات ،والنتيجة التي توصمت
الييا ىي تخفيض في التعريفات الجمركية.

38

السعي لتحقيؽ المزيد مف التنازالت في ضرائب االستيراد.

26

تخفيض لمتعريفات تقدر بػ  2.5مميار دوالر.

26

تحقيؽ المزيد مف التخفيضات في التعريفات الجمركية.

*الجدوؿ مف اعداد الباحثة

ويمكف تصنيؼ ىذه الجوالت الخمس في مجموعة واحدة ،وذلؾ ألنيا دارت كميا في إطار

نصوص االتفاقية األصمية ،وركزت جميعيا عمى تحقيؽ المزيد مف التخفيضات في التعريفات
الجمركية بيف األطراؼ المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسمع.
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جدول رقم ()6
جوالت المرحمة الثانية1545 -1536 6

تتضمف ىذه الفترة في سياقيا الزمني جولتيف مف المفاوضات التجارية المتعددة األطراؼ ،وىي

تبدأ مع نياية أعماؿ الجولة الخامسة ،وتستمر حتى نياية الجولة السابعة ،إلى ما قبؿ جولة
أورجواي التاريخية.
السنة

الجوالت

الدول

أىم النتائج المحققة

المشاركة

 .1تخفيض الرسوـ الجمركية بػ  %35عمى المنتجات

كيندي
1967 –1962

(جنيؼ)

الصناعية.

62

 .2اتفاقية حوؿ التعامالت ضد سياسات اإلغراؽ.

سويس ار

 .3منح معونات غذائية لمدوؿ النامية وخاصة القمح.
تسع اتفاقات خاصة بالقيود غير التعريفية.
 .1اتفاقية الدعـ.

 .2اتفاقية إجراءات القيود الفنية عمى التجارة.
 .3اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد.
 .4اتفاؽ المشتريات الحكومية.

 .5اتفاقية احتساب قيمة الجمارؾ.
 .6اتفاقية المحوـ والثروة الحيوانية.
 .7اتفاقية األلباف.
1979 -1973

طوكيو
(الياباف)

 .8اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.

102

 .9اتفاقية مكافحة اإلغراؽ.

ولقد نجحت ىذه الجولة في تحقيؽ نتائج واضحة ،حيث ركزت
عمى تخفيض التعريفات الجمركية مف أجؿ تشجيع التجارة الدولية
بيف الدوؿ األعضاء ،في حيف أف ىذه الجولة تطرقت إلى تخفيض
وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عمى التجارة
العالمية ،وكاف مف أىـ ما خرجت بو الدوؿ مف ق اررات تتمثؿ فيما

يمي:

26

 .1اإلعانات والرسوـ الموازية أو التعويضية:

تـ التوصؿ الى أف الدولة التي ترغب أو تتبنى سياسات اإلعانات
والرسوـ الموازية يمكنيا أف تفعؿ ذلؾ بالنسبة لبعض السمع في

حالة عدـ تأثيرىا عمى التجارة الخارجية لمدولة.
 .6إجراءات ترخيص االستيراد:

وافؽ أعضاء "الجات" عمى تخفيض إجراءات ترخيص االستيراد،
الترخيص بطريقة عادلة ومحايدة
وتعيدت الحكومات بإدارة تمؾ ا
اتجاه أعضاء "الجات".
 .1التقييـ الجمركي:

في ىذا القرار تـ استخداـ نظاـ موحد لتقييـ أسعار السمع ألغراض
الجمارؾ ،وذلؾ بيدؼ منع التقديرات المبالغ فييا التي تقرر في

بعض الدوؿ.

 .1العوائؽ الفنية:

تيدؼ ىذه العوائؽ إلى تحقيؽ بعض المعايير األمنية والصحية أو
البيئية( ،وتعتمدىا المعايير القياسية الكثير مف الدوؿ) لبعض
السمع أو المنتجات التي تصدرىا إلى الخارج ،ولذا فاالتفاؽ قد تـ

عمى أساس استخداـ معايير دولية ،بدالً مف المعايير الوطنية،

والتي قد تختمؼ بيف الدوؿ ،مما قد يسبب في إعاقة التجارة
الدولية.

 .1المشتريات الحكومية:

ىدؼ اتفاؽ جولة طوكيو ىو ضماف تحقيؽ منافسة دولية قوية في
سوؽ المشتريات الحكومية ،وقد حدد االتفاؽ القواعد التفصيمية
*الجدولمناعدادالباحثة

لطريقة طرح المنافسات الحكومية دولياً.
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جدول رقم ()1
جوالت المرحمة الثالثة1551 -1535 6

شيدت ىذه الفترة أعماؿ الجولة الثامنة واألخيرة قبؿ نشوء منظمة التجارة العالمية ،وىي جولة
ألورجواي ،ويمكف تقسيميا إلى مرحمتيف:
السنة

الجوالت

الدول

أىم النتائج المحققة

المشاركة

تعد جولة األورجواي الجولة الثامنة مف جوالت الجات ،إال أنيا
كانت أكثر الجوالت تعقيدا ،وقد تأخرت أربع سنوات فقد كاف مف
المقرر أف تنطمؽ في عاـ  ،1982ولكنيا لـ تبدأ إال في 20
سبتمبر عاـ  ،1986وتعد ىذه الجولة أكثر طموحاً وأوسع نطاقا،

مف سابقاتيا ،نظ اًر المتدادىا لقطاعات جديدة لـ تكف مشمولة في
جوالت المحادثات السابقة ،وقد جاءت ىذه الدورة في ظروؼ

اقتصادية حاسمة ،كما أنيا سعت لرسـ معالـ القرف الواحد
والعشريف ،وكاف اليدؼ مف ىذه الجولة تحقيؽ بعض األىداؼ

األساسية التالية:

 .1تخفيض القيود غير الجمركية.

 .6تحرير تجارة الخدمات باإلضافة إلى التجارة السمعية.
1991 –1976

أورجواي
االولى

 .1تخفيض القيود عمى الواردات مف المنتجات الزراعية.
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ولقد تـ تحديد  15مجموعة عمؿ لكؿ ميمة مف ىذه الميمات،
نذكر جزءاً مف ىذه الميمات وىي كما يمي:
 .1التعريفة الجمركية.

 .6القيود غير الجمركية.
 .1المنتجات االستوائية.
 .1المنتجات األولية.

 .1المنتوجات والمالبس.
 .2المنتجات الزراعية.

 .3اإلجراءات الوقائية ضد التزايد المفاجئ في الواردات.
 .4اإلعانات والرسوـ الجمركية.
 .5حقوؽ الممكية الفكرية.
 .11الخدمات.
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لقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات ،والزراعة والممكية الفكرية
لمناقشات حادة ،خاصة موضوع حماية الممكية الفكرية ،ىذا مف

ناحية ،ومف ناحية أخرى ،فإف تخفيض القيود عمى الواردات مف
المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة ،ألف أغمب دوؿ العالـ
تستخدـ العديد مف السياسات ،ودعـ القطاع الزراعي بيا ،سواء
كاف ذلؾ في صورة دعـ سعري ،أو دعـ لمتصدير ،أو حصص

كمية عمى الواردات.

ويمكف تمخيص ىذه الجولة بما يمي:

 .1قياـ منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرؼ عمى

تطبيؽ اتفاقات الجات ،وتضع األسس لمتعاوف بينيا وبيف
صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ،بيدؼ تنسيؽ
السياسات التجارية والمالية واالقتصادية لمدوؿ األعضاء.

 .6تحسيف ودعـ المنظومة القانونية بشأف اإلجراءات المعيقة
لمتجارة.

 .1المزيد مف التفصيؿ والوضوح واألحكاـ في القواعد
واإلجراءات المرتبطة بتحرير التجارة ،سواء في االتفاقية

الرئيسة ،أو االتفاقات الفرعية.

1994 –1991

أورجواي
الثانية

 .1إيجاد نظاـ متكامؿ لتسوية المنازعات التجارية ،واقامة
123

آلية معينو لمواجية السياسات التجارية لمدوؿ األعضاء.

 .1تعزيز خطوات تحرير التجارة مف خالؿ المزيد مف
تخفيض الرسوـ الجمركية ،وازالة الحواجز غير الجمركية

عمييا ،وتوسيع نطاؽ "الجات" ليشتمؿ تحرير السمع
الزراعية والمنتوجات والمالبس ،وتجارة الخدمات،
والجوانب التجارية المتعمقة باالستثمار وحقوؽ الممكية

الفكرية.

 .2التأكيد عمى التزاـ دوؿ العالـ المتقدمة بالمعاممة

التفضيمية لمدوؿ النامية ،بصفة عامة واألقؿ نمواً بصفة

خاصة.
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 .3ألزمت الدوؿ الصناعية المتقدمة بتقديـ العوف المالي

والفني إلى الدوؿ النامية ،لتمكينيا مف االستجابة
لممتطمبات اإلدارية والفنية ،بغرض الوفاء بالتزاماتيا إزاء

تطبيؽ االتفاقية الجديدة.
 .4إعطاء الفرصة لمدوؿ النامية ،واألقؿ نمواً ،المزيد مف
المشاركة في النظاـ التجاري العالمي الجديد ،وذلؾ مف

خالؿ الوزف المتساوي ألصوات األعضاء في منظمة
التجارة العالمية ،بغض النظر عف أوزانيـ التجارية
واالقتصادية بصورة عامة.
*الجدوؿ مف اعداد الباحثة



وىنا لـ تنتو المفاوضات ،بؿ واستمرت بعد نياية جولة "أورجواي" ،وفي شير فبراير مف عاـ

 ،1997تـ التوصؿ إلى اتفاقية بخصوص خدمات االتصاالت السمكية والالسمكية مع موافقة
 69دولة عمى إجراءات تحريرية واسعة المدى ،تعدت تمؾ التي تـ االتفاؽ عمييا في جولة
"أورجواي" ،في نفس العاـ أنيت أربعوف دولة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدوف تعريفات
خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعمومات ،كما وقعت سبعوف مف الدوؿ األعضاء اتفاقا خاصاً

بالخدمات المالية ،يغطى أكثر مف  %95مف التجارة البنكية والتأميف واألوراؽ المالية

والمعمومات المالية

((Bobbygory,2011

كما وافؽ أعضاء المنظمة في االجتماع الوزاري في مايو مف عاـ  ،1998عمى دراسة

مواضع التجارة الناشئة مف التجارة اإللكترونية العالمية ،أما في عاـ  ،2000بدأت مفاوضات
جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

والمنظمة تسعى إلى االستمرار في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطمقت

عاـ  2001ضمف االجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ،وذلؾ مف أجؿ تعزيز
فقر والتي تمثؿ غالبية سكاف العالـ.
المشاركة العادلة لمدوؿ األكثر اً

(منظمةالتجارةالعالمٌة)2115،

الجداوؿ رقـ ( )3()2()1تـ جمع معموماتيا مف خالؿ المصادر (القاؽ ،2013 ،ص  ; 5الدوسري ; 2005 ،حمودة; 2008 ،
منظمة التجارة العالمية)2015 ،
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 6.1.1منظمة التجارة العالمية )World Trade Organization (WTO

تعد جولة األرجواي أطوؿ الجوالت الثماف والتي أعقبتيا جولة مراكش بالمغرب في العاـ
 1994التي أقرت بدء االتفاقية منذ العاـ  ،1995واستغرقت ىذه الجولة سبع سنوات اتفؽ
المجتمعوف فييا عمى عدة امور مف أىميا :تخفيض رسوـ الواردات ومراجعة قواعد تسوية

المنازعات ،ومعظـ اتفاقات "الجات" مف الخدمات ،وحماية الممكية الفكرية ،والدعـ الزراعي.

(الذيابي ،2011 ،ص )5

لقد أنشئت منظمة التجارة العالمية عاـ  ،1995لتحؿ محؿ الجات ) ،(GATTفيي معاىدة

متعددة األطراؼ ،تطبؽ عمى أساس مؤقت ،أما عف المنظمة ،فميا الشخصية القانونية

الكاممة ،مثؿ صندوؽ النقد الدولي ،أو البنؾ الدولي ،ولكنيا مثؿ "الجات" ليس لدييا الوضع
الرسمي كوكالة متخصصة تابعة لألمـ المتحدة ،رغـ إقامة الروابط معيا ،فيي تيدؼ إلى
زيادة اإلنتاج والتجارة واالستثمار وتشجيع المشاركة النشيطة لمدوؿ النامية في التجارة العالمية.

(بولعيد ،2003 ،ص)36

 6.1.1أىداف منظمة التجارة العالمية Objectives of the WTO

تسعى المنظمة مف خالؿ ممارسة صالحياتيا الواسعة الى تحقيؽ مجموعو مف االىداؼ،

وىي كما يمي:

 .1تحرير التجارة الدولية ،وتنظيـ عممياتيا ،ووضع قائمة توضح فييا قواعد التعامؿ،
وذلؾ إليجاد نظاـ تجاري دولي اكثر عدالً وانفتاحاً.

 .2إزالة القواعد التي تؤثر عمى عممية تحرير المبادالت التجارية ،ومكافحة جميع أشكاؿ
وصور الحماية.

 .3تشجيع تدفؽ االستثمارات ،وايجاد فرص عمؿ جديدة.

 .4تحقيؽ أكبر قدر مف الشفافية في األنظمة ،والقوانيف ذات الصمة بالتجارة.
 .5توفير مناخ دولي مالئـ لممنافسة التجارية العادلة.

 .6العمؿ عمى مبدأ عدـ التمييز في العالقات التجارية متعددة األطراؼ ،وتعزيز التجارة
البينية بيف الدوؿ األعضاء.

 .7وضع حؿ وتسوية المنازعات التجارية ،تحت إشراؼ منظمة التجارة العالمية.
 ،2006ص  ; 2الشيمي)2008 ،
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(فقيو،

 .8رفع مستويات المعيشة ،وتحقيؽ العمالة الكاممة ،واستمرار نمو الدخؿ المعيشي،
والطمب الفعمي ،وزيادة اإلنتاج المتواصمة ،وتجارة السمع ،والخدمات ما يتيح االستخداـ

األمثؿ لموارد العالـ وفقاً ألىداؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية ،مع االىتماـ بحماية
البيئة والحفاظ عمييا.

 .9إعطاء فرصة لمدوؿ المنضمة لمنظمة التجارة العالمية كافة ،لالطالع عمى النظاـ
التجاري لكؿ دولة عمى حدة ،ومناقشة جميع جوانبو ،وابراز النواحي التي قد تتعارض

مع االلتزامات التي تفسرىا اتفاقات المنظمة.

وقد ارتبط تنفيذ اتفاقية "أوروجواي" بمنظمة التجارة العالمية ،التي تحتاج الى تحسيف سير
أعماليا ونشاطاتيا ،وذلؾ مف خالؿ إطار مؤسساتي سميـ ،وفعاؿ مف الناحية القانونية.

(الجوراني)2011 ،

 6.1.2أىم المبادئ االساسية في العالقات التجارية المتعددة االطراف
The Basic Principles of Multilateral Trade Relations
المبدأ األول 6معاممة الدولة األولى بالرعاية (Most Favored Nation )MFN

وىو مبني عمى التزاـ الدوؿ األعضاء بتقديـ ميزة تفضيمية في تعامميا مع الدوؿ األخرى،
بمنح المعاممة التفضيمية نفسيا ،لجميع الدوؿ المنضمة لممنظمة ،وذلؾ بيدؼ تحقيؽ مبدأ

عدـ التميز في المعامالت التجارية الثنائية ،ويستثنى مف ذلؾ المزايا المتبادلة في اطار

االتحادات الجمركية ،ومناطؽ التجارة الحرة ،باإلضافة إلى تقديـ المعامالت التفضيمية مف

الدوؿ



المتقدمة،

لعدد

مف

الدوؿ

النامية،

بموجب

نظاـ

األفضميات

المعمـ

)1Generalized System of Preferences )GSP
المبدأ الثاني 6المعاممة الوطنية National Treatment

تعود أىمية ىذا المبدأ إلى عدـ التميز بيف المنتجات المحمية ،والمماثمة ليا مف السمع
المستوردة مف حيث الرسوـ المحمية ،والضرائب المفروضة.

راجعالفصلالثالث،صفحة.62
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(دوابو)2008 ،

المبدأ الثالث 6حماية الصناعة المحمية الناشئة Protecting the Emerging Local Industry

إف منظمة التجارة العالمية تقر ،بأف الدوؿ األعضاء تحتاج إلى الحماية الصناعية الناشئة في
مواجو المنافسة ،ولكنيا تشترط أف تكوف ىذه الحماية متدنية ،وأف تقتصر عمى فرض رسوـ

جمركية مقبولة ،واف المنظمة تشترط تخفيض التعريفة الجمركية ،ووضع حد أعمى عند
مستويات منخفضة ،ال يجوز زيادتيا في المستقبؿ ،مع ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية.

(فقيو ،2006 ،ص )3

المبدأ الرابع 6الخفض العام والمستمر لمرسوم الجمركية
Continuous General Reduction of Customs Duties

جاء في اتفاقية "مراكش" ،إنو عمى الدوؿ األعضاء في المنظمة الدخوؿ في اتفاقات لممعاممة

بالمثؿ ،تنطوي عمى م ازيا متبادلة لتحقيؽ خفض كبير لمتعريفات ،وال يجوز رفع الرسوـ

الجمركية عند تمؾ التي تـ إقرارىا في نطاؽ االتفاقات الموقعة.

(الحشمي)2003 ،

ومف ىنا فإف جميع اتفاقات التجارة ،سواء في مجاؿ السمع ،أو الخدمات ،أو الممكية الفكرية،
لدييا ىدؼ مشترؾ ،وىو السعي نحو إزالة القيود والحواجز كافة ،أماـ تدفؽ حركة التجارة عبر

الدوؿ (يوسؼ ،2005 ،ص .)52

 6.1.3ميام منظمة التجارة العالمية Duties of the WTO

نصت المادة الثالثة مف اتفاقية "أوروجواي" التي وقعت في مراكش عمى عدد مف المياـ
الرئيسة ،والتي أىميا:

 .1تنفيذ وادارة اتفاقية أوروجواي ،واالتفاقات التجارية متعددة األطراؼ التي تعمؿ عمى
تحقيؽ أىدافيا ،وتوفير الظروؼ المالئمة لتنفيذ أعماؿ االتفاقات التجارية متعددة

األطراؼ.

 .2تنظيـ المفاوضات التي ستجرى بيف الدوؿ األعضاء في المستقبؿ ،في معالجة بعض
القضايا العالقة ،وبعض األمور المتفؽ عمييا في جولة اورجواي ،كذلؾ المفاوضات
التي تسعى الى تحقيؽ المزيد مف تحرير التجارة.
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 .3مراقبة ومتابعة السياسات التجارية لمدوؿ االعضاء ،بما فييا االتفاقات الجماعية
األربع ،التي لـ تتحوؿ بعد إلى اتفاقات متعددة األطراؼ ،وبالتالي فيي ممزمة لمف
وافؽ عمى االنضماـ الييا فقط ،كما إنيا تتولى تنفيذ اية اتفاقات جديدة قد يجري

التفاوض بشأنيا في المستقبؿ.

(السحمراني ،2003 ،ص)101

 .4تسوية المنازعات التي تحدث بيف الدوؿ االعضاء حوؿ تنفيذ االتفاقات التجارية

الدولية ،وفقاً لمقواعد واإلجراءات الواردة ،حيث تـ التوصؿ إلى تسوية المنازعات مف
خالؿ اتفاقية أوروجواي.

 .5التعامؿ والتنسيؽ مع صندوؽ النقد الدولي ،والبنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير،
والمؤسسات المرتبطة بيا ،وذلؾ لمتنسيؽ بيف مختمؼ سياسات وادارة وشؤوف االقتصاد

العالمي والمالي والنقدي والتجاري عمى المستوى الدولي.

(خميفو)2003 ،

 6.1.4مزايا منظمة التجارة العالمية Advantages of the WTO

تتميز منظمة التجارة العالمية بمجموعة مف المزايا الميمة التي تساىـ في تعزيز التجارة

الدولية ،ومف أىميا:

 .1المساىمة في تعزيز نظاـ السالـ ،ومعالجة الخالفات او النزاعات بشكؿ بناء.
 .2وضع القوانيف التي تعمؿ عمى تسييؿ الحياة.

 .3العمؿ عمى تخفيض تكاليؼ المعيشة مف خالؿ تحرير التجارة.
 .4توفير تشكيمة واسعة مف المنتجات ونوعيات مختمفة.

 .5العمؿ عمى رفع مستوى الدخؿ ،وانعاش النمو االقتصادي مف خالؿ التجارة.
 .6جعؿ الحياة اكثر انتاجية مف خالؿ المبادئ األساسية لممنظمة.
 .7حماية الحكومات مف الظروؼ التجارية الضاغطة.

 .8التشجيع عمى وجود حكومات جديدة لزيادة عممية التبادالت التجارية.
العالمية ،2003 ،ص )2



ترجمة شركة ابو غزالة10 benefits of the WTO trading system ،
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(منظمة التجارة

 6.1.5عيوب منظمة التجارة العالمية Disadvantages of the WTO

ىناؾ مجموعة مف السمبيات أو المساوئ التي قد تواجييا المنظمة ومف أىميا:
 .1تفرض المنظمة عمى الدوؿ المنضمة سياسات وقواعد يجب اتباعيا.

 .2المنظمة ال تعمؿ إال بما تراه مناسباً لممصالح التجارية ،وذلؾ لتحقيؽ التنمية
االقتصادية.

 .3الدوؿ الضعيفة تواجو ضغوطات كثيرة ،ومكانتيا ضعيفة اتجاه المنظمة.

 .4المنظمة عبارة عف مجموعة مف الضغوطات التي تفرضيا عمى الدوؿ األعضاء.
)(Suisse, 2000 ,P 01
 6.1.11ىيكل منظمة التجارة العالمية WTO Structure

حددت المادة الرابعة مف االتفاقية ،ىيكميا التنظيمي الذي يضـ مستوييف مف األجيزة عمى
النحو التالي:

 .1األجيزة العامة 6وىي تمؾ األجيزة التي تـ توثيقيا في اتفاقية مراكش ،والتي تتكوف
مف:

أ .المؤتمر الوزاري :ىذا المؤتمر يتكوف مف ممثمي جميع االعضاء المنضميف إلى

منظمة التجارة العالمية ،حيث إف ىذا المؤتمر ينعقد مرة كؿ عاميف عمى االقؿ ،فيو
يقوـ بتنفيذ مياـ المنظمة مف خالؿ اتخاذ االجراءات والق اررات المناسبة لذلؾ.

ب.المجمس العاـ :يتكوف ىذا المجمس مف ممثمي جميع دوؿ األعضاء ،حيث يجتمع ىذا
المجمس في أي وقت حسب الحاجة ،أما ميامو في المنظمة ،فيو يقوـ بإداء المياـ

المكمؼ بيا مف مؤتمر الوزراء كافة وذلؾ في الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف

اجتماعاتو ،باإلضافة الى المياـ التي يكمؼ بيا المجمس العاـ بموجب ىذه االتفاقات،

كما يقوـ بوضع قواعد اجراءاتو.

(بموافي ،2011 ،ص )7
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ت.األمانة العامة :وتقوـ بإدارة شؤوف المنظمة ،واعداد الوثائؽ ،وتحضير المؤتمرات
السنوية ،واالتصاؿ بالحكومات ،وتعمؿ ىذه المنظمة تحت اشراؼ المدير العاـ

لممنظمة _ المعيف مف قبؿ المجمس الوزاري _ الذي يحدد لو سمطاتو وواجباتو ،كما

يقوـ المدير العاـ بتعييف موظفي االمانة ،ويحدد واجباتيـ ،وشروط خدماتيـ وفقاً

لمقواعد التي يعتمدىا المؤتمر الوزاري.

(مولحساف ،2004 ،ص )62

ث.جياز تسوية المنازعات :وىو أحد األجيزة الرئيسة التي تشمؿ واليتو مجاالت السمع
والخدمات والممكية الفكرية بشكؿ متكامؿ.

ج .جياز مراجعة السياسات التجارية :وىو الجياز المسؤوؿ عف مراجعة السياسات
التجارية الدولية لمدوؿ االعضاء ،وفقاً لمفترات الزمنية المحددة حسب ما ينص
االتفاؽ ،ويتراوح عادة ما بيف العاميف لمدوؿ المتقدمة ،واربعة اعواـ لمدوؿ النامية،

وستة اعواـ لمدوؿ االقؿ نمواً.

(الحربي)2005 ،

 .6األجيزة المتخصصة 6وتنقسـ األجيزة المتخصصة في ىذه المنظمة إلى قسميف ىما:
أ .المجالس المتخصصة :تتكوف ىذه المجالس مف مجمس التجارة في السمع ،ومجمس
التجارة في الخدمات ،ومجمس حقوؽ الممكية الفكرية ،حيث يتولى كؿ مجمس االشراؼ

عمى تنفيذ االتفاقات التي تقع في دائرة اختصاصو ،وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف
المجاف الفرعية ،ومجموعات التفاوض التابعة لو ،وتخضع ىذه المجالس لإلشراؼ

المباشر مف قبؿ المجمس العاـ ،مع العمـ إف عضوية ىذه المجالس مفتوحة لجميع
مف يرغب التعامؿ معيا مف الدوؿ االعضاء في المنظمة.

ب .المجاف الفرعية :تتكوف ىذه المجاف مف :لجنة التجارة ،والتنمية ،ولجنة قيود ميزاف
المدفوعات ،ولجنة الميزانية والمالية واالدارية ،ولجنة التجارة والبيئة ،وتقوـ ىذه المجاف
بالمياـ الموكمة الييا بموجب االتفاقيات متعددة األطراؼ وبما يكمفيا المجمس العاـ.

(مولحساف ،2004 ،ص )62

ونعرض فيما يمي شكالً توضيحياً لييكل منظمة التجارة العالمية6
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الشكل رقم ()1
ىيكل منظمة التجارة العالمية

(منظمة التجارة العالمية)2015 ،
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ممخص المبحث االول Summary

تعتبر منظمة التجارة العالمية ) (WTOالمحرؾ الرئيس واألساس لموصوؿ إلى االقتصاد
العالمي ،ومف أجؿ االندماج واالستفادة مف التطورات التي تحدث في االقتصاد العالمي،

قررت معظـ الدوؿ العربية أف تنضـ إلى منظمة ) ،(WTOالتي ىدفيا خمؽ بيئة دولية تجارية

أكثر انفتاحاً وتطو اًر ،إذ أنيا تقوـ عمى مبادئ واتفاقات تجارية ،ىدفيا إلغاء القيود التعريفية
وتخفيض الرسوـ الجمركية التي تساعد عمى عممية التبادالت التجارية.

إف الدوؿ العربية المنضمة إلى منظمة ) ،(WTOتدخؿ ضمف إطار اإلصالحات االقتصادية،
وذلؾ ألنو يساعد عمى معالجة المشاكؿ التي تواجييا الدوؿ العربية اقتصادياً ،مف خالؿ

إرساء قواعد ،وأسس النظاـ االقتصادي العالمي ،وبالتالي فإف النتائج اإليجابية التي تيدؼ
إلى تحقيقيا مف جراء ىذا االنضماـ ،قد يكوف أكثر سمبية خاصة عمى المدى البعيد ،لما
تتوفر لو مف مقومات التطور ،والتحسف االقتصادي ،في حاؿ لو تـ استغالليا جيداً.

وبما أف اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية ) (WTOيتـ عف طريؽ المفاوضات ،فإف
الدوؿ العربية التي ترغب في الحصوؿ عمى العضوية ،تواجييا العديد مف الصعوبات
والمعوقات مف قبؿ الدوؿ المتقدمة ،وذلؾ بالضغط عمى تمؾ الدوؿ لتقديـ المزيد مف التنازالت،

لصالح الدوؿ المتقدمة.

ليذا فإف اآلثار المرتقبة عمى الدوؿ العربية ،قد تكوف إيجابية أكثر منيا سمبية ،إذا تـ استغالؿ

الفرص المتاحة بشكؿ جيد ،بحيث يجب العمؿ عمى حماية السمع والخدمات ،وذلؾ مف خالؿ
االستفادة مف التكنولوجيا ،والتقنيات الحديثة ،وكذلؾ عف طريؽ االحتكاؾ بالشركات األجنبية.

ومف اىـ المياـ األساسية التي تضطمع بيا المنظمة ،ىي زيادة اإلنتاج مف السمع والخدمات،
والعمؿ عمى رفع مستوى المعيشة لمدوؿ األعضاء ،كما تسعى جاىدة مف أجؿ توفير الحماية

لمسوؽ الدولي ،باإلضافة إلى التخمص مف عنصر التمييز في العالقات التجارية بيف دوؿ
األعضاء ،وازالة الحواجز الجمركية كافة.

لقد تطور النظاـ االقتصادي مف خالؿ سمسمة مف المفاوضات المستمرة ،وتناولت عدة جوانب

أىميا :وضع تعريفات لمسمع التجارية وغير التجارية ،وتيسير التجارة في المشتريات الحكومية
وحماية الممكية الفكرية ،ومكافحة اإلغراؽ ،واالستثمارات ،وغيرىا مف القضايا التي أثارت

الدوؿ العربية ،مثؿ الصعوبات التي تواجييا في تطبيؽ اتفاقات منظمة ).(WTO
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المبحث الثاني
لمحة عن التكامل االقتصادي العربي
Overview of the Arab Economic Integration

 6.6مقدمة Introduction

ظير التكامؿ االقتصادي العربي كوسيمة أساسية لتحقؽ نيضة األمة العربية ،وتطورىا،

وبنائيا الحضاري ،فأف التنمية بجوانبيا الشاممة ال يمكف تحقيقيا اال في إطارىا العربي،
وخاصة في الوقت الحاضر الذي يشيد اتجاىاً واسعاً نحو التكامؿ ،والتكتالت االقتصادية،

والسياسية مثؿ مجموعة الػ  ،NAFTAواالتحاد األوروبي ،ومجموعة الػ  ASIANآسياف.

واف ظاىرة التكامؿ االقتصادي تنطوي تحت لواء واحد يتمثؿ باتخاذ اإلجراءات الكفيمة

لمواجية المشكالت االقتصادية ،والسياسية الدولية المتعددة األطراؼ ،ويؤدي إلى تحفيز
االقتصادييف عمى إطالؽ تسمية ىذا العصر ،بعصر التكتالت ،أو التجمعات االقتصادية،

ومف ابرزىا :إنشاء السوؽ األوروبية المشتركة في أوروبا الغربية ،ومنطقة التجارة الحرة

ألمريكا الالتينية ،ومف ىنا نشأت الحاجة إلى إقامة تكتالت اقتصادية في الدوؿ العربية
منطمقة مف بروز مفيوـ ىو التكامؿ االقتصادي العربي ،واف تاريخ ىذا التكامؿ يرجع إلى
تاريخ الجامعة العربية نفسيا ،فقد اقترف وجوده بوجودىا.

 :NAFTA ىي اختصار لػ  North American Free Trade Agreementوىي اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا

الشمالية ،ىو اتفاؽ التجارة الشامؿ التي تضع قواعد التجارة واالستثمار بيف كؿ مف كندا ،والواليات المتحدة ،والمكسيؾ.

منذ دخؿ االتفاؽ حيز التنفيذ في االوؿ مف يناير عاـ  ،1994وألغت نافتا منيجي معظـ الحواجز الجمركية وغير
الجمركية أماـ التجارة الحرة واالستثمار بيف دوؿ النافتا الثالثة)naftanow.org, 2013(.

 :ASIANىي اختصار لػ  ،The Association of Southeast Asian Nationاتحاد دوؿ جنوب شرؽ آسيا،

وىي منظمة اقتصادية عقدت في شير اغسطس مف عاـ  ،1967في مدينة بانكوف ،وتضـ  10دوؿ في جنوب شرؽ

آسيا ،ىي :إندونيسيا ،وماليزيا ،والفمبيف ،وسنغافورة ،وتايالند ،بروناي ،وفيتناـ ،والوس ،وميانمار ،وكمبوديا ،حيث تيتـ

بشؤوف التجارة واالستثمار والصناعة والخدمات والمالية والزراعة ووسائؿ النقؿ واالتصاالت والممكية الفكرية والمؤسسات
الصغيرة ،والمتوسطة  ،والسياحة .ىدفيا ىو إنشاء منطقة تجارية مستقرة وذات قدرة تنافسية اقتصادية والتدفؽ الحر

لمسمع ،والخدمات ،واالستثمار ،وحرية تدفؽ رؤوس األمواؿ)Asian, 2014( .
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وفي الوقت الذي قامت فيو التجربة التكاممية األوروبية عمى دوؿ توفرت ليا _ ومنذ مدة

طويمة _ مقومات االستمرار والديمومة ،افتقدت التجربة التكاممية العربية لمثؿ ىذه المقومات،
وقد يميؿ بعض مف المحمميف إلى القوؿ ،بأف عدداً محدداً مف الدوؿ العربية توفرت ليا بالفعؿ
مقومات قياـ الدولة ،التي تعد مف الشروط الموضوعية لنجاح التكامؿ الوظيفي الذي سارت

عميو المجموعة األوروبية في مسيرتيا التكاممية.
 6.6.1مفيوم التكامل االقتصادي العربي

The Concept of Arab Economic Integration

يمكف توضيح ىذا المفيوـ بأنو :عممية تكامؿ بيف اقتصادات مجموعة مف الدوؿ بينيا عامؿ

معينة ،واليدؼ مف
جغرافي أو سياسي أو اجتماعي مشترؾ ،بدرجات متفاوتة وعمى أسس ّ
ذلؾ قياـ الدوؿ إلى زيادة ،ودعـ قدراتيا االقتصادية واالجتماعية ،وتسييؿ عممية التنمية
واالستفادة مف الميزة النسبية التي تتمتّع بيا الدوؿ األخرى.
ويعرؼ بأنو عبارة عف اإلجراءات التي تتخذىا دولتاف إللغاء القيود المعرقمة لتبادؿ المنتجات
(السماف)2009 ،

فيما بيف دوؿ منطقة معينة عمى إلغاء نظاـ الحصص الذي تخضع لو المبادالت التجارية
فيما بينيا كالرسوـ الجمركية ،وأف تتفؽ عمى أف تعطي بعضيا البعض اعتبارات جمركية
متبادلة.

(الكفري)2005 ،

ويعرؼ ايضاً بأنو :اتفاؽ مجموعة مف الدوؿ المتقاربة في المعالـ االقتصادية ،أو في الموقع

الجغرافي ،عمى إلغاء القيود عمى حركة السمع ،ورؤوس األمواؿ فيما بينيا مع قياميا بالتنسيؽ
بيف سياساتيا االقتصادية ،إلزالة التميز الذي قد يكوف راجعاً إلى االختالفات في ىذه

السياسات.

أما الفكر الرأسمالي فقد عرؼ التكامؿ االقتصادي عمى أنو عممية خمؽ ىيكؿ اقتصادي دولي

عف طريؽ إزالة الحواجز المصطنعة أماـ التجارة الحرة ،مع األخذ بجميع صور التعامؿ ،بينما

يرى الفكر االشتراكي أف التكامؿ االقتصادي يتـ باالستناد إلى خطط مشتركة ،تيدؼ إلى
إحالؿ مستوياتيا االقتصادية في تطوير اقتصاداتيا عمى أسس حديثة في الكفاءة العالية،

واقامة روابط مثبتة وثابتة بيف الفروع األساسية في االقتصاد ،والعمـ ،والتكنولوجيا ،والى توسيع

وتعزيز السوؽ الدولية لتمؾ الدوؿ ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف العالقات السمعية.
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كما تعبر عممية التكامؿ عف إعادة دمج الوحدات االقتصادية العربية بعضيا مع بعض،
مقابؿ إنياء تبعيتيا ،وارتباطيا باالقتصاد الرأسمالي العالمي ،وقياـ المجتمع العربي الموحد،
باعتبار أف ىذه الصيغة تمثؿ الطريقة المثمى لالستغالؿ األمثؿ لمموارد االقتصادية العربية
باتجاه تعجيؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية.

(البطاط ،2008 ،ص )50

وتعريؼ آخر لمتكامؿ االقتصادي العربي بأنو :ىو تمؾ العممية التاريخية الطويمة المدى التي

تيدؼ إلى خمؽ قاعدة اقتصادية منسجمة ،ومتطورة في الدوؿ العربية التي تجتيد في تطوير
القوى اإلنتاجية الوطنية ،وذلؾ لمتحرر االقتصادي مف السيطرة األجنبية.

(فضيمة ،2004 ،ص )1

 6.6.6مقومات التكامل االقتصادي العربي
The Components of the Arab Economic Integration

تتوافر في الوطف العربي العديد مف الدواعي ،والمقومات األساسية لقياـ التكامؿ االقتصادي،
وايجاد بنية مالئمة لعممية التنمية الشاممة .سوؼ نتناوليا عمى النحو التالي:
 6.6.6.1المقومات االقتصادية لمتكامل االقتصادي العربي
The Economic Components of the Arab Economic Integration

أ .وفرة الموارد الطبيعية مف أراض زراعية ،وثروة حيوانية ،بترولية ،ومعدنية ،واف اغمب
ىذه الموارد لـ تستغؿ حتى اآلف االستغالؿ األمثؿ

(الجوزي ،2008 ،ص

 ،)26فإنيا

تكفي لتوفير السمع الغذائية ،وغيرىا مف السمع الضرورية ،وتصدير كميات ىائمة مف

ىذه السمع الى الدوؿ النامية.

ب.وفرة رؤوس األمواؿ بكميات ىائمة ،وخاصة بعد اكتشاؼ الموارد البترولية (النفط) في
العديد مف الدوؿ العربية ،حيث إف ىذه األمواؿ الناجمة عف عائدات البتروؿ ال تساىـ
بشكؿ جدي في تنمية الدوؿ العربية.

(بوالكور ،2009 ،ص )270

ت.اتساع حجـ األسواؽ في الوطف العربي ،حيث تتوافر فيو أسواؽ مناسبة ومساعدة،

لتحقيؽ عممية التكامؿ االقتصادي ،واتساع ىيكؿ توزيع التجارة ،حيث إف ىذه

األسواؽ تمتد مف دوؿ الخميج العربي إلى المحيط األطمسي ،وتعتبر األسواؽ العربية

عامالً مساعداً لتصريؼ المنتجات المتوفرة في كؿ دولة عربية ،عمى قاعدة تعدد
الموارد المتاحة ،ومف خالؿ عممية التبادؿ الداخمي ،والخارجي سواء بيف الدوؿ

العربية ،أو المبادالت مع مناطؽ ودوؿ أخرى ،عمى الصعيديف اإلقميمي والعالمي.
41

ث.وفرة الموارد البشرية بأنواع وأشكاؿ مختمفة في الوطف العربي ،سواء عمى الصعيد
التكنموجي أو اإلداري ،واف مف أىـ العوامؿ التي تساىـ في توافر ىذه الموارد ىي

اتساع التعميـ األكاديمي ،وتعدد مراكز البحث العممي ،وىناؾ العديد مف الدوؿ العربية
تتوفر لدييا موارد بشرية اقتصادية ،باإلضافة إلى توفر الوسائؿ المساعدة لتحقيؽ
عممية التكامؿ االقتصادي.

(قاسـ ; 2011 ،تيشوري)2005 ،

ج .الدوؿ العربية ليا القدرة عمى مجابية التكتالت االقتصادية األجنبية ،ألنيا تمتاز
بإمكانية إقامة الصناعات المتطورة ،وكبيرة الحجـ ذات الجودة ،والتكمفة المنخفضة.

ح .يعتبر الموقع االستراتيجي لموطف العربي ذا أىمية اقتصادية مميزة ،فيو يمثؿ مرك ًاز
متوسطاً بيف ثالث قا ارت ىي( :اسيا ،أفريقيا ،اوروبا) ،واف معظـ الدوؿ العربية تطؿ
عمى بحار ،ومحيطات العالـ ،مما يسمح ليا بربط دوؿ العالـ ببعضيا البعض.

(الجوزي ،2008 ،ص )26

 6.6.6.6المقومات غير االقتصادية لمتكامل االقتصادي العربي
The Non-economic Components of Arab Economic Integration

تتوفر في المنطقة العربية دواع ومقومات غير اقتصادية ،وىي كفيمة لتحقيؽ التكامؿ ،فمف

أىميا :المورث الحضاري ،والثقافي لمتاريخ العربي اإلسالمي ،فالديف اإلسالمي ىو ديف واحد
يعـ معظـ أراضي المناطؽ العربية ،عمى الرغـ مف وجود أقميات مسيحية في كؿ مف سوريا،

ولبناف ،ومصر .الجنس العربي ىو جنس واحد كفيؿ بالتصدي لكؿ نزاعات التفريؽ ،وىذا
يعود إلي قروف سابقة أثبتت فييا الحضارة اإلسالمية العربية قدرتيا عمى قيادة أمة واحدة في

مجاالت كثيرة ،حيث تمتمؾ الدوؿ العربية روابط قومية ،ودينية ،ولغوية ،وتاريخية ،وعادات
وتقاليد متقاربة جداً بيف الشعوب.

(بوالكر ،2009 ،ص )269
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ومف ىنا تستنتج الباحثة أف ىناؾ العديد مف المقومات التي يتميز بيا الوطف العربي ،والتي
تدفعو لتكممة مسيرة التكامؿ االقتصادي العربي ،وأف الفرصة مازالت متاحة إلدراؾ بعض

القصور الذي يكمف في المسيرة التكاممية ،وأف السبيؿ الوحيد لمدوؿ العربية حتى تجد ليا مكاناً
مناسباً في ظؿ الظروؼ الراىنة ،بجانب التكتالت العالمية األخرى ،مثؿ :المجموعة

االقتصادية األوروبية ،منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ،وتجمع آسياف .Asian

فاإلمكانات االقتصادية واالجتماعية لمعالـ العربي عظيمة ،كما أف الظروؼ السائدة في الوطف
العربي تجعؿ موضوع التكامؿ االقتصادي أم اًر جوىرياً ومطموباً ،يتطمب وجود خطة عامة

لمتنمية العربية لمقضاء عمى التعارض االقتصادي ،ولضماف وجود قدر أكبر مف االستقرار
االقتصادي ،واالرتفاع بمستويات المعيشة لمفرد العربي في كؿ مكاف.
 6.6.1معوقات التكامل االقتصادي العربي
Impediments to Arab Economic Integration

ىناؾ عدة معوقات تؤثر عمى تحقيؽ التكامؿ االقتصادي العربي ،ومف أىميا:
 6.6.1.1معوقات اقتصادية Economic Impediments

أ .فرض القيود الجمركية لمسمع ،وعدـ التوافؽ عمى قواعد المنشأ لممنتجات العربية،

والتفاوت الحاد في ىياكؿ الرسوـ الجمركية والضرائب ،وتقمبات األسعار واالختالؼ

في مستويات األجور والتأمينات ،مع وجود عدد كبير مف االتفاقات الثنائية بيف الدوؿ

العربية ،فيصعب إلى حد كبير تطبيؽ مبدأ المعاممة الوطنية



عمى المبادالت

السمعية ذات المنشأ العربي.

ب.عدـ وجود استراتيجية موحدة لمدوؿ العربية في تعامالتيا مع االتفاقات الدولية
واإلقميمية ،مما ساىـ في الحد مف حركة انتشار السمع بيف الدوؿ العربية ،واستغالؿ

تدفقات المبادالت التجارية بيف كؿ مف الدوؿ العربية ،والعالـ الخارجي عمى حساب
تنمية التجارة البينية العربية.

ت.إف دور القطاع الخاص الضعيؼ يعطي طابعاً بيروقراطياً ،وادارياً عمى الجيود
الرامية إلى تقوية مستوى التداخؿ بيف االقتصادات العربية.

الرجوعإلىالفصلالثانً،المبحثالثانً،ص .39
الرجوعإلىالفصلالثانً،المبحثاالول،ص32
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(باعجاجة)2010 ،

ث.سيطرة اإلنتاج األولي عمى االقتصادات العربية ،وانخفاض نصيب الصناعة التحويمية
أو الصناعات النيائية التي تعتمد عمى القيمة المضافة لممنتج.

ج .تفاوت أسعار التكمفة لممنتجات بيف الدوؿ العربية األعضاء في االتفاقات ،أدى إلى
لجوء األعضاء إلى حماية منتجاتيا ذات التكمفة العالية مف خالؿ القيود اإلدارية.

ح .عدـ االىتماـ بشبكات النقؿ البري والجوي والبحري بيف الدوؿ العربية.
خ .اختالؼ األنظمة والسياسات االقتصادية.

(قاسـ)2011 ،

 6.6.1.6معوقات سياسيةPolitical Impediment

ومف أىميا:

أ .غياب اإلرادة السياسية ،فالخالفات السياسية بيف الحكومات العربية ،وغيابيا ليا تأثير
كبير عمى عدـ تحقيؽ التكامؿ االقتصادي العربي.

ب.غياب وافتقار اآلليات ،واألجيزة القادرة عمى متابعة ،وتنفيذ ق اررات الجامعة العربية،
فاألجيزة التي توكؿ إلييا ىذه الميمة عادة تعجز عف تحقيقيا.

(جدو ،2004 ،ص)4

ت.اختالؼ االتجاىات السياسية العربية أدت إلى تأخير عممية التكامؿ االقتصادي.
فعممية التكامؿ تعد بمثابة عممية سياسية ،لكونيا تتـ بيف دوؿ ذات سمطة عالية ،مما
يفرض ضرورة تالقي اإلرادات السياسة عند المصمحة المشتركة ،حتى تستمر عممية

التكامؿ بنجاح.

(حمالوي ،2004 ،ص)4

ث.سارعت بعض الدوؿ إلى إقامة عالقات خاصة مع إسرائيؿ ألغراض إمدادىا بالغاز

الطبيعي ،مما أثر بشكؿ كبير عمى التحمس لمتكامؿ االقتصادي العربي ،وكذلؾ توقيع
اتفاقية قناة البحريف في عاـ  2015بيف االردف واسرائيؿ ودولة فمسطيف.

(الجزيرة .نت،

)2015

اتفاقية قناة البحرين6ىي اتفاقية تـ الموافقة عمييا مف قبؿ كؿ مف إسرائيؿ واالردف وفمسطيف ،في شير ديسمبر مف

عاـ  ، 2013واليدؼ مف ىذا المشروع ىو ربط البحر األحمر بالبحر الميت ،لمحد مف مشكمة نقص المياه المستمر في
البحر الميت ،حيث تـ توقيع االتفاقية بيف االردف واسرائيؿ ،في واشنطف في  28فبراير مف عاـ  ،2015بحضور

ممثميف عف و ازرة الخارجية األمريكية والبنؾ الدولي ،وذلؾ لمبدء في تنفيذ قناة البحريف لمربط بيف البحر الميت والبحر
األحمر(.الجزيرة .نت)2015 ،
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 6.6.1.1معوقات اجتماعية Social Impediments

أ .انتشار ظاىرة األمية بشكؿ كبيرة في المجتمعات العربية ،وانخفاض ممحوظ في

مستويات التعميـ في مختمؼ مراحمو ،ىذا باإلضافة إلى األمية التكاممية ،وىي مف

المشاكؿ التي يتعرض ليا المسؤولوف عند إصدار الق اررات.

ب.انتشار مشاكؿ التطرؼ واإلرىاب ،وانتشار المظاىر االجتماعية لممجتمعات الغربية،
مما أدى إلى زيادة الصراع واالىت اززات في العديد مف الدوؿ العربية.

ت.أصبح ىناؾ شؾ في مفيوـ القومية العربية ،وأصبح مفيوـ القطرية ىو السائد بيف
الدوؿ العربية ،حيث تجمد الوعي العربي العاـ.

ث.عدـ االلتفات وااللماـ بالثقافة العربية منذ نياية الحرب العالمية الثانية حتى اآلف ،واف
التأثر بالثقافة الغربية عمى حساب الثقافة العربية ،أدى إلى تخمؼ الفكر القومي.

(بوالكور ،2009 ،ص)272 - 271

ج .ارتباط أعماؿ التكامؿ االقتصادي العربي باألجيزة الرسمية ،وغياب حركة شعبية
مناضمة مف أجؿ الوحدة العربية ،فقد تشكؿ منتدى الفكر العربي ،والمؤتمر القومي

العربي ،وقد انحصر عمميما في النطاؽ الفكري فقط.



منتدى الفكر العربي 6ىي منظمة عربية فكرية غير حكومية ،تأسست عاـ  ،1981في أعقاب مؤتمر القمة العربي

الحادي عشر بمبادرة مف المفكريف وصانعي القرار العرب ،وفي مقدمتيـ سمو األمير الحسف بف طالؿ ،رئيس المنتدى.

وىي تسعى إلى بحث الحالة الراىنة في الوطف العربي وتشخيصيا ،والى استشراؼ مستقبمو ،وصياغة الحموؿ العممية
والخيارات الممكنة ،عف طريؽ توفير منبر حر لمحوار المفضي إلى بمورة فكر عربي معاصر نحو قضايا الوحدة،

عماف مق اًر ألمانتو العامة( .منتدى الفكر العربي)2015 ،
والتنمية ،واألمف القومي ،والتحرر ،والتقدـ .وقد اتخذ المنتدى ّ
 المؤتمر القومي العربي :ىو منظمة واطار عمؿ سياسي يجمع عدة شخصيات عربية ذات توجو قومي ،عقد ىذا
المؤتمر ،والذي يعتبر نفسو امتدادًا لممؤتمر العربي األوؿ ،في باريس عاـ  ،1913كانت دورتو األولى في تونس عاـ

 ،1990حيث يقيـ المؤتمر دورات سنوية وينتخب كؿ ثالث سنوات أعضاء األمانة العامة والمجنة التنفيذية ،وييدؼ

اإلسياـ في شحذ الوعي العربي بأىداؼ األمة المتمثمة في مشروعيا الحضاري وىي :الوحدة العربية ،والديمقراطية،

والتنمية المستقمة ،والعدالة االجتماعية ،واالستقالؿ الوطني والقومي ،وتحقيؽ التفاعؿ بيف الوحدوييف العرب في إطار

مف التنوع والتكامؿ ،وتوثيؽ روابط التعاوف والتنسيؽ مع الييئات المماثمة في أىدافيا( .المؤتمر القومي العربي)2015 ،
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ح .غياب الحكـ الرشيد ،والذي يتمثؿ في عمميات التخطيط ،واتخاذ القرارات في القضايا
التي مف شأنيا تطوير العالقات الداخمية في الدولة ،ومع الدوؿ المجاورة.

(عقروؽ،

)2010

خ .االختالفات والتباينات في مستويات المعيشة بيف مختمؼ الدوؿ العربية كبيرة جداً.

د .ارتفاع معدالت النمو السكاني في بعض الدوؿ العربية أدى إلى توسع الفجوة بشكؿ
كبير بيف األغنياء والفقراء ،وبالتالي حدوث مشكالت اقتصادية ،واجتماعية عديدة أدت

إلى ارتفاع معدالت البطالة ،وتناقص العمالة الماىرة.

(الجوزي ،2008 ،ص )27 – 26

 6.6.1.1التناقضات الييكمية والتنموية Structural and Developmental Contradictions

تكمف أزمة التكامؿ أساساً في البنية الجوىرية لالقتصاد العربي المتفاوت في توزيع القوى،
والعناصر اإلنتاجية ،والتناقضات الييكمية ،والتنموية التي ورثتيا عف عيود الييمنة األجنبية

متمثمة بالتخمؼ ،والتبعية ،والتجزئة ،وكاف ذلؾ نتيجة تقسيـ عمؿ دولي غير متكافئ،

وعالقات اقتصادية دولية غير متكافئة ،فرضت عمى الوطف العربي ،في ظؿ السيطرة

االستعمارية مع سرياف قانوف النمو ،والتطور المتفاوت ،وكانت حصيمة ىذه العوامؿ تفاوتاً
كبي اًر في تركيب اليياكؿ االقتصادية ،واالجتماعية في الوطف العربي ،وفي توزيع الموارد

والثروات بيف الدوؿ ،وقد أدى ىذا التفاوت إلى ارتباط االقتصاد العربي عفوياً باألسوؽ

العالمية ،واتخاذ كؿ دولة عربية مسا اًر منعزالً في العالقات الدولية يكرس التجزئة ،بدالً مف أف
تكوف قاعدة التكامؿ االقتصادي عمى أرضية التخطيط االقتصادي والسياسي القومي ،وترسيخ

عوامؿ التنمية المشتركة.

(تيشوري)2005 ،

 الحكم الرشيد 6ىو ممارسة السمطة السياسية وادارتيا لشؤوف المجتمع وموارده ،وتحقيؽ التطور االقتصادي

واالجتماعي ويشمؿ ذلؾ مؤسسات الدولة الدستورية مف سمطات تشريعية وتنفيذية باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع

المدني والقطاع الخاص.

اما حسب األمـ المتحدة ىو :ممارسة السمطة السياسية أعماليا ضمف معايير محددة لتحقيؽ التنمية المستدامة ،وتنمية

وتطوير موارد الدولة القصيرة والطويمة األمد ،ويوفر النزاىة والمساءلة ،ويحترـ المصمحة العامة ويخدميا( .عقروؽ،

 ; 2010دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاىيـ الحكـ الرشيد ،2011 ،ص )9
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أ.

تعدد األنماط التنموية Multiplicity of Developmental Patterns

مارست معظـ الدوؿ العربية منذ مرحمة االستقالؿ السياسي نمطاً تنموياً دولياً ،غاب عنو البعد
القومي نتيجة االنشغاؿ بالقضايا الدولية الداخمية ،مما أسيـ في تعمؽ التبعية واستمرار

التجزئة .وبالرغـ مف وجود تطمعات لمتكامؿ االقتصادي والسياسي ،واقرارىا رسمياً عبر
مؤسستيا الرسمية إال أف عالقتيا بالتجزئة العربية تبدو أكثر بكثير مف سواىا.

(موسى،2014 ،

ص )65 - 64

ب .مظاىر التبعية والتخمف Dependency and Underdevelopment

إف استمرار التجزئة التي تشكؿ عامؿ تقييد لمقدرات ،واإلمكانات القائمة ،تؤكد حقيقة ىامة
وىي :إف القضية األساسية التي تواجو األمة العربية ،ىي قضية التنمية ،وبالتالي فإف الطريؽ

اإليجابي لحؿ ىذه القضية ،ىو اختيار قضية التخطيط اإلنمائي ،والتكامؿ اإلنتاجي ،بما
يسيـ في تعزيز القاعدة اإلنتاجية ،وتنويعيا ،وتحقيؽ التنمية الشاممة ،والمتوازنة ،إال أف

ظروؼ التجزئة الدولية ،وغياب مظاىر التعاوف ،والتنسيؽ ،والتكامؿ ،جعؿ الدوؿ العربية
تخوض تجربة عكسية ،فقد اختارت مداخؿ الحرية االقتصادية عمى الصعيد الدولي ،ال

لمتخطيط الشامؿ عمى المستوى القومي ،وباإلضافة إلى أف التجارة الخارجية ،ىي انعكاس

لمتركيب القطاعي الييكمي لإلنتاج ،وانيا قد تخمؽ معوقات التصنيع ،ولكنيا ال تحقؽ التنمية
الشاممة واالستخداـ األمثؿ لمموارد.

(تيشوري)2005 ،
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ممخص المبحث الثاني Summary

لمتكامؿ االقتصادي العربي أىمية كبيرة ،فيو الطريؽ األفضؿ لممنافسة ،واالندماج بيف الدوؿ
بصورة إيجابية ،ولكف ىذا التكامؿ لـ ينجح ألسباب عديدة منيا السياسية ومنيا االقتصادية،

وبالتالي فقد قامت الدوؿ المتقدمة باستغالؿ عدـ نجاح تجارب التكامؿ ،وعدـ وضع حموؿ
إيجابية لحؿ المشاكؿ ،فبدأت الدوؿ العربية تبحث عف مصالحيا في العالـ الخارجي بمفردىا،

وفي تحطيـ أي جيود لمتكامؿ االقتصادي العربي ،بتقديـ بدائؿ لو ،إال إف ىذه البدائؿ ال
تتعارض أحياناً مع عممية التكامؿ االقتصادي العربي.

رغـ التحديات التي تواجو الدوؿ العربية ،إال أنيا بدأت تسعى لمحصوؿ عمى المعمومات،
والقوانيف مف منظمة التجارة العالمية ،وغيرىا مف المنظمات ،لعمؿ التكتالت االقتصادية

اإلقميمية ،وخاصة منظمة التجارة العالمية التي أبدت اىتماماً واضحاً ،لكي ال تتعارض قواعد

التبادؿ التجاري _ في نطاؽ التكتؿ _ مع تحرير التجارة الذى ترعاه المنظمة ،خاصة إف
بعض التكتالت أصبحت تغطى نسبة مرتفعة مف التجارة العالمية.

يبقى التكامؿ االقتصادي العربي في ظؿ ىذه األوضاع الحاسمة ،ميماً وضرورياً بالنسبة لكؿ

الدوؿ العربية ،حتى تحسف مف أدائيا االقتصادي عمى الساحة الدولية ،وتجعؿ مف اندماجيا

في النظاـ التجاري العالمي الجديد اندماجاً موفقاً يعود عمييا بكثير مف الفوائد.

ويمر التكامؿ االقتصادي العربي بمراحؿ عديدة ،حتى يبمغ مستوى الوحدة النقدية ،التي تعتبر

محطة مف المحطات الحاسمة في ىذا التكامؿ ،وعادة ما ينطمؽ مف منطقة التجارة الحرة،
والتي يتـ فييا تحرير السمع المتبادلة بيف الدوؿ المعنية ،يمييا تحقيؽ االتحاد الجمركي الذي

يكوف بمثابة جدار جمركي موحد تجاه األطراؼ األخرى ،ليتـ عندئذ إقامة سوؽ مشتركة تشمؿ

حرية انتقاؿ السمع ،ورأس الماؿ والعمالة ،وىنا يكوف الطريؽ مميداً لتنسيؽ السياسات التجارية
واالقتصادية لبموغ مرحمة االتحاد االقتصادي.

إف تعدد ىذه االنواع المختمفة مف المعوقات ،واستمرارىا دوف وضع حموؿ جزئية عمى االقؿ،

يؤدي الى المزيد مف التخمؼ ،وعدـ مواكبة الدوؿ المتقدمة صناعياً.
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المبحث الثالث
مشروع الشراكة األورومتوسطية
Euro-Mediterranean Partnership Project
 6.1مقدمة Introduction

يعتبر مشروع الشراكة األورومتوسطية االداة المالئمة ،والمناسبة لمواجية المخاطر التي
تتعرض ليا الدوؿ العربية ،ومحاولة اندماج دوؿ الجنوب (العربية) مع الدوؿ األوروبية ،وذلؾ

لتحقيؽ التنمية ليذه الدوؿ ،والتخمص مف الفجوة التي تفصؿ بينيا وبيف االتحاد األوروبي في

مستويات النمو ،وكذلؾ حمايتيا مف مخاطر العولمة االقتصادية ،كما إنو يعتبر بوابة لمدخوؿ
في مجاالت اقتصادية جديدة ،تتميز بالتكتالت اإلقميمية ،فاالرتباط عف طريؽ الشراكة وانشاء

منظمة لمتجارة الحرة سيوسع مف حركة المبادالت التجارية ،واعطاء ديناميكية جديدة لدفع
عجمة التنمية بمعدالت أكثر تسارعاً ،إف استغمت كؿ الفرص المتاحة ضمف قواعد المشروع.

لذا فإف استراتيجية االندماج االقتصادي مع االتحاد األوروبي ،تبقى بالنسبة لدوؿ جنوب

المتوسط االختيار األفضؿ في ظؿ التحوالت االقتصادية العالمية ،وذلؾ بعد فشميا في تجسيد
كيانات اقتصادية فيما بينيا ،عف طريؽ االندماج ،وانشاء سوؽ مشتركة.
 6.1.1الشراكة األورومتوسطية "توقيع إعالف برشمونة"
"Euro-Mediterranean Partnership,” The Signing of the Barcelona Declaration

يعتبر مؤتمر برشمونة الذي انعقد في الفترة ما بيف  28 - 27مف نوفمبر عاـ  ،1995قاعدة

أساسية لمتعاوف والشراكة بيف االتحاد األوروبي ،ودوؿ جنوب المتوسط ،واعتبر بياف المؤتمر
كميثاؽ لمشراكة األورومتوسطية ،حيث إف ىذا المشروع ييدؼ الى تحقيؽ شراكة سياسية،
واقتصادية وثقافية حقيقية مع الدوؿ الواقعة جنوب البحر األبيض

)867

المتوسط( .منير ،2006 ،ص

وبعد كؿ الجيود المبذولة مف قبؿ االتحاد األوروبي ،تـ اإلعالف الرسمي عف المؤتمر ،والذي

عقد في مدينة برشمونة اإلسبانية ،لذلؾ سمي بمؤتمر برشمونة.
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وبالفعؿ تـ عقد مؤتمر برشمونة األوروبي المتوسطي بمشاركة دوؿ االتحاد األوروبي الخمس
عشرة ،واالثنتي عشرة دولة متوسطية (الجزائر ،المغرب ،تونس ،مصر ،لبناف ،سوريا ،األردف،

فمسطيف ،تركيا ،إسرائيؿ ،مالطا ،قبرص) ،باإلضافة إلى وموريتانيا كمراقب ،وحضور الواليات
المتحدة األمريكية ،وروسيا ،ودوؿ شرؽ ووسط أوربا ،ودوؿ البمطيؽ وألبانيا بصفة ضيوؼ في
الجمسة االفتتاحية لممؤتمر فقط ،واستبعدت ليبيا ألسباب سياسية.

(زكري ،2011 ،ص )50

انتيت أعماؿ المؤتمر بإصدار اإلعالف السياسي ،بعد أف تـ تعديمو ،وفقاً لممالحظات التي
أبدتيا الدوؿ المتوسطية عمى المشروع المقدـ مف الجانب األوروبي ،بحيث أصبح يعكس

وجيات نظر كؿ األطراؼ المشاركة.

وقد تضمف اإلعالف ثالثة أجزاء رئيسة وىي :المشاركة السياسية واألمنية ،المشاركة

االقتصادية والمالية ،والمشاركة االجتماعية والثقافية واإلنسانية ،باإلضافة إلى برنامج عمؿ
يتضمف تحديد كيفية تنفيذ ،ومتابعة ما جاء باإلعالف.

لقد اتسـ إطار برشمونة بمنيج كمي ،خالفاً لمعالقات األوروبية المتوسطية التي كانت سائدة
في السابؽ ،والتي استندت أساساً إلى عوامؿ اقتصادية بحتة ،واذا كاف إعالف برشمونة قد ركز

أعمالو عمى الجانب االقتصادي ،فإنو يطرح في المقابؿ برنامج عمؿ ،وأىداؼ سياسية وأمنية

وثقافية واجتماعية ،كما سبؽ القوؿ.

(المديني)2005 ،

 6.1.6الدوافع وراء إقامة مشروع الشراكة
Motives Behind the Establishment of the Partnership Project

يعتبر إعالف برشمونة الذي انعقد عاـ  ،1995الوثيقة األساسية التي تشكؿ إطار الشراكة

األورومتوسطية ،وقد حددت فيو مجموعة مف الدوافع وىي كما يمي:

 112111.الشراكة السياسية واألمنية Political and Security Partnership

إف البعد السياسي واألمني لمشراكة يتضمف أىـ المشاريع المركزية لمشراكة ،والتي تعد ميثاقاً
لألمف والسالـ واالستقرار ،وىي عممية التسوية العربية – اإلسرائيمية ،والوقاية ومحاربة
اإلرىاب ،واالتصاؿ بالمبادئ السياسية الداخمية ،والخارجية مثؿ :احتراـ أحكاـ القانوف ،وتنظيـ

العالقات بيف الدوؿ عمى أساس مف االحتراـ ،واالستقرار ،والذي يطرح كقاعدة سموكية تيدؼ
إلى تسوية النزاعات بالطرؽ السممية ،وتضمف بقاء الحوار السياسي عمى نحو استمراري عند

اندالع أي خالؼ.

(مرسي ،2004 ،ص )3
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وقد جاءت ىذه المبادئ في اإلعالف الرسمي كما يمي:
 .1احتراـ حؽ وسالمة أراضي الدوؿ ،واقامة عالقات حسف الجوار فيما بينيا.

 .2عدـ استخداـ القوة في النزاعات بيف الدوؿ األطراؼ ،وحثيا عمى حؿ خالفاتيا
بالطرؽ السممية.

 .3تقوية التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ لمحاربة اإلرىاب.

(زكري ،2011 ،ص )51

 .4عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األطراؼ.

 .5اإلشارة إلى مبدأ "األرض مقابؿ السالـ" ،و"عدـ احتالؿ أراضي غيرىا بالقوة" ،وكذلؾ
حؽ الدوؿ في استخداـ الوسائؿ المشروعة ،وفقاً لمبادئ القانوف الدولي وميثاؽ األمـ

المتحدة في ممارسة السيادة ،وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا.

(تركماني)2004 ،

 6.1.6.6الشراكة االقتصادية والمالية Economic and Financial Partnership

تيدؼ الشراكة إلى تحقيؽ النمو في أوروبا ،ودوؿ جنوب المتوسط إضافة إلى تحقيؽ التكامؿ
وتشجيع التعاوف بيف المنطقتيف ،وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

 .1اإلسراع في عممية التنمية االقتصادية ،واالجتماعية المستدامة.
 .2تحسيف أوضاع المعيشة عف طريؽ زيادة فرص التوظيؼ ،وتقميؿ الفوارؽ التنموية،
وتقميص فجوات التطور في المنطقة األورومتوسطية.

(عبد الجميؿ ،2013 ،ص )41

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ ،فقد ركز المشاركوف في المؤتمر عمى إقامة شراكة اقتصادية ،ومالية
تتمخص فيما يمي:

 .1إقامة منطقة لمتجارة الحرة ،حيث ركز تصريح برشمونة عمى إنشاء منطقة لمتجارة الحرة
مع األخذ بعيف االعتبار القوانيف الدولية في المجاؿ التجاري ،والمتعمقة بقوانيف منظمة

التجارة العالمية ،ولتسييؿ إقامة منطقة التجارة الحرة ،تقرر اإللغاء التدريجي لمرسوـ
الجمركية عمى المنتجات الصناعية ،والتحرير التدريجي لتجارة المنتجات الزراعية وتجارة

الخدمات ،واتباع سياسة مبنية عمى قواعد اقتصاد السوؽ ،وتكامؿ االقتصاد الوطني.

(لحسف ،2012 ،ص )142

 .2تحديث وتعديؿ المجاالت االقتصادية ،واالجتماعية مع إعطاء األولوية لتشجيع ،وتطوير
القطاع الخاص ،والنيوض بقطاع اإلنتاج ،واقامة إطار إداري مالئـ القتصاد السوؽ،
وتشجيع نقؿ التكنولوجية.
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 .3تحديد مجاالت التعاوف االقتصادي بيف الدوؿ ،حيث تـ التركيز عمى ضرورة بناء التنمية
االقتصادية ،باالعتماد عمى اإلمكانات المحمية ،وفتح المجاؿ أماـ االستثمارات األجنبية
المباشرة ،شريطة خمؽ مناخ مناسب لذلؾ ،بإزالة جميع العقبات االقتصادية ،وخمؽ جو

إداري مناسب ،والتطورات االقتصادية العالمية ،والتوفيؽ بيف التنمية والبيئة.

 .4تحديد أوجو التعاوف المالي ،ومدى إمكانية تطويره لممساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء منطقة
تجارة حرة ،وىذا برفع حجـ القروض التي يمكف تقديميا مف طرؼ بنؾ االستثمارات

األوروبي ،والمعونات التي يمكف أف تمدىا دوؿ االتحاد لدوؿ جنوب المتوسط ،وذلؾ

لتسريع عممية التنمية ،شريطة أف تخصص المبالغ المقدمة إلحداث التنمية في مجاالت
أساسية لتعميـ الفائدة القصوى ليذا التعاوف المالي.

(زكري ،2011،ص )55 - 54

 6.1.6.1الشراكة في المجاالت الثقافية واالجتماعية والبشرية
Partnership in the Cultural, Social and Human Fields

إف إدخاؿ المجاؿ االجتماعي والثقافي في سياؽ الشراكة يعتبر أم اًر ضرورياً مف أجؿ تشجيع

التعاوف ،والتبادؿ الثقافي ،والتعميمي ،وىذا ما تطرؽ إليو المشاركوف في المؤتمر ،باإلضافة
إلى اىتمامات الشباب ،وضرورة الحد مف اليجرة غير المشروعة ،ومكافحة اإلرىاب ،والتمييز

العنصري ،والطائفي.

(منير ،2006 ،ص)867

ومف خالؿ النقاط األساسية التي جاءت في تصريح برشمونة ،نالحظ أف الشراكة تتطمب

اإلصالح االقتصادي ،وتطبيؽ مبادئ اقتصاد السوؽ ،وخمؽ مناخ استثماري لجمب
االستثمارات األجنبية.

 6.1.1سمبيات الشراكة األورومتوسطية
Disadvantages of the Euro-Mediterranean Partnership

 .1إنيا شراكة بيف اقتصادات تقميدية تعتمد أساساً عمى الموارد األولية ،والزراعية،
واألخرى تتميز بالتنوع ،وارتفاع المنافسة.

 .2ىنالؾ فروؽ كبيرة في مستويات التنمية بيف الدوؿ األوروبية ،ودوؿ جنوب وشرؽ

البحر المتوسط ،مما يؤدي إلى ارتقاء ىذه األخيرة إلى مستوى التنافسية األوروبية أم اًر

صعباً.
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 .3تفضيؿ التعاوف الثنائي بيف الطرفيف األوروبي ودوؿ جنوب البحر المتوسط.

(العبودي،

)2010

 .4عدـ التكافؤ في العالقات بيف االتحاد األوروبي مف جية ،والدوؿ المتوسطية مف جية
أخرى.

 .5يتفاوض االتحاد األوروبي ككتمة قوية متماسكة سياسياً وعسكرياً ،بينما تتفاوض دوؿ
جنوب البحر المتوسط بصورة منفردة.

 .6أحادية الرؤية األوروبية ،إذ يالحظ الطريقة االنتقائية التي يتعامؿ بيا الشركاء
األوروبيوف سواء في االنضماـ إلييا ،أو في معالجة مختمؼ القضايا ذات الصمة
باألطراؼ المعنية.

(داغر)2005 ،

 11213انعكاسات الشراكة األورومتوسطية
The implications of the Euro-Mediterranean Partnership
 6.1.1.1انعكاسات الشراكة عمى الطرف األوروبي
Implications on the European Partnership Party

يمكف تمخيص ىذه االنعكاسات في النقاط التالية:

أ .إف التطور الذي شيدتو أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كاف مف أبرز
أسبابو التدفؽ المستمر ،والمنتظـ لمصادر الطاقة مف دوؿ الجنوب ،تجاه أوروبا،

وقدرة اوروبا عمى استغالؿ ىذه المصادر في دفع عجمة النمو ،والتقدـ ،نظ اًر لقدرتيا

في تمؾ الفترة عمى التحكـ في أسعار مصادر الطاقة ،وعمى رأسيا النفط ،إف ىذا

التحكـ األوروبي لمصادر الطاقة مف دوؿ الجنوب جعميا تستمر بالعمؿ عمى تطوير
آليات جديدة ،لضماف التدفؽ المنتظـ ليذه الطاقة ،لتتوج عالقتيا بالدوؿ المعنية

باتفاؽ شراكة خاصة مع الجزائر _ المصدر األوؿ لمنفط في المنطقة _ ليصبح ىذا
أكبر مكسب لمدوؿ األوروبية مف وراء ىذا المشروع.

ب.تسعى أوروبا إلى الحد مف ظاىرة اليجرة غير المنتظمة ،وتجنب المخاطر عمى
اقتصادات الدوؿ االوروبية ،وذلؾ مف خالؿ فرض قوانيف تتناسب مع عالقتيا مع

دوؿ جنوب المتوسط .لذا عممت أوروبا عمى تنظيـ ىذه اليجرة ،والتقميؿ مف حدتيا،
مف خالؿ تعيد دوؿ الجنوب باستقباؿ رعاياىا المقيميف ،بصورة غير شرعية في دوؿ
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أخرى أعضاء في المؤتمر ،وىذا يشكؿ مكسباً آخر ليذا الطرؼ .وقد وضعت أوروبا
استعدادات تمثمت في وضع برامج محمية لمتدريب الميني ،وايجاد فرص عمؿ محمية.

ت.تعتبر دوؿ جنوب المتوسط مصدر قمؽ بالنسبة لمدوؿ األوروبية ،خاصة بعد أحداث
 11سبتمبر ،وانتشار موجة اإلرىاب الدولي الذي أصبح خط اًر ييدد األمف القومي

لمدوؿ ،مما دفع أوروبا إلى محاولة احتواء ىذه الظاىرة ،واجياضيا في مقرىا
األصمي مف خالؿ مختمؼ المشاريع ذات الطابع الثقافي الموجية لدوؿ جنوب

المتوسط ،والتي تسعى إلى تغيير منيجي واستئصاؿ أسباب ظاىرة اإلرىاب ،وتمثؿ
ىذا مف خالؿ برنامج (ميدا) الذي سعى _ في شؽ منو _ إلى خمؽ نوع مف التنمية
الثقافية في أوساط المجتمعات الجنوبية ،وتحويؿ منيج التفكير فييا ،عف طريؽ تغيير
مناىج الدراسة ،وتصحيح البنى االجتماعية ،والمنظومة المعرفية.

ث.إف اليدؼ الرئيس وراء ىذه الشراكة ،ىو الوصوؿ إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بيف
الطرفيف ،وىو جوىر استراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة البحر األبيض المتوسط.

والوصوؿ إلى إنشاء ىذه المنطقة _ حسب نص االتفاقية بحموؿ عاـ  ،_ 2010سيمثؿ مكسباً

ىائالً لمطرؼ األوروبي ،ألف ىذا يعتبر بمثابة فتح نافذة سوؽ جديدة لمسمع األوروبية ،والتي
ستستفيد بحكـ المنطقة الحرة مف تخفيض حجـ الضرائب المفروضة عمييا ،وبالتالي تنقص

تكاليؼ التصدير مقارنة بما ىي عميو قبؿ إنشاء المنطقة .وستتمكف حينيا مف إغراؽ السوؽ

لمدوؿ الجنوبية ،وخاصة العربية الفتقاد ىذه األخيرة إلى مؤسسات ،وقاعدة إنتاجية متطورة
ومتنوعة قادرة عمى منافسة السمع األوروبية.

إذا فالنتيجة المباشرة إلنشاء منطقة لمتبادؿ الحر ستكوف عبارة عف فتح ،وضماف أسواؽ جديدة
وبأقؿ التكاليؼ بالنسبة لمدوؿ األوروبية ،عمى حساب الدوؿ العربية ،وسيتجمى حجـ ىذا

المكسب مقابؿ الخسارة لمطرؼ العربي عند التعرض آلثار الشراكة عمى الدوؿ العربية.

منطقة التجارة الحرة 6ىي تجمع اقتصادي بيف مجموعة مف الدوؿ يتـ بموجبيا تحرير التجارة فيما بيف ىذه الدوؿ مف

الحواجز الجمركية والقيود األخرى عمى التجارة مع احتفاظ كؿ دولة بتعريفاتيا الجمركية إزاء دوؿ خارج المنطقة ،وذلؾ

بيدؼ تحقيؽ منافع اقتصادية تتمثؿ في تعظيـ اإلنتاج وحجـ التجارة بيف دوؿ المنطقة.
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ج .المكاسب االقتصادية سيكوف ألوروبا مكسب ذو مدلوؿ سياسي عمى مستوى النظاـ
الدولي ،وىو تأكيد لمكانة القطب األوروبي ،والتأكيد عمى قدرتو مف خالؿ مختمؼ
التكتيكات المتبعة عمى منافسة السياسة التوسعية األمريكية ،بعد تمكنيا مف النفوذ

االقتصادي في المنطقة ذات البعد االستراتيجي.
 6.1.1.6انعكاسات الشراكة عمى دول جنوب المتوسط (الدول العربية بصفة خاصة)
Implications of Partnership on the Southern Mediterranean Countries (Arab
)Countries in Particular

تثير الشراكة األورومتوسطية مجموعة مف المشاكؿ التي يمكف أف تنتج عنيا ،وليا تأثيرات
وانعكاسات عمى العالـ العربي ،يمكف توضيح ىذه اآلثار مف خالؿ ما يمي:
أ.

آثار الشراكة عمى اقتصادات الدول العربية ومستقبل التنمية الصناعية فييا
The Impact of the Partnership on the Economies of the Arab Countries and the
Future of Industrial Development

إف الييكمة المطروحة في اإلعالف تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خالؿ مدة محدودة ،ال

تتعدى عاـ  2010لممنتجات الصناعية ،وعمى الرغـ مف أىمية ما ينطوي عميو فتح األسواؽ

آثار
مف تحفيز لالستثمار ،واإلنماء االقتصادي ،واطالؽ مبادرة القطاع الخاص ،إال أف ىناؾ اً

ميمة يمكف إبرازىا كما يمي:

 .1إف إزالة التعريفات الجمركية بشكؿ سريع قد يؤدي إلى مواجية الشركات العربية
لمنافسة جديدة مف الشركات األوروبية ،ال قدرة ليا عمى التكافؤ معيا ،مما سيؤدي

إلى إفالس العديد مف الشركات العربية ،مما يؤدي إلى فتح أسواؽ أماـ المصنوعات

األوروبية مقابؿ اختالالت الموازيف التجارية لمدوؿ العربية ،واذا تـ إغفاؿ مصمحة أحد
طرفي الشراكة فمف تكوف منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوؽ األوروبية نحو

الجنوب.

إف معظـ المؤسسات الصناعية في منطقة المغرب العربي مثالً تعيش مرحمة إعادة ىيكمة
صناعية لمتمكف ،والتكيؼ مع االندماج داخؿ السوؽ األوروبية ،وستعاني _ بدوف شؾ _ مف
منافسة المنتوجات األوروبية عمى المدى القصير ،خاصة وأف أسعار المنتجات الصناعية
ستشيد انخفاضاً مف جراء ىذا االنفتاح ،والدخوؿ الحر لممنتجات األوروبية التي تتميز
بانخفاض تكمفة إنتاجيا.

55

 .2إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاؼ إيرادات الموازنات العامة لمدوؿ العربية،
مما سيفوؽ مقدرة اإلنفاؽ عمى مشاريع التنمية ،وعمى اتخاذ سياسات صناعية،

واجتماعية تعويضية لمتخفيؼ مف األزمات الناجمة عف إزالة التعريفات الجمركية.

(يعقوبي ،وعزي)2006 ،

وعمى سبيؿ المثاؿ :إف اقتصادات دولة عربية مثؿ تونس ،تمثؿ الرسوـ الجبائية الكمية عمى

الواردات حصة ميمة جداً بالنسبة لإليرادات العامة  ،%22.2أي الواردات مف أصؿ أوروبي
تمثؿ  % 71.5مف مجموع الواردات لمتجارة التونسية ،وبالتالػػي فالنقص في التحصيؿ الجبائي

سيصؿ إلى نسبة  %15.9مف اإليرادات الجبائية الكمية ،أي ما يعادؿ  %3.2مف الناتج

المحمي اإلجمالي ،بينما ينخفض التحصيؿ الجبائي لممغرب بنسبة  %10.3مف اإليرادات

الكمية ،أي ما يعادؿ  %2.5مف الناتج المحمي اإلجمالي ،أما بالنسبة لمجزائر سينخفض

التحصيؿ الجبائي بنسبة  %19.2مف اإليرادات الجبائية الكمية ،وىو ما يعادؿ نسبة %2.2

مف الناتج المحمي اإلجمالي.

إف انخفاض الرسوـ الجمركية يؤدي إلى انخفاض في قيمة التحصيؿ الضريبي ،والذي سيترجـ
إلى انخفاض في مستوى اإلنفاؽ العاـ ،زيادة عمى انخفاضو مف جراء التعديالت المفروضة
عمى ىذه الدوؿ في إطار سياسات التعديؿ الييكمي ،وىذا ما يؤدي إلى حدوث اختالؿ في

مستوى الطمب العاـ ،وبالتالي يحدث اختالؿ في مستوى التوازنات االقتصادية

 ،2005ص )120

الكمية( .دخالة،

 .3بقاء األسواؽ األوروبية مغمقة أماـ المنتجات الزراعية لمدوؿ العربية ،ولف تفتح إال
ضمف الحدود المسموح بيا في نطاؽ السياسة الزراعية لالتحاد األوروبي ،وبعد
تيميش الزراعة ،والثغرة الرئيسة والمحورية في ىذا المشروع ىو أف االتحاد األوروبي
يطمب مف الدوؿ العربية ،أف تزيؿ القيود الجمركية عف صادراتيا الزراعية ،ومف جية

أخرى ال يزاؿ الدعـ يشكؿ المحور الرئيس لمسياسة الزراعية األوروبية ،فالمزارع
األوروبي يمنح مزايا تنافسية ال يمكف مقارنتيا مع أوضاع المزارع العربي ،ولو كانت
الصادرات العربية مف المنتجات الزراعية كبيرة الحجـ ،بما يؤدي فعالً إلى المنافسة
في األسواؽ

الدولية( .عبد العظيـ ،دوف تاريخ النشر ،ص )27
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ب .آثار الشراكة عمى عممية التكامل واالندماج االقتصادي العربي مستقبالً
The Impact of the Partnership on the Integration Process and the Arab
Economic Integration in the Future

ستؤدي إقامة منطقة تجارة حرة في السمع المصنعة إلى التخمص مف عممية التوحد
االقتصادي العربي ،واف ىذه العممية ،سواء اتخذت شكؿ منطقة تجارة حرة ،أو سوؽ عربية
مشتركة تتضمف إعطاء الدوؿ العربية المنضمة إلى عممية التوحد االقتصادي معاممة تفضيمية

في حقؿ التجارة بالسمع المصنعة فيما بينيا ،وذات المنشأ العربي ،ولكف إعطاء ىذه المعاممة

الستيراد السمع المصنعة مف االتحاد األوروبي ،يتضمف إزالة المعاممة بيف الدوؿ العربية ،مما
يؤدي الى حدوث عقبات في عممية التوحد االقتصادي العربي يتمثؿ في تزايد التجارة العربية

مع االتحاد األوروبي عمى حساب انخفاض نسبة التجارة العربية البينية في ىذه السمع ،أي
بمعنى أف إقامة منطقة تجارة حرة عربية في السمع المصنعة تتعارض جذرياً مع إقامة إحدى

الدوؿ العربية ،أو عدد منيا منطقة تجارة حرة في ىذه السمع مع االتحاد األوروبي ،فاف مف
أىـ المبررات االقتصادية لمدوؿ العربية إلعطاء بعضيا البعض معاممة تفضيمية ،ىو أنيا

تتصؼ بمرحمة متقاربة مف حيث مستوى التنمية الصناعية مما يتضمف درجة معتبرة مف

التكافؤ في المنافسة فيما بينيا ،وبخاصة إذا انتقمت الدوؿ العربية إلى مرحمة االتحاد الجمركي
مثالً ،وينفي ىذا المبرر االقتصادي فيما يتعمؽ بإنشاء منطقة تجارة حرة في السمع المصنعة
مع االتحاد األوروبي ،حيث يوجد تفاوت كبير جدا في مستوى التنمية الصناعية.

(مرزوؾ ،وعبد

الحميد ،2011 ،ص  ; 24الزعيـ)2005 ،

ومف ىنا تتوصؿ الباحثة أف واقع المبادالت التجارية لمدوؿ المتوسطية بشكؿ عاـ ،يشكؿ عقبة
كبيرة في تحقيؽ عممية التكامؿ االقتصادي العربي ليذه الدوؿ مستقبالً ،مف شأف ىذه الدوؿ

أف تستفيد مف إيراداتو ،وتتجنب أخطار انضماميا إلى مشروع الشراكة األورومتوسطية.
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ت .اآلثار العامة لمشراكة عمى الوحدة العربية
The General Impact of the Partnership on the Arab Unity

ويمكف توضيح ىذه اآلثار والتي تعتبر انعكاسات سمبية عمى الوحدة العربية مف خالؿ نظرة
تحميمية الستراتيجية االتحاد األوروبي في التعامؿ مع الطرؼ العربي في معادلة الشراكة،

لنستخمص مف خالليا خطر مشروع الشراكة عمى الوحدة العربية عموماً وىي كما يمي:

 .1تقسيـ الدوؿ العربية في عالقتيا مع أوروبا إلى ثالثة أقساـ :دوؿ متوسطية اندمجت

في الشراكة منذ العاـ  ،1995ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي التي عقدت اتفاقية
التعاوف المشترؾ مع االتحاد األوروبي في العاـ  ،1988ودوؿ خارج القسميف

السابقيف.

 .2يقوـ مشروع الشراكة األورومتوسطية عمى نفي وجود اليوية العربية الموحدة ،وفي
المقابؿ يعد الجانب األوروبي نفسو طرفاً واحداً متكامالً بالرغـ مف وجود دوؿ فيو
غير متوسطية ،فيو لـ يراع ترابط المصالح السياسية ،والتاريخية ،واألمنية،

واالستراتيجية ،واالقتصادية بيف الدوؿ العربية وبيف الدوؿ األوروبية ،وقد غاب عف
بعض األوروبييف أف المفيوـ االستراتيجي لممتوسطية يشمؿ العالـ األورومتوسطي مف

ىمسنكي إلى مسقط ،واف ىذا العالـ لو مصالح مشتركة ،وما يحدث في جزء منو يؤثر
في باقي األجزاء ،كما إف في ىذا التوجو نوعاً مف التوازف في العالقات األوروبية
العربية ،يضمف عدـ تجزئة النظاـ اإلقميمي العربي.

(تركماني)2005 ،

 .3إف االتحاد األوروبي يتعامؿ مع الدوؿ العربية غير المتوسطية مف زاوية مختمفة
لمتعامؿ مع الدوؿ المتوسطية ،فيو يركز مع الدوؿ المتوسطية عمى إقامة منظومة
اجتماعية ،اقتصادية ،سياسية ،ثقافية ،فكرية ،بينما يركز مع الدوؿ العربية الخميجية

عمى األولويات االقتصادية ،والتجارية التي تتعمؽ بالنفط ،واالستثمارات ،والمشاريع

واألسواؽ.

 .4ينطوي المشروع عمى خطر تخصيص اقتصاد الدوؿ المتوسطية غير األوروبية
لممنتجات ،أو القطاعات االقتصادية التي تحتاجيا أوروبا :السياحة ،وشؤوف الصيد
والفواكو ،إضافة إلى خطر نقؿ أضرار تموث البيئة إلى دوؿ جنوب ،وشرؽ البحر

المتوسط.

(عماري ،وسعدة ،2004 ،ص )8
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ممخص المبحث الثالث Summary

يعكس مشروع الشراكة األورومتوسطية إلى عدـ التكافؤ في العالقات بيف االتحاد األوروبي،
والدوؿ العربية المتوسطية ،فاالتحاد األوروبي يشارؾ برأيو ،ويضع شروطو ككتمة قوية سياسياً،

واقتصادياً ،بينما الدوؿ العربية تشارؾ بصورة متفرقة ،مما يؤدي إلى عدـ إمكانية قياـ وحدة

اقتصادية عربية.

إف مف أبرز صيغ الشراكة األوروبية المتوسطية ،ىي االتفاقات المنبثقة عف مؤتمر برشمونة
 ،1995والتي تعتبر بحؽ أكثر شمولية ،وأكثر إرادة لمتعاوف بيف الطرفيف ،فقد مست كؿ الجوانب

السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،والثقافية ،وبناء عمى ىذا تعاقدت دوؿ االتحاد األوروبي
عف طريؽ اتفاقات شراكة مع أغمب الدوؿ الجنوبية والشرقية لممتوسط.

يالحظ مف خالؿ جوالت الحوار ،التي جمعت الدوؿ المتوسطية ،مع االتحاد االوروبي ،حيث إف

دوؿ االتحاد تسعى إلى استكماؿ مشروعيا مع الدوؿ المتوسطية ،مف خالؿ إقامة عالقات
سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،ىذه العالقات مرتبطة بمساعدات مالية وذلؾ لتطوير وتحسيف

اقتصادات الدوؿ المتوسطية المتدىورة.

وعمى الرغـ مف القيود والتحديات التي تواجو التعاوف األورومتوسطي ،إال أف وجود مجموعة مف

الفرص ،واإلمكانيات المتاحة ستساعد عمى بمورة تعاوف أورو متوسطي يعود بالفائدة عمى
الطرفيف ،ولو آفاؽ ستحمؿ معيا النجاح الذي سيعزز التعاوف ،واالندماج القتصادات الدوؿ

المتوسطية ،ويساىـ في تضييؽ الفجوة التنموية بيف الطرفيف .لذلؾ يجب أف تكوف النية صادقة،
واإلرادة السياسية صمبة ،لتجسيد برنامج العمؿ الذي اعتمدتو مؤتمر برشمونة وجميع االجتماعات

المنبثقة عنيا.
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خاتمة الفصل الثاني
Conclusion
إف اتفاقات منظمة التجارة العالمية تشكؿ احد المتغيرات التي لحقت بغالبية الدوؿ ،سواء كانت
دوالً متقدمة او دوؿ ناميو في ظؿ العولمة االقتصادية ،بحيث أدى ىذا الواقع الى ازدياد بروز
النزعة االقميمية ،حيث إف الدوؿ النامية ىي األكثر الحاحاً في االعماؿ بيذه االتفاقات واالكثر

ضر اًر مف غيرىا مف الدوؿ.

لذلؾ البد ليا أف تضع استراتيجية تساعدىا عمى التقميؿ مف ىذه االضرار ،عمى غرار الدوؿ

المتقدمة لكي تتمكف مف تفعيميا بأقؿ التكاليؼ ،مع الواقع التجاري العالمي الجديد ،بحيث ال
يمكف معالجة ىذه األضرار إال بواسطة عمميات التكامؿ االقتصادي العربي بيف الدوؿ.

وبعد والدة منظمة التجارة العالمية ،بدأت المفاوضات الشاقة لتكوف المشرؼ عمى النظاـ

التجاري العالمي الجديد ،القائـ عمى تحرير التجارة بالكامؿ ،وال شؾ في أف تنفيذ اتفاقات

المنظمة يكوف ليا آثار متباينة عمى االقتصادات العربية باعتبارىا دوالً نامية ،والتي ستواجو
تحديات عديدة ،وذلؾ باندماجيا مع النظاـ الجديد ،مما يتطمب منيا صياغة استراتيجيات

تنموية ىادفة عمى المستوى الدولي ،أما عمى المستوى االقميمي فاف التكامؿ االقتصادي

العربي يعتبر بديالً استراتيجياً حتمياً ،باعتبارىا خطوة نحو التحرير النيائي لمتجارة ،مما
يتطمب تطويره ،وتجاوز االتفاقات الثنائية الى اتفاقات متعددة االطراؼ ،وتفعيؿ التجارة العربية

البينية ،وتوجيو االستثمارات العربية داخؿ االقميـ العربي.

أما مشروع الشراكة األورومتوسطية فيدفو جمع فريؽ عمؿ مف مختمؼ المؤسسات
االقتصادية ،والسياسية التابعة لدوؿ االتحاد األوروبي ،ودوؿ جنوب البحر المتوسط ،وتقوـ

عممية البحث بتحديد التصميـ األمثؿ لممؤسسات ،سواء عمى المستوى الثنائي ،أو متعدد

األطراؼ ،أو تقوـ بوضع استراتيجية إلدارة قطاعات التجارة ،واالستثمار والعمالة.
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الفصل الثالث
اآلثار المرتقبة النضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية
The Anticipated Effects of the Arab Countries Joining the World Trade
Organization

مقدمة Introduction

تعد الدوؿ العربية بوجو عاـ ضمف مجموعة الدوؿ النامية ،لذا نجد أف العديد مف اآلثار
المتوقع حدوثيا لتمؾ الدوؿ ،تنطبؽ في جانب كبير منيا عمى مجموعة مف الدوؿ العربية.

إف أبرز السمات التي تتميز بيا الدوؿ العربية عف بقية الدوؿ ،ىي اعتمادىا الرئيس عمى

البتروؿ كأىـ سمعة تصديرية ،وانيا المصدر الرئيس لمواردىا مف العمالت الحرة ،والذي يتـ
عمى أساس عوائد التخطيط لبرامج التنمية المستقبمية ،مما يجعؿ ىذه البرامج تتأثر بشكؿ كبير

بأسعار البتروؿ المتغيرة بشكؿ مستمر ،لذا تبدو حاجة الدوؿ العربية التي تتميز بوفرة البتروؿ
إلى االعتماد شبو الكمي عمى سمعة واحدة ،كمصدر رئيس لمدخؿ القومي ،وخطط التنمية،
خاصة وا ف ىذه السمعة ،لـ تدخؿ ضمف السمع التي شممتيا مفاوضات جولة أوروغواي ،فمـ

تخضع لخفض التعريفات الجمركية ،أو إزالة القيود غير التعريفية.

وبالرغـ مف استبعاد البتروؿ ومشتقاتو مف دائرة السمع ،والمنتجات التي يشمميا تخفيض

التعريفات الجمركية ،إال أف ىناؾ بعض اآلثار اإليجابية التي ستؤثر عمى الوضع التجاري
الدولي ليذه السمع ،عمى اعتبار أف الصادرات البترولية بمشتقاتيا تتمتع بإعفاء جمركي،

بموجب النظاـ المعمـ لممزايا GSP " Generalized System of Preferences" لمعديد مف



نظام التفضيالت المعمم " :"GSPفي عاـ  1970انشأت المجموعة األوروبية والواليات المتحدة األمريكية والياباف

وبعض الدوؿ األخرى ىذا النظاـ الذي يمنح أفضميو وصوؿ منتجات الدوؿ النامية األكثر حرماناً إلى أسواؽ الدوؿ
المتقدمة .ونظاـ التقديرات المعمـ لممجموعة األوروبية يمس نظرياً ما يقارب  150دولة و 27إقميـ غير مستقؿ ،لكنو لـ

يستعمؿ بشكؿ أساسي ،إال مف قبؿ دوؿ أسيا وأمريكا الالتينية التي لـ تستفد مف النظاـ الجمركي التفضيمي التفاقية
لومي( .عبد الحميد ،2005 ،ص .)63

أما "اتفاقية لومي" 6التي عقدت في عاـ  ،1975بيف المؤسسة لالتحاد األوروبي مع  64دولة مف إفريقيا والبحر
الكاريبي والمحيط اليادي قبؿ أف تزداد إلي 57دولة في عاـ  ،1979وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى خمؽ عالقات متوازنة

بيف الدوؿ المشاركة مف الطرفيف عمى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينيما والسيادة الكاممة لكؿ دولة .وتضـ
االتفاقية عالقات اقتصادية وسياسية ،كما تمنح االتفاقية صادرات الدوؿ اإلفريقية إلي االتحاد األوروبي إعفاء مف

الرسوـ الجمركية( .مكاوي)2007 ،
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الدوؿ العربية ،خاصة إلى أسواؽ االتحاد األوروبي ،الذي تطبقو تمؾ الدوؿ عمى وارداتيا مف
تمؾ الدوؿ ،أي بمعنى أف خفض التعريفات الجمركية في إطار الجات ) ،(GATTليس لو أثر

ذو شأف عمى الصادرات البترولية مف الدوؿ العربية إلى األسواؽ األوروبية ،نظ اًر ليذه
المعاممة التفضيمية.

أما الدوؿ العربية التي ال تعتمد عمى الصادرات البترولية ،فيي مف الضروري أف تشكؿ

تكتالت اقتصادية ،وذلؾ لمواجية المشكالت ،والتحديات التي قد تتعرض ليا ،ولتحقيؽ
المصالح في أي مفاوضات جديدة تطرحيا منظمة التجارة العالمية ،وتفرض كؿ أشكاؿ
الحماية ،وىذا يتطمب أيضا قياـ الدوؿ بتطوير ،وتحسيف وضعيا ،ووضع برامج اقتصادية،

وسياسة مالية ،وقوانيف ،والعمؿ عمى إحداث نمو حقيقي في اقتصادىا ،وذلؾ عبر استخداـ

اإلمكانات الوطنية كافة ،وجمب مساعدات أجنبيو ،وتكنموجيا حديثو مناسبو إلمكاناتيا ،والعمؿ
عمى التعاوف مع الدوؿ النامية (العربية) األخرى.

كما يتوجب قياـ الدوؿ النامية (العربية) بتطوير ،وتعديؿ تشريعاتيا وأوضاعيا االقتصادية،

وسياستيا التجارية ،لتتوافؽ مع ما تـ االتفاؽ عميو في اتفاقية "األرجواي" كونيا ستواصؿ
العمؿ عمى تنفيذىا في نياية فترة السماح االنتقالية ،التي تمنح لمدوؿ النامية خالؿ
المفاوضات.
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المبحث األول

اآلثار المرتقبة التفاقات المنظمة متعددة األطراف عمى اقتصادات الدول العربية
The Anticipated Effects of the Organized Multiple Parties Agreements on
the Economies of the Arab Countries

1.1

مقدمة Introduction

قبؿ أف نمجأ إلى تفاصيؿ اآلثار المرتقبة ،يجب عمينا _ في بداية األمر _ توضيح موقؼ
الدوؿ العربية مف االنضماـ التفاقات الجات ) (GATTومنظمة التجارة العالمية (،)WTO

حيث إف ىناؾ عشر دوؿ عربية ،وقعت عمى الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي ،وىي :مصر،
وتونس ،والمغرب ،وموريتانيا ،والكويت ،والبحريف ،وعماف ،واالردف ،واإلمارات ،وقطر ،أما

الجزائر ،فال تزاؿ تتمتع بصفة مراقب ،تمييداً لالنضماـ ،إال إنيا وقعت أيضاً عمى الوثيقة

الختامية ،تسييالً النضماميا الكامؿ لممنظمة ،كما تقدمت مجموعة دوؿ عربية أخرى بطمب

االنضماـ وىي :السعودية ،ولبناف ،واليمف ،والسوداف ،وشاركت ىذه الدوؿ في المؤتمر الوزاري
إلنياء الجولة في مراكش في أبريؿ مف عاـ  1994بصفة مراقب.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد وافؽ مجمس الوزراء المبناني مؤخ اًر عمى االنضماـ لمنظمة التجارة

العالمية ،ولكف إجراءات االنضماـ التي بدأت خالؿ عاـ  1995لتتمتع بعضوية أصمية لـ
تستكمؿ حتى يومنا ىذا ،وتبقى اليمف _ والتي تطبؽ بالفعؿ أحكاـ ومبادئ الجات ()GATT

_ دوف التمتع بالعضوية ،وتصنؼ ضمف الدوؿ المنتسبة لمعضوية وفقاً لتصنيؼ الجات.

وخالصة القوؿ :ىناؾ  14دولة عربية مف إجمالي  23دولة ،ىي أعضاء في منظمة التجارة
العالمية ،أو تقدمت بالفعؿ بطمب عضوية .وىناؾ  9دوؿ خارج النظاـ التجاري الدولي ،الذي

تنشئو المنظمة الجديدة ،وىي سوريا التي تدرس حالياً بجدية إمكانية االنضماـ ومتطمباتو ،ثـ

ليبيا ،وجيبوتي ،وجزر القمر ،والصوماؿ ،وسمطنة عماف ،والعراؽ ،باإلضافة إلى دولة
فمسطيف ،وجميعيا ،كما يبدو دوؿ عربية ذات ظروؼ وطبيعة خاصة في الوقت الحالي.


ال تحتاج الدوؿ منتسبة العضوية سوى التقدـ بإخطار المنظمة لمتمتع بالعضوية الكاممة ،وتعتبر إجراءات االنضماـ



يحؽ لدولة فمسطيف االنضماـ في حالة ما إذا كانت تتمتع باستقاللية كاممة في أراضييا عمى سياستيا االقتصادية

في ىذه الحالة ايسر بكثير ،أو تستغرؽ وقتاً كثي اًر مف الدوؿ المتقدمة بطمب عضوية.

والتجارية دوف الحاجة ألف تكوف دولة ،شأنيا في ذلؾ شأف ىونج كونج وتايواف التي تعد إقميماً مستقالً مف الناحية

الجمركية.
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ويذكر إف ىناؾ خمس دوؿ عربية فقط كانت عضواً بالجات ،قبؿ إنشاء منظمة التجارة

العالمية ،وربما يرجع ذلؾ _ في المقاـ األوؿ _ إلى خشية الدوؿ العربية األخرى مف المنافسة
الشديدة ،في حالة فتح أسواقيا مف خالؿ أحكاـ الجات ،إال أف تغير كؿ مف الظروؼ اإلقميمية
والدولية فضالً عف تزايد سياسات الحماية التي تفرضيا الدوؿ المتقدمة عمى وارداتيا مف الدوؿ
العربية ،حيث إنيا أسيمت بالتوازي مع ظيور التكتالت االقتصادية ،التي أدت إلى إعادة

الدوؿ العربية النظر في موقفيا مف الجات ،والسعي لالنضماـ إلى المنظمة العالمية الجديدة،
واالتفاقات التابعة ليا.

 1.1.1اآلثار االقتصادية المرتقبة ال نضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية
The Anticipated Economic Impact of the Joining of the Arab Countries to the
World Trade Organization

إف الدوؿ العربية التي وقعت عمى اتفاقية جولة "أوروغواي" وعمى ضوء التطورات التي

حصمت في العالقات االقتصادية الدولية أخذت تعيد النظر في موقفيا مف تحرير التجارة،

واالنفتاح عمى األسواؽ العالمية ،وبات مف المتوقع انضماـ بعض الدوؿ العربية غير

األعضاء إلى منظمة التجارة العالمية ،ومف المتوقع أيضاً أف تترتب عمى تنفيذ اتفاقية جولة

أوروغواي آثار _ إيجابية أو سمبية _ عمى اقتصادات ىذه الدوؿ ،واف ىذه اآلثار قد تختمؼ

مف دولة ألخرى ،وذلؾ بسبب اختالؼ الظروؼ االقتصادية ،واليياكؿ اإلنتاجية ومواقفيا مف
ىذه االتفاقات لكؿ دولة ،ومف أىـ اآلثار المرتقبة عمى المستوى القطاعي التفاقات جولة

األوروغواي ،تمؾ اآلثار المرتبطة بتحرير التجارة في السمع الزراعية ،والسمع الصناعية،
وتجارة

الخدمات( .الكفري)2003 ،

ومف ىنا فإف جولة "أوروغواي" لممفاوضات التجارية متعددة األطراؼ تعد أكثر الجوالت

شموالً ،حيث ركزت عمى قضية تحرير التجارة الدولية في السمع ،وكيفية إزالة القيود الجمركية

التي تحوؿ دوف انسياب التبادالت التجارية الدولية ،باإلضافة إلى إدراج موضوعات جديدة لـ
يتـ التطرؽ إلييا في الجوالت السابقة ،مثؿ موضوع تجارة الخدمات ،وحقوؽ الممكية الفكرية،
والبحث عف طرؽ كيفية تطبيؽ القواعد التي تـ إدراجيا في اتفاقات الجات ،عمى قطاعي

المنتجات الزراعية والمنسوجات.
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ومف ىنا فقد انتيت المفاوضات بالتوقيع عمى الوثيقة الختامية ،في مدينة مراكش المغربية ،في
 15أبريؿ مف عاـ  1994مف قبؿ  117دولة ،وتصؿ عدد صفحات االتفاؽ إلى نحو 26

ألؼ صفحة ،وينص ىذا االتفاؽ عمى انفتاح أكبر لألسواؽ العالمية ،وخفض الرسوـ

الجمركية ،وتأسيس منظمة التجارة العالمية ،التي حمت محؿ الجات ،في عاـ ،1995
وأسفرت عف  22اتفاقية دولية مقرة لحقوؽ وواجبات تقع عمى الدوؿ األعضاء ،باإلضافة إلى

سبع اتفاقات تتضمف تفسيرات تشريعية ،توضح أحكاماً واردة في االتفاقات الدولية.

وبالتالي فقد شممت ىذه االتفاقات الموقع عمييا بعد المفاوضات ألوؿ مرة موضوع التجارة في

السمع الزراعية ،وقطاع المنسوجات ،والمالبس الجاىزة ،فمـ يعد موضوع التجارة منصباً عمى
مجاؿ السمع في المنتجات الزراعية فحسب ،بؿ امتد ليشمؿ السمع الصناعية ،وغيرىا.

(حشماوي ،2006 ،ص.)140

لقد تعرضت االتفاقات متعددة األطراؼ لمدوؿ العربية ،إلى فترة انتقالية ممحوظة نتجت عف
تطبيؽ أحكاـ ،ولوائح المنظمة ،وبذلؾ تكوف عمى استعداد لالستفادة مف المزايا الممنوحة ليا،

باإلضافة إلى تحمؿ جميع العواقب ،التي قد تتعرض ليا.

وفيما يمي بعض اآلثار المترتبة عمى اتفاقات منظمة التجارة العالمية:

(قويدري ،2002 ،ص )20

 1.1.6أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية عمى القطاع الزراعي في الوطن العربي
The Impact of the WTO on the Agricultural Sector in the Arab World

مف المتوقع أف تؤدي ىذه االتفاقات إلى إحداث تغييرات في القواعد التي تحكـ التجارة العالمية
في المنتجات الزراعية ،وىذا التغيير سوؼ يؤثر في اإلنتاج الزراعي واالستيالؾ والتدفقات

التجارية ،واألسعار في العالـ ،وتأثير ىذه االتفاقات ينعكس عمى المنتجات الزراعية ،في
الدوؿ العربية ،مما يؤدي إلى إحداث تغييرات في ىياكؿ الصادرات ،والواردات ليذه المنتجات،

والعالقات التجارية مع الدوؿ ،خارج الوطف العربي ،ومكونات أنشطتيا االقتصادية ،وبخاصة

عندما تقوـ الدوؿ العربية باستيراد أكثر مف نصؼ احتياجاتيا مف األغذية ،أما انخفاض القيود
الجمركية ،والغاء الدعـ وازالة الحواجز غير الجمركية فسوؼ يؤدي إلى حدوث تغييرات وأثار
إيجابية ،أو سمبية عمى المنتجات الزراعية في الدوؿ العربية

محمود،2005 ،

(مرزوؾ ،وعبد الحميد ،2011 ،ص ; 9

ص ،)53ومف ىنا سوؼ يتـ توضيح أىـ اآلثار اإليجابية والسمبية التفاقات

منظمة التجارة العالمية عمى الدوؿ العربية.
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 1.1.6.1اآلثار اإليجابية The Positive Effects

يمكف توضيح أىـ اآلثار اإليجابية التفاقية المنظمة عمى الدوؿ العربية كما يمي:
 .1أوضاع اقتصادات الدوؿ المتقدمة تنعكس عمى الدوؿ النامية ،نتيجة لتخفيض

الحواجز الجمركية ،وغير الجمركية ،مما يؤدي إلى زيادة حجـ التبادؿ العالمي ،ومف
ثـ زيادة حركة وحجـ اإلنتاج القومي في معظـ دوؿ العالـ ،فالتقديرات األولية تشير

إلى أف الناتج العالمي سيزيد بحوالي  300مميار دوالر سنوياً نتيجة لتحرير التجارة

العالمية ،األمر الذى سيساىـ في خروج الدوؿ المتقدمة مف حالة الكساد ،والركود
التي تعاني منيا ،منذ بداية التسعينات ،مما يؤثر إيجابياً عمى الدوؿ العربية.

(الحرازي،

 ،2008ص)27

ومف ىنا فإف مستوى النشاط االقتصادي في الدوؿ الصناعية ،يعتبر مف أىـ العوامؿ
األساسية لزيادة الطمب عمى صادرات الدوؿ النامية ،فكمما زادت معدالت النمو االقتصادي

لمدوؿ المتقدمة ،زاد مستوى الطمب عمى صادرات الدوؿ العربية ،وبالتالي فإف زيادة معدالت

النمو ،وزيادة إمكانية نفاذ صادرات الدوؿ العربية ألسواؽ الدوؿ المتقدمة ،الناتجة عف اتفاقية
الجات ) ،(GATTأدى إلى زيادة نسبية لصادرات الدوؿ العربية مف السمع التي تتمتع فييا
بمزايا نسبية واضحة مف النفاذ ألسواؽ الدوؿ الصناعية تدريجياً نتيجة إلغاء الدعـ التدريجي

الذي تقدمو الدوؿ المتقدمة لمنتجييا الزراعييف المحمييف.

 .2حماية الدوؿ العربية لحقوقيا التجارية بشكؿ مكثؼ ،والوقاية مف إجراءات الدعـ
وسياسات اإلغراؽ ،التي تتبعيا الدوؿ المتقدمة .كذلؾ فإف التحسينات ،التي أدخمت
عمى آلية فض المنازعات ،والتابعة لمنظمة التجارة العالمية ،تساعد عمى تقوية حقوؽ

الدوؿ العربية ،لمنفاذ إلى األسواؽ العالمية ،وتقدـ فرصاً أفضؿ لحؿ منازعاتيا

التجارية مع الدوؿ األخرى.

(قابؿ ،2004 ،ص .)1253

 .3ارتفاع أسعار السمع الزراعية المستوردة ،سوؼ يؤدي الى تشجيع الدوؿ العربية إلى
تحسيف ،وزيادة اإلنتاج في القطاع الزراعي ،مما يؤدي إلى تحرير التجارة الدولية،
وبالتالي حدوث المنافسة بيف الدوؿ ،مما يدفع إلى تحسيف وتطوير الصناعات

المحمية العربية ،ورفع ،وتحسيف المستوى اإلنتاجي ،والكفاءة في تخصيص الموارد،

وىذا كمو يؤدي الى رفع وتحسيف في مستويات المعيشة.
67

(أبو رحمة)2013 ،

 .4تحرير التجارة الدولية ،فوجود المنافسة بيف الدوؿ ،يدفع إلى تجويد الصناعات الوطنية
العربية ،ورفع مستوى اإلنتاج ،وتحسيف الكفاءة في تخصيص الموارد ،ومف ثـ ارتفاع

مستويات المعيشة.

 .5إلغاء الكثير مف القيود والقوانيف عمى االستثمارات األجنبية ،التي تكوف عائقاً عمى
الدوؿ العربية ،يساعد ويشجع عمى تدفقاتيا إلى الدوؿ ،التي ال تقيد حرية الحركة

لممستثمريف األجانب ،مما يساىـ في عممية التنمية االقتصادية وزيادة التقنية.

(حسيف،

 ،2010ص )78

 .6ىناؾ بعض القطاعات ،ومنيا اإلنتاجية قد بدأت باالنتعاش في بعض الدوؿ العربية،
نتيجة النخفاض الرسوـ الجمركية ،عمى حسب احتياجات تمؾ القطاعات في الدوؿ،

مف السمع ومستمزمات اإلنتاج ،مما يؤدى إلى تخفيض أعباء تكاليؼ اإلنتاج المحمي،
ومعدالت التضخـ الناشئ عف التكمفة ،ومف ثـ فإف استقرار المستوى العاـ لألسعار،

وزيادة اإلنتاج ،نتيجة إللغاء الدعـ _ تدريجياً _ المقدـ لممنتجيف الزراعييف في الدوؿ

المتقدمة ،سيكوف لو األثر اإليجابي عمى انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدوؿ
النامية التي تقوـ باستيرادىا مف الدوؿ المتقدمة ،وخاصة السمع الميمة مثؿ :الحبوب

واألرز ،والسكر ،وغيرىا مف السمع ،حيث إف ارتفاع أسعار تمؾ السمع المستوردة
سيؤدي إلى زيادة أرباح تمؾ المنتجات محمياً ،ومف ثـ تشجيع المنتجيف الزراعييف في

الدوؿ النامية عمى زيادة إنتاجيا ،باإلضافة إلى إلغاء ،أو تخفيض الدعـ المقدـ لقطاع

اإلنتاج الحيواني في الدوؿ المتقدمة ،سيترتب عميو انخفاض إنتاج ذلؾ القطاع في
تمؾ الدوؿ ،مما يساىـ في زيادة األسعار العالمية لمحوـ ،واأللباف ،والمنتجات

الحيوانية األخرى ،مما يؤدي إلى تشجيع وتحفيز المنتجيف المحمييف في الدوؿ العربية
وزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني في تمؾ الدوؿ وتقميؿ وارداتو.

ومف ىنا فإف الفوائد التي ستحصؿ عمييا الدوؿ العربية مف تحرير التجارة الدولية ،والناجمة
عف جولة "اوروغواي" ،سوؼ تنقسـ إلى :مكاسب ساكنة  Static Gainsمما يؤدي إلى تحقيؽ

الزيادة في الكفاءة اإلنتاجية ،مف خالؿ إعادة توزيع الموارد االقتصادية التي تمتمكيا ،الدولة

نتيجة لالستغالؿ األمثؿ لمموارد االقتصادية ،إضافة إلى مكاسب حركية Dynamic Gains

سوؼ تحقؽ أساساً مف الوفورات الخارجية  Externalitiesالناتجة عف المنافسة والتطور
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التكنولوجي ،وجميع ىذه العوامؿ تؤثر بشكؿ إيجابي عمى إنتاجية معدالت االدخار
واالستثمار.

وتكمف األىمية بأف جميع ىذه الفوائد ،أو درجات االستفادة التي ستعود نتائجيا عمى الدوؿ
العربية مف تحرير التجارة عمى المستوى الدولي ،وزيادتيا ،سوؼ تتحدد في ضوء اإلمكانات

االقتصادية لكؿ دولة عمى حدة ،ومدى مرونة سياستيا االقتصادية ،وتعديؿ ىياكميا اإلنتاجية
ليتالءـ مع الظروؼ االقتصادية العالمية الجديدة ،التي بدأت باالنتياء مف اتفاقية الجات.

أما المنافع ،أو الفوائد التي ستعود عمى الدوؿ العربية نحو نظاـ السوؽ ،وبدرجة كبيرة مف
الزيادة التدريجية في التجارة ،واالستثمار ،والدخؿ ،في سياؽ التطبيؽ المرحمي ألحكاـ جولة
"أورجواي" القاضية بفتح األسواؽ ،سوؼ تتوقؼ بدرجة كبيرة عمى المجيودات التي تبذليا كؿ
دولة نحو تحرير تجارتيا.

(الحرازي)2008 ،

وأما بالنسبة لمدوؿ العربية قد ال يمكنيا أف تحقؽ ىذه المكاسب بنفس القدر مف الفعالية،

والديناميكية االقتصادية التي يفرزىا التكامؿ ،كما أف عوائد الكفاءة لـ تكف أبداً تمثؿ ىدؼ

ىذه الدوؿ في عممية التكامؿ ،فيياكميا الصناعية تعد صغيرة بالنسبة لالقتصاد مف خالؿ

تسييؿ تدفؽ التجارة ككؿ ،أو حتى بالنسبة لمخططات التنمية بوجو عاـ ،كما أف المكاسب

الساكنة تعد أيضاً صغيرة نسبياً ،وبالتالي يمكف القوؿ :إف أىداؼ ىذه الدوؿ مف التكتؿ

والتكامؿ ليست أىدافاً ديناميكية بقدر ما ىي ىيكمية ،تشمؿ تنمية صناعات جديدة مف خالؿ

التنسيؽ لالستفادة مف اقتصادات الحجـ ،أو اتساع األسواؽ ،وتنوع اإلمكانات ،وىي
االقتصادات التي يحمييا التكامؿ االقتصادي بشكؿ ممحوظ.

(لحسف ،2010 ،ص )112

ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى أف العالقة التي كانت ضعيفة بيف الدوؿ العربية والجات التي
بدأت منذ الجولة األولى ،ىي في طريقيا لمدخوؿ في مرحمة جديدة ،وذلؾ مف خالؿ إزالة

العوامؿ المانعة لدخوؿ الدوؿ العربية في الجات ،وفى مقدمتيا المقاطعة العربية إلسرائيؿ ،أو

االستفادة مف المزايا والتفضيالت ،والتسييالت التي ستحصؿ عمييا الدوؿ العربية مف تحرير

التجارة العالمية ،مف خالؿ قياميا بإنشاء تكتؿ اقتصادي عربي.
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 1.1.6.6اآلثار السمبية The Negative Effects

يمكف توضيح أىـ اآلثار السمبية التفاقية المنظمة عمى الدوؿ العربية كما يمي:
 .1زيادة عجز الموازنات العامة نتيجة الرسوـ الجمركية المنخفضة بشكؿ مستمر ،يؤدي
إلى زيادة عجز الموازنة العامة في الدوؿ النامية ،أو عدـ خموؿ اإليرادات الالزمة

لتمويؿ النفقات العامة المتزايدة ،يؤدي إلى زيادة الضرائب ،واف فرض الضرائب أو

الرسوـ الجديدة عمى األفراد ،والمشروعات يؤثر عمى تكمفة اإلنتاج بشكؿ سمبي.

 .2ارتفاع األسعار في األسواؽ العالمية ،الناشئة عف رفع الدعـ عف السمع الزراعية ،مما
يؤدي إلى تحقيؽ خسائر لمدوؿ المستوردة لمغذاء ،وخاصة الدوؿ منخفضة الدخؿ.

(القاؽ ،2013 ،ص)14

 .3ارتفاع أسعار السمع الزراعية التي تستوردىا الدوؿ العربية ،وبخاصة الحبوب ،واأللباف
والسكر ،والمحوـ ،نتيجة الكتفاء الدعـ الزراعي وتخفيضو ،وتتوقع مصادر مف األمـ
المتحدة أف تتعرض الدوؿ العربية إلى خسائر ممموسة ،في مؤشر الرفاىية االجتماعية
بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السمع الزراعية.

(الكفري،)2003 ،

واف الغاء

ىذه العممية المقدمة لممنتجيف الزراعييف في الدوؿ الصناعية المتقدمة بشكؿ تدريجي،

سوؼ يؤدي إلى ارتفاع قيمة حجـ االستيراد لمدوؿ النامية ،وما ينتج عنو مف آثار
سمبية عمى ميزاف المدفوعات ،وعمى معدالت التضخـ

)50

العالية( .بف عيسى ،2011 ،ص

 .4استفادة المستيمؾ في الدوؿ المتقدمة بشكؿ أساسي ،وذلؾ ألنو ىو المستفيد مف
تخفيض الضرائب المخصصة لمدعـ الزراعي.

(الحرازي)2008 ،

 .5حدوث تغيرات كبيرة محتممة في أنماط المدخرات واالستثمارات ،واف التكامؿ الزراعي
العربي ،والتكتالت بيف الدوؿ العربية مف ييدؼ إلى الحد مف اآلثار السمبية المحتممة

لالتفاقية الزراعية عمى الدوؿ العربية ،فإف تحقيؽ ىذا التكامؿ سوؼ يؤدي إلى زيادة
قدرة القطاع الز ارعي في الوطف العربي عمى تمبية االحتياجات الغذائية لمسكاف،
وكذلؾ زيادة القدرة التنافسية لمصادرات الزراعية العربية ،كما توفر شروط اتفاقية

الجات حاف اًز لمدوؿ العربية ،لتحديد مجاالت ،وأولويات العمؿ الزراعي العربي

المشترؾ مف منطمؽ اقتصادي يرعى

مصالحيا( .الكفري)2003 ،
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 .6خروج الثروة السمكية مف اتفاقية الجات ،ودخوليا لمنظمة التجارة العالمية الزراعية
في جولة أورجواي ،وضميا لمجموعة السمع الصناعية ،وىذا يعني أف ىذه السمع لف

تستفيد مف تخفيض التعريفة الجمركية ،واف ىذا يأتي لغير صالح الدوؿ العربية التي
تتمتع بفوائض تصديرية حالية أو محتممة في السنوات القادمة ،مف األسماؾ
ومنتجاتيا ،نتيجة لما تمتمكو الدوؿ العربية مف شواطئ مترامية األطراؼ ،ومقومات

إنتاجية متعددة.

 .7صعوبة تصدي الدوؿ النامية ،لمنافسة السمع التي تستوردىا بكمفة أقؿ ،وبجودة
أفضؿ ،مما ستكوف لذلؾ آثار سمبية عمى صناعاتيا الوطنية ،وىذا سيؤدي إلى زيادة
البطالة وزيادة معدالتيا.

 .8تدخؿ الدوؿ في أسواؽ السمع بمختمؼ أنواعيا ،مما يؤدي إلى عزؿ المستيمؾ ،أو
المنتج ،أو كمييما عف التقمبات التي تشيدىا األسواؽ العالمية ،أو المحمية ،ومف ثـ
فإف إنياء ىذا التدخؿ مف خالؿ تحرير التجارة ،يعني زيادة تعرض ىذه الفئات

لمتقمبات السعرية بحجميا الكامؿ ،مما يزيد مف درجة عدـ استقرار المستيمؾ والمنتج،
ولما كانت أىـ واردات الدوؿ النامية تقع ضمف مجموعة السمع التي تحظى حالياً
بحماية مكثفة ،فإف تحرير التجارة الدولية يعني إلغاء الدعـ أو تخفيضو عمى مراحؿ،

والمخصص لمجموعة تمؾ السمع التي كانت تحظى بحماية ،ومف ثـ ترتفع أسعارىا

وتتدىور معدالت التبادؿ ليذه المجموعة في الدوؿ العربية.

 .9مواجية صعوبات شديدة في منافسة الدوؿ المتقدمة حياؿ تجارة الخدمات المتضمنة
لمخدمات المصرفية ،كخدمات التأميف ،والمالحة ،والطيراف المدني ،مما قد يؤدي إلى

األضرار بالصادرات الخدمية لمدوؿ العربية وتقمص المعاممة التفضيمية لمنتجات
بعض الدوؿ العربية مع الواليات المتحدة أو دوؿ االتحاد األوروبي تدريجياً ،األمر

الذي قد يؤدي إلى آثار سمبية عمى تمؾ الدوؿ ،خاصة فيما يتعمؽ بقدرتيا عمى
تصريؼ منتجاتيا في بيئة عالمية أكثر تنافسية.
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(الحرازي)2008 ،

 1.1.1أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية عمى القطاع الصناعي في الدول العربية
The Impact of the WTO on the Industrial Sector in the Arab Countries

يجوز ارتفاع تكمفة بعض المصنوعات العربية ،بسبب إلغاء الدعـ اإلنتاجي ،والغاء دعـ
الصادرات ،وارتفاع تكمفة الفحص قبؿ الشحف ،وارتفاع تكمفة القيود الفنية األخرى ،إضافة إلى

ارتفاع تكمفة التقنيات ،واالختراعات ،كما إف تزايد حدة المنافسة الدولية ،نتيجة االلتزاـ بقواعد
فتح األسواؽ ،سيؤدي إلى اختفاء بعض الصناعات ،نتيجة عدـ القدرة عمى مواجية المنافسة

الدولية ،سواء أكانت منافسة سعرية ،أو منافسة مرتبطة بجودة السمعة ،وكفاءة استخداميا،

وكذلؾ ارتفاع معدالت البطالة في األمد القصير ،ىذا مف ناحية ،ومف ناحية أخرى ،تستفيد

الصناعات القائمة في العديد مف الدوؿ العربية ،مف قواعد النظاـ التجاري العالمي الجديد،

المتعمقة بمكافحة اإلغراؽ ،والدعـ واجراءات الوقاية مف الواردات ،فمطالما عانت الصناعات
العربية مف منافسة غير عادلة ،مف قبؿ واردات السمع المدعمة ،أو منخفضة السعر بشكؿ
مبالغ فيو خاصة مف الدوؿ األسيوية.

(بمعور ،2008 ،ص)59

 1.1.1.1اتفاقية المنسوجات والمالبس Agreement on Textiles and Clothing

يعد قطاع المنسوجات ،والمالبس مف الفروع الميمة في الصناعة لبعض الدوؿ العربية،
ويعتبر مف أىـ القطاعات اإلنتاجية ،ألىمية العمميات اإلنتاجية ،والتصديرية في ىذا القطاع

في تمؾ الدوؿ ،والتي تمثؿ بالفعؿ قاطرة التنمية الحقيقية ليا بوجو عاـ ،فقد بقى ىذا القطاع
خارج مفاوضات الجات ،والتي لـ يسبؽ ليا الخضوع ألحكاـ وقواعد الجات،
ص )1174

(حرداف،2004 ،

ويمكف توضيح أىـ ىذه اآلثار اإليجابية والسمبية ،عمى ىذا النوع مف القطاعات

كما يمي:

 .1ازدىار صناعة الغزؿ ،والمنسوجات ،والمالبس في البنود التي ال يتـ تحريرىا ،والتي

يستمر فرض حصص عمييا مف الدوؿ المستوردة ،حيث تتمتع الدوؿ العربية بمعاممة
تفضيمية في تصدير ىذه البنود ،لكف ىذا االزدىار سيكوف مرحمياً.

 .2دخوؿ تجارة الغزؿ ،والمنسوجات ،والمالبس العربية في منافسة حادة ،وخطيرة مع
باقي الدوؿ المصدرة ،وىذا في البنود التي يتـ تحريرىا.
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 .3فقداف الكثير مف الشركات األجنبية الدافع الرئيس لالستثمار في الدوؿ العربية ،نظ اًر
لمتوجو نحو إلغاء نظاـ الحصص ،والقيود الكمية ،ذلؾ ألف االستثمار األجنبي في

الدوؿ كاف وسيمةً لميروب مف القيود الكمية ،ونظاـ الحصص المفروضة عمى
صادرات الدوؿ مف المنسوجات ،والمالبس.

( بمعور ،2008 ،ص)58

لذلؾ حرصت الدوؿ العربية عمى تحديد موقفيا في ضرورة إدراج قطاع المنسوجات ،والمالبس
ضمف حزمة مفاوضات ىذه الجولة ،وضمف القطاعات التي يشمميا نظاـ ،وقواعد الجات ،مف

أجؿ إبقاء ،واستمرار العمؿ عمى ىذه االتفاقية ،كشرط مسبؽ ضمف شروط موافقة ىذه الدوؿ
عمى المشاركة في أعماؿ جولة المفاوضات الجديدة ،واف نجاح الدوؿ في إدراج ىذا القطاع

ضمف مفاوضات جولة "أورجواي" ،يعود إلى اتحاد مواقفيا المبدئية ،والثابتة ،وكذلؾ لـ يكف

أماـ الدوؿ المتقدمة فرصة ليحقؽ غايتيا في ىذه الجولة ،وادراج مجاالت جديدة (كالخدمات،
وحقوؽ الممكية الفكرية( ،دوف أف توافؽ الدوؿ عمى طمبيا ،وتترؾ ليا فرصة إدراج تجارة

المنسوجات ،والمالبس الجاىزة في ىذه الجولة.

وفي الحقيقة فإف ىذا األمر لـ يكف سيالً ،بؿ حدثت اختالفات بيف الدوؿ الصناعية ،والدوؿ

العربية لما لقي ىذا العرض مف معارضات شديدة ،حتى توصمت جميع األطراؼ المتعاقدة

إلى اتفاؽ نيائي ،حوؿ تجارة المنسوجات ،والمالبس الجاىزة.

(حرداف ،2004 ،ص )1175

ومف ىنا وعمى سبيؿ المثاؿ فإف المممكة األردنية الياشمية التي قررت تقديـ طمب االنضماـ

إلى منظمة التجارة العالمية في نياية عاـ  ،1993مبنياً عمى عدة اعتبارات سياسية،

واقتصادية ذات أبعاد وطنية ،واقميمية ،ودولية ،فعمى المستوى الوطني قطع األردف شوطاً

كبي اًر في تحرير تجارتو ،واقتصاده ضمف برنامج التصحيح االقتصادي ،وأصدر حزمة مف



طالبت الدوؿ المتقدمة االستمرار في ىذا النظاـ ،إال أف الدوؿ النامية اختمفت مواقفيا فبعضيا منيـ يرغب في

االستمرار بيذا االتفاؽ كاليند ،وبعضيا اآلخر طالب بأف تكوف نياية االتفاؽ كؿ  15عاماً بدالً مف  10أعواـ مثؿ

مصر ،وبعضيا طالب في التقميص المدة إلى  5أعواـ ،وىنالؾ دوؿ ترغب في إلغائيا مباشرة مع دخوؿ منظمة التجارة

العالمية حيز النفاذ .وبالرغـ مف ىذا االختالؼ الموجود بيف الواليات المتحدة والدوؿ العربية بزعامة اليند ،لما تتمتع بو

ىذه الدوؿ العربية مف ميزات عديدة منيا :انخفاض تكمفة اإلنتاج ،وتوفير المواد الخاـ ،والخبرات في ىذا المجاؿ الحيوي

لمدوؿ النامية التي تمثؿ صادراتيا حوالي  %50 – 40مف حجـ الصادرات العالمية تقريباً( .حرداف ،2004 ،ص

)1175
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القوانيف االقتصادية التي ىدفت إلى تحرير االقتصاد ،وتسييؿ عمميات االستثمار ،وجاءت
معظميا مع متطمبات التجارة

الدولية( .منظمة الجمارؾ العالمية والتزامات األردف)

حيث تقع معظـ مصانع المالبس في  14منطقة صناعية مؤىمة في المممكة ،وىي مناطؽ

خاصة لمتجارة الحرة أنشئت عاـ  1996بموجب اتفاؽ بيف األردف ،واسرائيؿ ،والواليات

المتحدة.

وفي عاـ  ،2001تفاوض األردف ،وأقر اتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة ،أسفرت عف

اندفاع االستثمار األجنبي إلى قطاع المالبس.

وتشكؿ صادرات المالبس أكثر مف نصؼ الصادرات األردنية إلى الواليات المتحدة .وتنتج
المناطؽ الصناعية المؤىمة المالبس ،لمجموعة مف العالمات التجارية العالمية مثؿ" :رالؼ

لوريف" ،و "ووؿ مارت" ،و"غاب" ،وىي تصدر لمواليات المتحدة بتكاليؼ أقؿ.

وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى تحسيف ظروؼ العمؿ ،والمعيشة لمكثير مف العماؿ ،وتحدد االتفاقية

حقوؽ العماؿ مف حيث األجور ،والمنافع ،وساعات العمؿ ،والصحة ،والسالمة المينية ،سواء

في المصانع أو في أماكف السكف ،إضافة إلى تعزيز المساواة في معاممة جميع العامميف.

كذلؾ تقوـ بتوفير الفرص ألصحاب العمؿ لمتنبؤ في مجاالت مختمفة :كاألجور والمكافآت،
وساعات العمؿ ،بما يمكنيـ مف التخطيط عمى نحو أفضؿ.

(منظمة العمؿ الدولية)2013 ،

 1.1.1.6اتفاقية الصناعات الغذائية Food Production Agreement



منحت اتفاقية الجات ( (GATTالتي تضمنت ،ضرورة حماية االنتاج المحمي ،وزيادة معدالت

التجارة الدولية ،بتخفيض الدعـ في الدوؿ الصناعية دفعو جيدة ،لتقوية ىذا القطاع ،ولكف مف

شأف أحكاـ الجوانب التجارية المرتبطة بحقوؽ الممكية الفكرية ،أف تحد مف تطوير ىذا القطاع
بما يتماشى مع التطورات العممية الحديثة.

(الصرف ،2001 ،ص )56

إف الدوؿ العربية التي تعتمد عمى الصادرات الزراعية ،يساعدىا عمى فتح األسواؽ في العالـ
الخارجي ،وجاء ذلؾ نتيجة لتخفيض القيود الجمركية ،وغير الجمركية ،وبالتالي فإف ىذه الدوؿ
سوؼ تشيد تغيرات إيجابية لنشاطيا االقتصادي ،نتيجة التغيرات االقتصادية التي تخص

عمميات التبادؿ التجاري مع العالـ الخارجي ،إال أف درجات االستفادة وتأثرىا يختمؼ مف دولة

ألخرى تبعاً لييكؿ صادراتيا ،ووارداتيا.
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فالدوؿ العربية التي تعتمد عمى الصادرات الزراعية التي تنتج منيا السمع الغذائية ،فتستفيد مف
فتح األسواؽ في العالـ الخارجي أماـ صادراتيا ،وذلؾ النخفاض القيود المفروضة عمييا ،وىذا
يؤدي الى تشجيع االستثمار في الزراعة ،ودعميا في الدوؿ العربية.

وفي ظؿ التحوالت االقتصادية العالمية المصاحبة التفاقات منظمة التجارة العالمية ،سيتـ رفع

الدعـ عف السمع الزراعية ،مما يؤدي إلى رفع أسعار السمع الغذائية .إال أف رفع ىذا الدعـ
سيؤدي إلى ارتفاع األسعار في السوؽ المحمي ،والعالمي ،مما سيؤدي في النياية إلى تشجيع

االستثمار في الزراعة ،ومف ثـ إلى زيادة في اإلنتاجية ،وبالتالي زيادة درجة االكتفاء الذاتي،
وانخفاض الواردات مف السمع الزراعية

(.عبد الدايـ)2004 ،

 1.1.1.1اتفاقية الصناعات الدوائية Pharmaceutical Industry Agreement

تعد الصناعات الدوائية مف أىـ الصناعات في العالـ ،الرتباطيا الوثيؽ بصحة اإلنساف ،ومف

أىـ ما يميزىا ،عف غيرىا أنيا تحتاج لتدبير رؤوس أمواؿ ضخمة ،العتمادىا بصفة أساسية
عمى البحث ،والتطوير المستمر ،وىذا ما يفسر أف الصناعة الدوائية تخضع لسيطرة ،واحتكار

عدد محدود مف الشركات متعددة الجنسيات ،التي تمتمؾ رؤوس أمواؿ كبيرة ،وقدرات

تكنولوجية ذات مستوى عاؿ ،غير متوفرة لدى الدوؿ الفقيرة.

(الصغير ،2007 ،ص)3

حيث إنيا تواجو تحديات كبيرة نتيجة تنفيذ االتفاقية التجارية المرتبطة بحقوؽ الممكية الفكرية،

وعمى الرغـ مف أىمية ىذه االتفاقية في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر ،ونقؿ التقنية
بواسطة ترخيص استخداـ براءة االختراع ،إال أنيا سببت في ارتفاع تكاليؼ الحصوؿ عمى

براءات االختراع التي تدفع لمشركات العالمية ،مما يؤثر سمباً عمى تكاليؼ إنتاج األدوية في

الدوؿ العربية ،كما واف تأثير تنفيذ االتفاقات عمى صناعة األدوية في الدوؿ العربية ،سيكوف
مف خالؿ تضييؽ فرص البحث ،والتطوير لمنتجات نيائية ،تتمتع ببراءة اختراع سارية
المفعوؿ ،ومف خالؿ إمكانية قدوـ منافسيف أجانب بمنتجات مثيمة ،وأسعار أقؿ ،ومواصفات

أقوى ،وكؿ ىذا ييدد صناعة األدوية العربية.

(بمعور ،2008 ،ص )59
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 1.1.1.1اتفاقية صناعة البتروكيمياويات Agreement Petrochemical Industry

تؤثر الصناعات البتروكيمياوية عمى اقتصادات الدوؿ العربية بشكؿ كبير ،وعمى دوؿ العالـ
أجمع ،أما بالنسبة لمدوؿ المنضمة لمنظمة التجارة العالمية فيذا يؤثر عمييا بشكؿ خاص،

حيث أف عممية االنضماـ تؤدي إلى إزالة الحواجز المفروضة عمى الدوؿ ،مما يؤدى إلى

توفير فرص لمشركات البتروكيمياوية العربية لمنفاذ إلى األسواؽ الدولية ،بحيث إنيا تتميز
بميزة نسبية نتيجة الميزة الطبيعية لممدخالت ،بحيث يتوجب عمى الدوؿ العربية أف تعمؿ عمى

االستفادة مف الفترة الزمنية المتاحة أماميا ،لتعزيز قدراتيا التنافسية محمياً ،ودولياً،
 ،2001ص )57-56

(الصرف،

لقد واجيت الدوؿ الخميجية تحديات كبيرة تتعمؽ بالتسعيرة الذي تقوـ عميو

صناعة البتروكيماويات ،مع استمرار الدعـ الحكومي ،ومطالبات منظمة التجارة العالمية
بتحرير األسعار ،والغاء الدعـ ،أي مع استمرار تصاعد أىمية االستثمارات المباشرة ،وغير

المباشرة ،الموجية ليذا القطاع ،في حيف أف مخاطر االستثمار تتصؿ عالقتو بطبيعة
المنتجات ،أي تطورات األسواؽ العالمية ،ومستويات الطمب مف فترة إلى أخرى ،ومعدالت نمو

االقتصاد العالمي ،إضافة إلى األسعار السائدة ،ودرجة المنافسة لدى األسواؽ العالمية ،وتبيف
أف صناعة البتروكيماويات في المممكة العربية السعودية تتأثر تبعاً لتكاليؼ اإلنتاج،

ومراحمو ،في حيف يستحوذ القطاع عمى نصيب مرتفع مف تداوالت سوؽ الماؿ السعودية

يومياً( .الثنياف)2014 ،

وكذلؾ فمف المتوقع أف يؤدي اإللغاء التدريجي لنظاـ األفضميات المعمـ إلى تزايد الصعوبات
أماـ دخوؿ ىذه السمع إلى أسواؽ الدوؿ الصناعية المتقدمة ،كما إف نمو التكتالت ،وتمركزىا

في الدوؿ الصناعية المتقدمة ،يوفر ليذه الصناعة بتمؾ الدوؿ ،حماية كبيرة في مواجية
الواردات ،إذ أف ىذه الدوؿ تتمتع بمزايا تفضيمية غير متاحة لمدوؿ غير األعضاء في تمؾ

التكتالت.

(احمد)2004 ،




المممكة العربية السعودية انضمت الى منظمة التجارة العربية في عاـ .2003

راجعالفصلالثالث،صفحة . 62

76

ممخص المبحث االول Summary

لقد كاف مف أىـ نتائج جولة "أوروجواي" قياـ منظمة التجارة العالمية ،لتصبح بمثابة اإلطار
المؤسس الذي يشرؼ عمى التجارة الدولية ،ولتكوف اإلطار العاـ لتسوية المنازعات التجارية

بيف الدوؿ األعضاء ،ومنذ ظيور ىذه المنظمة عممت عمى تنفيذ االتفاقات التي تـ التوصؿ

إلييا في جولة "أوروجواي" ،ويثار جدؿ حوؿ أثر العمؿ بيذه االتفاقات عمى اقتصادات الدوؿ
العربية ،وتكاد تجمع أغمب الدراسات عمى أف اآلثار السمبية تتغمب عمى اآلثار اإليجابية ،لذا

تبرز أىمية التكامؿ ،وضرورتو في ظؿ ىذه التحديات التي تفرضيا المنظمة ،والتي أدت الى

حدوث ارتباطات بيف دوؿ العالـ والدوؿ العربية.

وتعتبر اتفاقية التجارة لمسمع الزراعية مف االتفاقات التي نتجت عف جولة "أوروجواي" ،ولكف
ىناؾ خالفات بيف الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي ،والدوؿ العربية ،وىذا يعيؽ
تنفيذ االتفاقية ،ونتيجة أبعاد ىذه االتفاقية ،ادى إلى الحد مف النفاذ إلى األسواؽ العالمية،

والحد مف تقمبات األسعار لممنتجات الزراعية ،لذلؾ تشمؿ ىذه االتفاقية إحكاماً منيا االلتزاـ

بالتعريفة الجمركية ،تمكيف الصادرات مف النفاذ إلى األسواؽ ،وتنظيـ الدعـ لممنتجيف

الزراعييف.

أما القطاع الصناعي فإف التزاـ الدوؿ األعضاء بتخفيض الرسوـ الجمركية عمى احتياجات

الدوؿ العربية مف السمع الميمة ،ومستمزمات اإلنتاج ،سوؼ يؤدي إلى انخفاض أعباء
وتكاليؼ اإلنتاج المحمي ،وتخفيض معدالت التضخـ الناشئ عف التكمفة ،ومف ثـ استقرار

المستوى العاـ لألسعار ،وكذلؾ زيادة اإلنتاج في تمؾ الدوؿ.

أما في قطاع المنسوجات والمالبس الجاىزة فسوؼ تستفيد الدوؿ العربية مف اإللغاء التدريجي

لنظاـ الحصص المعموؿ بو في الدوؿ المتقدمة ،الذي يؤدي إلى فتح األسواؽ العالمية أماـ
ىذه المنتجات المصدرة مف مختمؼ الدوؿ العربية.

أما فيما يتعمؽ بقطاع البتروكيماويات ،فإف لمدوؿ ميزة نسبية ،واف انخفاض الرسوـ المفروضة

عمى واردات الدوؿ المتقدمة ،سيساىـ في تسييؿ دخوؿ ىذه السمع إلى أسواؽ الدوؿ الصناعية
المتقدمة ،ىذا وقد يؤدي إلى زيادة الصادرات مف البتروكيماويات ،وبالتالي إلى اتساع حجـ

األسواؽ المتاحة ،كما أف تحرير التجارة في ىذا القطاع يجعؿ التجارة فييا أكثر جاذبية

لممستثمريف ،مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات في ىذا القطاع.
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المبحث الثاني

آثار اتفاقات الخدمات والجوانب المتعمقة باالستثمارات والممكية الفكرية
Impacts of Service Agreements and Aspects Related to Investment
and Intellectual Property

 1.6.1أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية عمى القطاع الخدماتي في الدول العربية
The Impact of the WTO on the Service Sector in the Arab Countries

لـ يكف القطاع الخدماتي مدرجاً في االتفاقات العامة لممنظمة حتى عاـ  ،1986حيث بدأت

مفاوضات جولة أوروجواي ،التي انتيت إلى االتفاؽ عمى إنشاء المنظمة ،في عاـ ،1994
وبدأت مرحمة التنفيذ في يناير  .1995وفي ىذه الجولة مف المفاوضات ،ضغطت الدوؿ

المتقدمة ،بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،عمى الدوؿ العربية ،بإدراج تجارة الخدمات ضمف

اتفاقات منظمة التجارة العالمية ،ونتج عف ذلؾ ظيور ىذه االتفاقية ،في نطاؽ التجارة الدولية.

ويعرؼ ىذا االتفاؽ باالتفاؽ العاـ بشأف التجارة في الخدمات ،وىو يغطي تجارة الخدمات
بجميع أشكاليا .وقامت المنظمة بتجزئة أنشطة الخدمات إلى  12نشاطاً و  155قطاعاً فرعياً

تضـ كافة الخدمات التجارية في جميع القطاعات.

(العيتاني ،دوف تاريخ النشر)

وتشمؿ االتفاقية جميع الخدمات _ ذات الطابع التجاري _ التي تدخؿ ضمف وظائؼ الدولة
الرئيسة ،وليا مجاالت عديدة كاالتصاالت ،والسياحة ،والخدمات المصرفية ،وتحويالت العماؿ

األجانب ،والمقيميف بالخارج ،وىناؾ خدمات ال تدخؿ في التنظيـ التجاري العالمي مثؿ ،التي
تقدميا الدوؿ لمقياـ بوظائفيا بما فييا عمميات البنوؾ المركزية ،وال تخضع ليذا التنظيـ

األنظمة الداخمية المرتبطة بتأشيرة دخوؿ األجانب ،أو اإلقامة رغـ أنيا تؤثر مباشرة عمى

تجارة الخدمات كالسياحة.

(نعوش)2004 ،

وقد أصبحت الخدمات تحتؿ مرك اًز ميماً في التجارة العالمية ،ومف ىنا فقد تضمنت االتفاقية

التزامات ،وضوابط عامة ،ىي في معظميا تأكيد عمى تجسيد قواعد النظاـ التجاري متعدد
األطراؼ ،مثؿ تعميـ مبدأ الدولة األولى بالرعاية ،ومبدأ الشفافية ،وزيادة مشاركة الدوؿ

النامية ،إضافة إلى تشجيع األعضاء عمى إقامة تكتالت إقميمية لتحرير التجارة ،في الخدمات

وخاصة بيف الدوؿ العربية ،وااللتزاـ بإزالة العوائؽ التمييزية.
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(بمعور ،2008 ،ص )75

ويتكوف ىذا االتفاؽ مف مبادئ وقواعد لتجارة الخدمات ،وجداوؿ بااللتزامات التي تتعيد بيا
الدوؿ األعضاء ،وقد تـ تحديد أربعة أشكاؿ لتوريد الخدمة وىي:

 .1انتقاؿ الخدمة عبر الحدود مثؿ خدمات البنوؾ ،وشركات التأميف ،والخدمات اليندسية.
 .2انتقاؿ مستيمؾ إلى دولة أخرى ،مثؿ السياحة.

 .3الوجود التجاري في الدولة التي ستقدـ فييا الخدمات ،مثؿ فروع الشركات.

 .4انتقاؿ األشخاص ،ويعني ذلؾ باالنتقاؿ المؤقت ،وليس االنتقاؿ لمبحث عف فرص عمؿ
أو إقامة دائمة ،أي انتقاؿ الخبراء والمستشاريف.

(خميؿ)2004 ،

وىناؾ نوعاف مف االلتزامات في تجارة الخدمات:

النوع األول :ويتمثؿ في التزامات عامة تطبؽ عمى جميع قطاعات الخدمات ،مثؿ االلتزاـ
بمبدأ الدولة األولى بالرعاية ،والمعاممة الوطنية ،والشفافية ،وتسييؿ زيادة مشاركة الدوؿ

النامية في التجارة الدولية في الخدمات.

النوع الثاني 6يتمثؿ في التزامات محددة تقع في قطاعات الخدمات المختمفة ،مف قبؿ كؿ دولة
ويجيز االتفاؽ دخوؿ الدوؿ األعضاء في تكامؿ اقتصادي ،أي إقامة تجمعات إقميمية لتحرير
تجارة الخدمات فيما بيف الدوؿ األعضاء في ىذه التجمعات ،وبموجب ذلؾ يتعيد األعضاء

بالدخوؿ في مفاوضات جديدة لتحرير تجارة الخدمات ،تبدأ خالؿ  5سنوات ،مف تاريخ إنشاء
منظمة التجارة العالمية ،أي عاـ  ،2000وىذا ما حدث بالفعؿ ،حيث بدأ مشوار المفاوضات
الجديدة بشأف التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية.

(العيتاني ،دوف تاريخ النشر)

ومف ىنا فإف أىـ اإلنجازات الحقيقية التي حققتيا جولة "أورغواي" ىي إدماج تجارة الخدمات

ضمف اتفاقات الجات ،وتنظيميا عمى المستوى الدولي ،في إطار قانوني متعدد األطراؼ
تجسد في االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ،بحيث يعتبر مضموف االتفاقية حاف اًز لمدوؿ عمى

التكامؿ االقتصادي.

(الصرف ،2001 ،ص)59

راجعالفصلالثانً،المبحثاألول،صفحة.32
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ويمكف تقسيـ االتفاؽ متعدد األطراؼ إلى ثالثة محاور:

المحور األول :ويتعمؽ بالمبادئ العامة التي تسري عمى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية
وىي الدولة األولى بالرعاية ،والمعاممة الوطنية ،وشفافية السياسة التجارية ،فعمى كؿ عضو

في المنظمة أف يمنح ودوف شروط معاممة متساوية لجميع األعضاء ،وعمى كؿ عضو أف
يعامؿ خدمات دولة أخرى معاممة الخدمات المحمية ،وعميو نشر القوانيف ،واألنظمة ،والق اررات
واإلجراءات التفصيمية المرتبطة بالخدمات ،ويتعيف إعالـ مجمس تجارة الخدمات التابع

لممنظمة مرة واحدة سنوياً _ عمى األقؿ _ بالتعديالت التي تط أر عمييا ،ويحؽ ألي عضو
طمب معمومات حوؿ الخدمات في دولة أخرى ،شريطة أال يؤدي ذلؾ إلى المساس بالمصمحة

العامة ،أو مصالح الشركات ،ويناشد االتفاؽ متعدد األطراؼ الدوؿ الصناعية بذؿ جيودىا،
لتقديـ المعمومات لمدوؿ العربية ،بغية تطوير قطاعاتيا االقتصادية.

المحور الثاني :ويتضمف ىذا المحور بتحرير الخدمات التي يجب عمى الدولة اف تمتزـ بيا
وفؽ شروط معينة ،كأف تمتزـ بفتح أسواقيا أماـ المنافسة األجنبية في النقؿ الجوي ،ويتـ وضع
ىذه القوائـ مف قبؿ الدولة بمحض إرادتيا

(ياسر)2001 ،

ويحؽ ليا التعديؿ بمجرد مرور ثالث

سنوات عمى بداية تنفيذ االلتزاـ ،وعمييا إعالـ مجمس تجارة الخدمات برغبتيا في إجراء
التعديؿ قبؿ ثالثة أشير مف تاريخ التنفيذ ،وفي حاؿ عدـ اعتراض أي عضو في منظمة

التجارة العالمية يدخؿ التعديؿ حيز التنفيذ ،وتتحرر الدولة مف االلتزامات المفروضة عمييا،
أما إذا أدى التعديؿ إلى تضرر أي عضو مف األعضاء ،يتوجب إجراء مفاوضات ثنائية

إلزالة األضرار عف طريؽ التعويض ،كأف يحصؿ العضو المتضرر عمى امتيازات تجارية ،أو

مالية جديدة مف الدولة ،واف لـ تتوصؿ المفاوضات إلى أي حؿ ،يجب المجوء إلى التحكيـ.

المحور الثالث :ويحتوى عمى ثمانية أشكاؿ لمخدمات ،حيث تقرر أف تجرى مفاوضات
متعددة األطراؼ الحقاً ،لمتوصؿ إلى تنظيـ نيائي ليا ،تعكس ىذه االشكاؿ تبايف المصالح



االشكال ىي :خدمات العمالة العربية ،تطوير الخدمات الصحية ،والتعميمية ،تسييؿ حركة تجارة النقؿ بأشكالو

المختمفة (ب اًر وجواً) ،خدمات التنقيب عف البتروؿ ،والثروات المعدنية ،والطبيعية ،تنشيط السياحة عف طريؽ االستفادة
مف الموقع الجغرافي لمدوؿ العربية ،الخدمات المالية ،الخدمات اليندسية ،واالستشارية ،واإلدارية ،خدمات قطاع

اإلنشاءات ،والمقاوالت( .الفحؿ ،2007 ،ص )140 -139
81

االقتصادية ،والمالية لمدوؿ ،كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجوانب الثقافية ،واألمنية ،واألخالقية.

(نعوش)2004 ،

فمو تكممنا عمى سبيؿ المثاؿ عف مصر ،التي ىي دولة عربية منضمة إلى منظمة التجارة

العالمية في  11أبريؿ مف عاـ 2000

(منظمة التجارة العالمية)2015 ،

حيث إنيا تعتمد تجارة

الخدمات عمى تحويالت العماؿ المصرييف المقيميف بالخارج ،وعمى السياحة.

لذا فإف تحرير التجارة أدى إلى إغراؽ السوؽ في مصر ببعض المنتجات الصناعية في الحقبة
الزمنية األخيرة ،مما أدى الى حدوث أضرار جسيمة ببعض الصناعات المحمية ،والتي كاف
مف أىميا المعادف األساسية ،ومصنوعاتيا ،وبعض الصناعات الكيربائية مثؿ :المحركات،
وصناعة ورؽ الكتابة ،والطباعة ،والمطاط ،ومصنوعاتو ،وبعض الصناعات الكيماوية ،مثؿ:

أكسيد الكربوف ،وصناعات أخرى متنوعة مثؿ أقالـ الرصاص.

إف انخفاض درجة االنفتاح االقتصادي عمى العالـ الخارجي ،واعتماد ىيكؿ الصادرات
المصرية عمى المواد األولية ،والوقود ،بصورة كبيرة ،أدى إلى حدوث انخفاض في معدؿ نمو

الصادرات ،بمعنى انخفاض القدرة التنافسية ،وانخفاض إسياـ القيمة المضافة الصافية
لمصناعات التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي ،وىذا يؤدي إلى ضعؼ القدرة التنافسية

لمقطاع الصناعي في مصر ،وعدـ القدرة عمى االستفادة مف اتفاؽ النفاذ إلى األسواؽ ،وعمى

تحمؿ آثار تحرير التجارة في مواجية المنافسة الشديدة مف قبؿ الواردات الصناعية في السوؽ
المحمية المصرية ،وأيضا عدـ القدرة عمى منافسة المنتجات األجنبية في األسواؽ الخارجية.

ومف اآلثار اإليجابية المتوقعة ،كفاءة تخصيص موارد المجتمع المصري ،وىناؾ ضعؼ في

القدرة التنافسية لالقتصاد المصري ،مما يجعمو مف غير متمكف مف االستفادة مف اتفاقية
الجات ،وانضماـ مصر إلى منظمة التجارة العالمية.

(إسماعيؿ(2010 ،

وىناؾ دوؿ أخرى عربية غير مصر ،حققت تجارة الخدمات فائضاً في دوؿ أخرى كتونس

ولبناف والمغرب ،حيث إف ىذه الدوؿ سياحية ،ومصدرة لأليدي العاممة ،ويمكنيا االستفادة
مف المبدأ العاـ المنصوص عميو في الفقرة األولى مف المادة  11مف االتفاقية متعددة



تونس ولبنان والمغرب 6ىي دوؿ عربية انضمت لمنظمة التجارة العالمية ،حيث انضمت تونس ،في مايو عاـ

 ،1995المغرب ،انضمت في يناير  ،1995لبناف ،انضمت في إبريؿ ( .1999منظمة التجارة العالمية.)2015 ،
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األطراؼ التي تمنع الدوؿ األعضاء مف تطبيؽ إجراءات تقييدية ،ومف ىنا يحؽ لمدوؿ العربية
االعتراض عمى تقميص تحويؿ دخوؿ األيدي العاممة المقيمة بالخارج.

مركز
تعاني الدوؿ العربية غالباً مف عجز تجارة الخدمات ،وتحتؿ المممكة العربية السعودية ال ا

األولى في استقباؿ األيدي العاممة األجنبية ،كما أنيا تعمؿ عمى نمط غالبية دوؿ مجمس
التعاوف الخميجي غير مصدرة لأليدي العاممة (نعوش ،)2004 ،فالدوؿ التي تعاني العجز ،يمكف

استغالؿ االستثناءات الواردة عمى المبدأ العاـ المنصوص عميو في فقرات المادة  12مف
االتفاقية متعدد األطراؼ ،ففي حالة تعرض ميزاف المدفوعات لمخطر تستطيع تقييد تحويالت
دخوؿ األيدي العاممة األجنبية إلى الخارج ،ويحدث الخطر عندما تقود ىذه التحويالت إلى

ىبوط االحتياطات الرسمية إلى مستوى ال يسمح بتنفيذ المشاريع التنموية ،بطبيعة الحاؿ
ينبغي تطبيؽ ىذا التقييد عمى جميع األيدي األجنبية العاممة دوف تمييز بسبب الجنسية ،كما

يجب إلغاء التقييد عندما يزوؿ سببو .وبعد إخفاؽ مؤتمر سياتؿ



في المكسيؾ ،وبعد ذلؾ انطمقت جولة ىونج كونج



وبعدىا مؤتمر كانكوف

(عموي ،2006 ،ص )4



قد أسفرت

المفاوضات التجارية متعددة األطراؼ عف ق اررات ميمة تؤثر في النتيجة السمبية لمحصيمة

اإلجمالية لتجارة الخدمات ،ومف ثـ في ميزاف المدفوعات ،لذلؾ ليس مف مصمحة ىذه الدوؿ

ير كامالً.
تحرير تجارة الخدمات تحر اً



(الفحؿ ،2007 ،ص )147

مؤتمر سياتل :ىو المؤتمر الوزاري الثالث عقد في الفترة ما بيف  30نوفمبر و 3ديسمبر مف عاـ  ,1999في مدينة

سياتؿ ويعتبر أخطر المؤتمرات التي عقدت في ذلؾ الوقت ،وىو الذي أطمؽ عميو لممرة األولى مصطمح جولة.

)(WORLD TRADE ORGANZATION, 2015


مؤتمر كانكون :وىو المؤتمر الوزاري الخامس عقد في سبتمبر  2003في مدينة كانكوف في المكسيؾ في الفترة ما

بيف  14 – 10سبتمبر مف عاـ  ،2003وكاف الغرض األساسي مف انعقاده ىو متابعة أعماؿ مؤتمر الدوحة.
()WORLD TRADE ORGANZATION, 2015



مؤتمر ىونغ كونغ :وىو المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الثالث عشر مف ديسمبر

عاـ  ،2005وقد بدأ الوزراء المشاورات فيما يتعمؽ بوصوؿ البضائع غير الزراعية إلى السوؽ(WORLD TRADE .

)ORGANZATION, 2015
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 1.6.6أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية عمى الجوانب التجارية لحقوق الممكية الفكرية
The Impact of the WTO on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights

تعود بداية حماية ىذه الحقوؽ الفكرية إلى اتفاقية "باريس" عاـ  1967الخاصة بحقوؽ الممكية
الصناعية ،واتفاقية "بيرف" لعاـ  1971التي تتناوؿ حقوؽ التأليؼ.

كما توجد مؤسسة عالمية متخصصة ،وىي المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية التي

أنشئت في عاـ  ،1967وميمتيا تنفيذ ىاتيف االتفاقيتيف ،وتضـ  157دولة ،وتحت ضغط

الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي ،وعمى الرغـ مف معارضة غالبية الدوؿ النامية

(العربية) ،فقد انتقمت أحكاـ االتفاقيتيف مع بعض التعديالت إلى جولة األرغواي ،فظير
االتفاؽ متعدد األطراؼ حوؿ حقوؽ الممكية الفردية ذات العالقة بالتجارة ،والواقع أف مناقشة

الممكية الفردية في إطار اتفاقية الجات ،ال تعدو أف تكوف محاولة مف قبؿ الدوؿ الصناعية،
مف أجؿ حماية نتائج ابتكا ارتيـ ،واختراعاتيـ العممية ،واالنفراد باستغالليا ألطوؿ مدة ممكنة،
ومحاولة وضع العقبات أماـ الدوؿ النامية باستخداـ حيؿ مختمفة دوف استخداـ التكنولوجيا
وبراءات االختراع إال بشروط تضعيا الدوؿ المتقدمة.

(نعوش)2004 ،

إف إمكانيات الدوؿ النامية ال تسمح ليا في الوقت الحالي باكتساب ميزة تكنولوجية ،وابتكاريو،
حيث إف األمر يتطمب ضرورة االستثمار في مجاؿ البحوث والتطوير ،واف ىذا النوع مف

المشاريع يكوف مكمفاً جداً ،وعميو قد تكوف مشروعات الشراكة مع الطرؼ األجنبي مسألة

استراتيجية ،لتضييؽ الفجوة التكنولوجية ،والحد مف التبعية المطمقة لمعالـ المتقدـ.

(قويدري،

 ،2002ص)22

وىنا يمكف وضع مفيوـ مختصر ل ػ الممكية الفكرية بأنيا عبارة عف جميع الجوانب المتصمة

بالناتج الذىني والفكري ،متضمنة األعماؿ األدبية ،والفنية ،واالبتكارات ،واالختراعات

التكنولوجية ذات الطابع التجاري.



(مزياني ،وسمسوـ ،2006 ،ص )7 – 6

 :BERNىي اتفاقية تتعمؽ بحماية المصنفات وحقوؽ مؤلفييا ،وتستند إلى ثالثة مبادئ أساسية وتشمؿ مجموعة مف

األحكاـ المتعمقة بالحد األدنى لمحماية الواجب منحيا وبعض األحكاـ الخاصة التي وضعت لمصمحة الدوؿ النامية.

(المنظمة العالمية لمممكية الفكرية)
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وقد دخمت االتفاقية لحقوؽ الممكية الفكرية إلى حيز التنفيذ في عاـ  1995وىي جزء مف
اتفاقات منظمة التجارة العالمية ،التي تدمج النواحي التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية ،وتبني
عمى أحدث أوجو االتفاقات األولية ،حوؿ الممكية الفكرية ،التي تديرىا المنظمة العالمية لمممكية

الفكرية ). (WIPO


واف ىذه االتفاقية ىي إحدى االتفاقات المتعمقة بحماية الممكية الفكرية ،ألف العضوية في
منظمة التجارة العالمية ىي صفقة شاممة ،بمعنى أف الدوؿ األعضاء في المنظمة ليست حرة

في االختيار ،واالنتقاء بيف االتفاقات ،ألنيا تخضع لالتفاقات متعددة األطراؼ لمنظمة التجارة

العالمية ،وبضمنيا االتفاقية حوؿ النواحي التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية.

(بوؿ ،وسالموف،

)2008

وبعد عممية البحث عف ىذا المجاؿ ،تبيف أثر الحاح الواليات المتحدة األمريكية ،والدوؿ

األوروبية ،لتاميف الحماية الوافية لألمور التكنولوجية ،وبراءات االختراع ،والعالمات التجارية،

مع ازدياد تعرض السمع المتطورة إلى عمميات التقميد ،التي انتشرت في الدوؿ النامية ،والدوؿ
المتجو ،نحو طريؽ النمو .ولتجنب النزاعات تـ وضع قواعد وأنظمة خاصة في اتفاقية
الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية ،التي يجب عمى الدوؿ األعضاء أف تمتزـ

بتطبيؽ المبادئ الخاصة ،وىي مبادئ المعاممة الوطنية ،وشرط الدولة األولى بالرعاية حتى
ولو كانت ىذه المعاممة مفضمة أكثر مف تمؾ التي تطبؽ عمى أفراد الدولة نفسيا ،إضافة إلى
تقيدىـ بتنفيذ األحكاـ كحد

أدنى(.مزياني ،وسمسوـ ،2006 ،ص )7 – 6

واف عممية تشجيع االختراعات التكنموجية ،ونقؿ ،وتعميـ التكنولوجيا بما يحقؽ المنفعة
المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدمييا باألسموب الذي يحقؽ الرفاىية االجتماعية،

واالقتصادية ،والتوازف بيف الحقوؽ ،والواجبات.

(السعيد)2012 ،

 :WIPO ىي المنتدى العالمي لمخدمات ،والسياسة العامة ،والتعاوف ،والمعمومات ،في مجاؿ الممكية الفكرية ،وىي

وكالة مف وكاالت األمـ المتحدة التي تموؿ نفسيا بنفسيا ،وانشئت في عاـ  ،1967في جنيؼ ،سويسرا ،ويبمغ عدد

أعضائيا  188دولة عضواً .وميمتيا أف تقوـ بدور ريادي في إرساء نظاـ دولي متوازف ،وفعاؿ لمممكية الفكرية يشجع
االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع( .المنظمة العالمية لمممكية الفكرية) 
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 1.6.6.1المبادئ التي يرتكز عمييا تطبيق االتفاقية
The Principles Underlying the Application of the Agreement

 .1يحؽ لدوؿ األعضاء عند وضع ،أو تعديؿ القوانيف ،والموائح التنظيمية ،واعتماد
التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة ،والتغذية ،وخدمة المصمحة العامة في

القطاعات ذات األىمية الحيوية لمتنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية فييا.

 .2قد يكوف ىناؾ حاجة التخاذ بعض اإلجراءات لمنع األشخاص الذيف يحصموف عمى

حقوؽ الممكية الفكرية مف إساءة استخداميا ،أو منع المجوء إلى ممارسات تصغر عف
تقييد غير معقوؿ لمتجارة ،أو تؤثر سمبياً عمى النقؿ الدولي لمتكنولوجيا.

(مواد ذات صمة

مف اتفاقية تربس ،مادة رقـ  8مف االتفاقية)

وقد تـ توقيع اتفاؽ خاص بالجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية ،ويغطى كؿ

أنواع حقوؽ الممكية الفكرية ،أيضاً تـ تعزيز ،وتنسيؽ معايير حماية ىذه الحقوؽ ،والتفعيؿ
القانوني الكؼء لمرقابة عمى تنفيذ المعايير المتفؽ عمييا ،عمى المستوييف :القومي ،والدولي،
وتشير المبادئ العامة لإلشراؼ اإللزامي لممعاممة الوطنية لدوؿ أعضاء منظمة التجارة

العالمية باإلضافة الى تطبيؽ فقرة الدولة األولى بالرعاية.

 .3التزاـ الدوؿ أعضاء منظمة التجارة العالمية بمراعاة اتفاقية "بيرف" الخاص بحماية
األعماؿ األدبية ،واألعماؿ الفنية ،وتنظـ حماية برامج الحاسوب بنفس الطريقة التي
تنظـ بيا األعماؿ األدبية ،في إطار ىذه االتفاقية.

(التميوني ،2005 ،ص )12

وفيما يتصؿ بحماية الفئات الفردية لحقوؽ الممكية الفردية ،حقوؽ المؤلؼ ،والحقوؽ المرتبطة

بيا ،وأنشاء مجموعة مف االلتزامات بالنسبة لمعالمات التجارية ،ويدخؿ فييا العالمات الخاصة
بالخدمات ،فيما يتصؿ باستخداميا ،وتنظـ الفترة الزمنية لحمايتيا باإلضافة الى قضايا إصدار

الرخص ،وحقوؽ التحويؿ ،وفيما يتصؿ بالمؤشرات الجغرافية والتي تػػدؿ عمى منشأ السمع،
تمتزـ كؿ الدوؿ األعضاء في المنظمة باحتراـ القواعد اليامة التفاقية باريس الموقعة عاـ
 1967بالتعيد بمنح فترة حماية  20عاماً ألغمبية االختراعات في المجاؿ التقني ،وتقوـ
حماية الممكية الفكرية لمدوائر المتكاممة أيضاً عمى االتفاقية السابقة.

واالستراتيجية)2015 ،
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(مركز الدراسات السياسية

وتضـ اتفاقية  73 TRIPSمادة وضعت بيدؼ تحرير التجارة العالمية ،مع أخذ االعتبار في
أمريف أساسييف ىما:

 .1ضرورة تشجيع الحماية الفعمية ،والمالئمة لحماية حقوؽ الممكية الفكرية.
 .2ضماف اإلجراءات المتخذة لتنفيذ حقوؽ الممكية الفكرية في التجارة المشروعة.

لـ ينتو األمر عند ىذيف األمريف السابقيف ،حيث كاف يجب أف يكوف ىناؾ توازف فيما بينيما
بعناية وتمعف ،وبعد  7سنوات مف التفاوض تـ التوصؿ إلى نص ىذه االتفاقية ،الذي يتميز
بميزة ميمة ىي أنيا ال تتعامؿ إال مع الجوانب المتصمة بالتجارة في مجاؿ حقوؽ الممكية

الفكرية ال غير ،مع اإلبقاء عمى االتفاقية الدولية القائمة ،دوف منح أية دولة عضو الحؽ في
أي فترات زمنية في السماح باالنتقاؿ في نطاؽ ،مبدأ معاممة الدولة الوطنية ،ومعاممة الدولة

األولى بالرعاية ،وقد استدعى تنظيـ ىذه العالقة المتداخمة بيف اتفاقية  TRIPSوسائر

االتفاقات ،حتمية إيجاد نوع مف التعاوف بيف المنظمة التي تسير عمى تطبيؽ ىذه االتفاقية _
وىي منظمة التجارة العالمية _  ،والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية.

(محمود)2011 ،

وقد قسمت ىذه االتفاقية دوؿ العالـ إلى ثالثة أقساـ ،ويترتب عمى ذلؾ وضع قانوني مختمؼ
لكؿ قسـ مف الدوؿ ،التي تدخؿ في عضوية اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية كما يمي:

القسم األول 6دوؿ العالـ المتقدـ ،وتمتزـ بتطبيؽ اتفاقية  TRIPSمنذ اليوـ األوؿ مف شير
يناير .1996

القسم الثاني 6دوؿ العالـ النامية (العربية) ،وتتمتع بحؽ فترة السماح ألحكاـ اتفاقية TRIPS

فيما عدا النصوص الخاصة بالدولة األولى بالرعاية ،والمعاممة الوطنية ،مدتيا أربع سنوات

تنتيي في بداية شير يناير عاـ .2000

ويأخذ حكـ ىذه الدوؿ كؿ مف الدوؿ السائرة في طريؽ التحوؿ مف االقتصاد المركزي

المخطط ،إلى نظاـ اقتصاد السوؽ الحر ،حسب المادة  35251/65مف االتفاقية الخاصة

بالممكية الفكرية ،حيث ألزمت ىذه االتفاقية مجموعة ىذه الدوؿ ،بأف التغيير في منظومة

قوانينيا والموائح التنظيمية ،وتطبيقاتيا ،خالؿ فترة السماح يتوافؽ مع االتجاه العاـ ألىداؼ

االتفاقية ،وانو ال يتعارض مع محتويات المادة  65مف االتفاقية.
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القسم الثالث 6دوؿ العالـ األقؿ نمواً ،وتتمتع بالحؽ في فترة سماح عدا النصوص الخاصة
بالمعاممة الوطنية ،ومبدأ الدوؿ األولى بالرعاية ،ومدتيا عشر سنوات ،تنتيي في األوؿ مف
يناير عاـ ( .2006حسيف ،2010 ،ص  )82-81مع السماح بتمديد ىذه المدة بقرار مف المجمس

الخاص بالمعامالت التجارية في اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة الدولية،
استجابة لطمب وجيو يقدـ مف ىذه الدوؿ سواء بشكؿ جماعي ،أو بشكؿ منفرد ،حسب ما
تتضمنو المادة  1 / 66مف االتفاقية.

ويمتزـ المجمس التجاري في اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية ،بمراجعة تنفيذ اتفاقية تربس بعد
مرور الفترة االنتقالية الممنوحة لمدوؿ النامية ،طبقاً لممادة  ،2 / 65أي أربع سنوات اعتبا ًار
مف األوؿ مف يناير عاـ  ،1996وتتـ ىذه المراجعة في ضوء الخبرة العممية ،والعممية

المكتسبة ،في تنفيذه بعد مضي سنتيف عمى انقضاء ىذه الفترة االنتقالية ،وعمى فترات مماثمة

بعد ذلؾ ،كما يجوز ليذا المجمس دراسة أية تطورات جديدة تستوجب تعديؿ ىذا االتفاؽ ،أو

تنقيحو مادة  – 1 /71تربس.

(عبد اليادي)2012 ،

 1.6.6.6عقبات تطبيق االتفاقية Obstacles to Implementation of the Convention

وبعد تطبيؽ االتفاقية ،قد تتعرض الدوؿ األعضاء إلى عقبات ،وخاصة النامية منيا ،ويمكف
توضيحيا كما يمي:

 .1ارتفاع نفقة منتجات حقوؽ الممكية الفكرية :حيث تعتبر مف أىـ العقبات لتطبيؽ
االتفاقية في ارتفاع النفقة ،االقتصادية واالجتماعية ،نتيجة لرفع مستويات حماية
حقوؽ الممكية الفكرية ،ومعاييرىا ،وال سيما في قطاعات األدوية ،والكيماويات
الزراعية ،أو الكتب ،والمنتجات الثقافية ،وغيرىا مف المنتجات.

 .2التشريعات الجديدة :تفرض االتفاقية عقبات تشريعية جديدة عمى الدوؿ ،التي تفتقر
إلى تشريعات في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية ،أو تمؾ التي ال تتماشى تشريعاتيا مع

أحكاـ االتفاقية ،وتوافؽ أحكاميا ،والتزاماتيا ،مع التقديـ بإبالغيا إلى منظمة التجارة
العالمية ،حيث تراجع ىذه التشريعات الوطنية في إطار مجمس حقوؽ الممكية الفكرية

في المنظمة ،الذي يتولى اإلشراؼ عمى سير عمؿ االتفاقية.
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 .3التبعات المالية ،واإلدارية :تتمثؿ في ضرورة تأىيؿ األجيزة المعنية بحماية حقوؽ
الممكية الفكرية ،مثؿ مكاتب براءات االختراع ،ومكاتب التسجيؿ التجاري ،لمواجية

االلتزامات الجديدة ،إضافة إلى ضرورة التأىيؿ ،والتدريب لمقائميف عمى تنفيذ أحكاـ
االتفاقية في تمؾ األجيزة ،بما في ذلؾ جيات القضاء ،والجمارؾ والشرطة.

 .4ارتفاع نفقة التكنولوجيا :ستؤدي االتفاقية إلى ارتفاع نفقة التكنولوجيا ،الوافدة مف
الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية ،وال سيما إذا لجأ أصحاب الممكية الفكرية إلى

المغاالة في تراخيص نقؿ التكنولوجيا.
 1.6.6.1مميزات تطبيق االتفاقية Agreement Application Advantages

ال يمكف تجاىؿ المميزات التي تتمتع بيا االتفاقية ،والتي يمكف أف تكوف ذات اىمية لمدوؿ
النامية (العربية) ،نتيجة لتطبيؽ ىذه االتفاقية ،ومف أىميا:

 .1تشجيع االستثمار األجنبي المباشر ،ونقؿ التكنولوجيا :ال شؾ أف ضماف حقوؽ
الممكية الفكرية ،وفقا ألأسس ثابتة ،وبما يوافؽ المعايير الدولية ،سيشجع االستثمار

األجنبي المباشر ،ونقؿ التكنولوجيا المتطورة إلى الدوؿ النامية ،ما يؤدي إلى زيادة
اإلنتاج ،ويتيح فرص عمؿ جديدة ،ويطور األساس التكنولوجي ،والمنتجات ،بما يزيد

قدرتيا التنافسية.

 .2التشجيع والحث عمى االبتكار :إف توفر نظـ ،وقواعد تضمف حقوؽ الممكية الفكرية،
يز لمستوى التقدـ
واالىتماـ بالبحوث ،والتطوير ،سيحث الباحثيف عمى االبتكار تعز اً

التكنولوجي الوطني.

 .3حماية حقوؽ الممكية الفكرية الوطنية :كما تفرض تمؾ االتفاقية التزامات عمى الدوؿ
النامية ،ينتج عنيا حقوؽ مماثمة ليا ،يمكف االستفادة منيا ،وخاصة بالنسبة إلى تمؾ

الدوؿ ،التي ليا ميزات نسبية في المجاالت المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية.

(حسيف،

 ،2010ص )82-81

بعد انضماـ مصر إلى منظمة التجارة العالمية :االتفاقات التي تضمنتيا الوثيقة الختامية
لنتائج جولة أورجواي ،ومف بينيا الممحؽ رقـ (ج )1المتعمؽ باتفاقية جوانب التجارة المتصمة

88

بحقوؽ الممكية الفكرية  ، TRIPSفقد توسعت مجاالت حقوؽ الممكية الفكرية واجبة الحماية،
فمـ تعد تقتصر التزامات مصر في ىذا الخصوص عمى المجاالت التقميدية ،والعالمات

التجارية فحسب ،ولكنيا تطبؽ ايضاً عمى براءات االختراع ،والرسوـ والنماذج الصناعية ،وحؽ
المؤلؼ وغيرىا ،وأصبحت ممتزمة بأف عمييا أف تمتد ىذه الحماية إلى مجاالت عديدة،

وجديػدة ،تتمثؿ في المؤشرات الجغرافية ،والتصميمات التخطيطية لمدوائر المتكاممة ،والحقوؽ

المجاورة لحؽ المؤلؼ .......،الخ ،فضالً عف تطور مجاالت تقميدية في مجاؿ الحماية.

(البدرساوي ،2005 ،ص)3 – 2

وانطالقاً مف ىذا الواقع الجديد ،فقد بدأت الحاجة إلى مراجعة التشريعات الوطنية القائمة،

وتطويرىا لموفاء بااللتزامات الدولية المتفؽ عمييا ،وتوفير الحماية الالزمة لممجاالت الجديدة

التي يتعيف أف تمتد إلييا الحماية ،وذلؾ كمو وفؽ المعايير الدولية التي تحدث باستمرار.

وبناء عمى ذلؾ ،صدر القانوف رقـ  82لعاـ  2002بشأف حماية حقوؽ الممكية الفكرية،
وبقرار مف رئاسة الجميورية ،رقـ  72لسنة  1995بانضماـ مصر إلي منظمة التجارة

العالمية ،حيث أصبحت جميع اتفاقاتيا قانوناً محمياً ،ومف ىذه االتفاقات ،اتفاقية ،TRIPS
والتي عالجت جميع جوانب حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،ومسايره لمعديد مف التشريعات

المقارنة في ىذا المجاؿ.

(شمبي ،واسماعيؿ)2010 ،

وقد انبثؽ عف ىذا الجيد عف صدور قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية بالقانوف رقـ  82لعاـ
 2002متضمناً أربعة كتب ،يعالج كؿ كتاب منيا مجاالً أو أكثر مف مجاالت حقوؽ الممكية

الفكرية ،بحجة توفير الحد األقصى المتاح مف الحماية لتمؾ الحقوؽ.

الكتاب األول :فقد عالج براءات االختراع ،ونماذج المنفعة ،والتصميمات التخطيطية لمدوائر
المتكاممة ،والمعمومات غير المفصح عنيا.

الكتاب الثاني 6فقد خصص لمعالمات ،والبيانات التجارية ،والمؤشرات الجغرافية ،والرسومات
والنماذج الصناعية.

الكتاب الثالث 6وقد تناوؿ معالجة مواد حقوؽ المؤلؼ ،والحقوؽ المجاورة.
أما الكتاب الرابع 6فيتحدث عف مجاؿ األصناؼ النباتية.

راجعالفصلالرابع،المبحثاالول،ص.121

89

(شمبي ،واسماعيؿ)2010 ،

 1.6.1أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية عمى الجوانب التجارية لالستثمار
The Impact of WTO on Trade-Related Aspects of Investment

اتفاقية االستثمار متعددة األطراؼ ،ىي إحدى اتفاقات منظمة التجارة العالمية ،وىدفيا ىو
الطموح إلى إقامة نظاـ تجاري دولي متكافؿ ،ويحاوؿ القضاء عمى الحواجز التي تعترض

التجارة الدولية كافة بحجة بدء حقبة جديدة مف الرخاء العالمي ،وأىـ ىدؼ لمشروعيا ىو
االستمرار في تحرير قوانيف التجارة الدولية ،وحماية االستثمارات األجنبية ،وتعزيز حقوؽ
المستثمريف مف خالؿ توفير آلية تتيح لمشركات السيطرة عمى االتفاقات التجارية الدولية

القائمة (.كوثاري ،دوف تاريخ النشر ،ص)501

وتـ التوقيع عمى اتفاؽ خاص بشروط االستثمار األجنبي ،والتي تؤثر عمى التجارة الدولية،

وينشئ االتفاؽ إطا اًر لتنظيـ إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة ،أي شروط االستثمارات
األجنبية فيما يتعمؽ بتعيدات التجارة متعددة األطراؼ.

(مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية)2015 ،

وينظـ ىذا االتفاؽ ،باستخداـ الدوؿ لقواعد المنظمة لالستثمار ،بحيث ال تشكؿ عائقاً أماـ
التجارة الدولية ،ومف أىـ ىذه القواعد :شرط المكوف المحمي ،وشرط األداء التصديري ،شرط

السماح باالستيراد في حدود عائدات التصدير ،وغيرىا.

(خميؿ ،2005 ،ص )6

وقد تـ في االتفاؽ تحديد فترات انتقالية لمتخمص مف اإلجراءات المحظورة ،وىى سنتاف بالنسبة

لمدوؿ المتقدمة ،وخمس سنوات بالنسبة لمدوؿ النامية ،ونظ اًر ألف ىذا االتفاؽ مقص ػ ػػور،

ومحدد بشػ ػػروط عمى االستثمارات األجنبية التي تؤثر عمى التجارة ،لـ تمتزـ بو دوؿ أعضاء

منظمة التجارة العالمية ،في مجاؿ السياسات الوطنية العامة ،بالنسبة لالستثمارات األجنبية.

ال تتضمف القواعد اليوغوسالفية فيما يتصؿ باالستثمارات األجنبية ،التجارة الخارجية
وتحويالت الصرؼ األجنبي ،شروط االستثما ارت األجنبية التي ال تتالءـ مع االتفاؽ ،وعمى
الرغـ مف ذلؾ ،سوؼ تصبح اإلجراءات التي ال تتالءـ مع قواعد الجات ذات الصمة غير

مالئمة لقواعد ىذا االتفاؽ ،وبالتالي يجب أف يتـ تكييفيا في الفترة المقدرة .واذا ما اعتبرت
يوغوسالفيا نفسيا في وقت االنضماـ دولة نامية ،فسوؼ تصبح ىذه الفترة خمس سنوات.

(مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية)2015 ،
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 1.6.1اتفاقية الدعم ،واإلجراءات التعويضية ،ومكافحة اإلغراق
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, and Anti-dumping

تناولت ىذه االتفاقية اإلعانات الرسمية ،التي تقدميا السمطات في الدولة المصدرة ،فجزأت تمؾ
اإلعانات ثالثة أجزاء ،ىي :اإلعانات المحظورة ،والقابمة إلقامة الدعوى ،وغير القابمة إلقامة

الدعوى .وتحتوي أوليما عمى إعانات تشجيع الصادرات ،أو تشجيع استعماؿ المدخالت

المحمية _ بدالً مف المستوردة _ ،في إنتاج السمع التصديرية .حيث قدمت االتفاقية مدة ثماني
سنوات ،إلزالة إعانات الصادرات ،ومدة خمس سنوات ،إلزالة اإلعانات المقدمة لمدخالت

اإلنتاج الموجو لمتصدير .كما عرفت االتفاقية الدوؿ النامية ،التي يتعيف عمييا إلغاء اإلعانات

المحظورة ،بتمؾ التي يبمغ نصيب الفرد مف إجمالي دخميا المحمي ألؼ دوالر أو أكثر ،سنويا.
ولقد واجيت الدوؿ النامية عدة صعوبات في إزالة إعانات التصدير ،التي تسيـ إسياما ميما

في دعـ القدرة التصديرية لكثير منيا .وبادر بعضيا إلى المطالبة بتعديؿ النصوص التعريفية
لإلعانات المحظورة ،ليسمح بيا ،وتجيز اتفاقية مكافحة اإلغراؽ ،التي ىي عضو في منظمة

التجارة العالمية ،واتخاذ كمفة اإلجراءات التنفيذية ،لمتصدي إلغراؽ المصدريف مف دولة عضو

أخرى السوؽ المحمية ،وذلؾ بعد إثبات حصوؿ ضرر مادي لإلنتاج الوطني ،أو التيديد بو.
ومنذ بداية عمؿ منظمة التجارة العالمية ،تزايد إقباؿ الدوؿ المنضمة لممنظمة عمى العمؿ بيذه

اإلجازة ،لتزايد حاالت اإلغراؽ .ولقد طمب عدد مف الدوؿ النامية مراجعة ىذه االتفاقية ،لمحد
مف استخداـ تمؾ اإلجازة في حماية ،ليس ليا عالقة بالسموؾ المضر بالمنافسة .ومف أىـ ما
تقترحو الدوؿ النامية ،في ىذا المجاؿ امتناع الدوؿ عف إجراء تحقيقات متتالية ،إلثبات

اإلغراؽ عمى المنتج الواحد ،وضرورة تريثيا عاماً كامالً ،قبؿ إعادة التحقيؽ في إغراؽ ذلؾ

المنتج.

(حسيف ،2010 ،ص)83
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ممخص المبحث الثاني Summary

تعتبر االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات أحد النتائج الميمة التي نتجت عنيا جولة
أوروغواي ،وادراجيا ضمف ىذه الجولة ،جاء كنتيجة إلصرار الواليات المتحدة عمى تحقيؽ

مصالحيا ،التي اتفقت مع مصالح الدوؿ المتقدمة ،وتبيف أنيا تساىـ بنسبة كبيرة في
كبير مف
اً
الصادرات ،مما ينعكس إيجابياً عمى ميزاف المدفوعات ،كما إنيا استوعبت جزءاً

األيدي العاممة ،ومساىمتيا المتزايدة في الناتج القومي المحمي.

إف اتفاقية إجراءات االستثمارات المتصمة بالتجارة ،تواجو صعوبات في تنفيذ االلتزامات
المتمثمة بالمعاممة الوطنية ،والتوقؼ عف القيود الجمركية ،حيث تعارضت مواقؼ بيف الدوؿ

العربية التي ترغب في جذب االستثمارات األجنبية ليا ،وبيف الدوؿ المتقدمة التي ترى أف ىذه
االستثمارات تحتاج الى حماية أكثر في الدوؿ العربية.

واف الدوؿ العربية معنية بتنظيـ إجراءات االستثمارات المتصمة بالتجارة ،نظ اًر لمدور اإليجابي

المحتمؿ الذي يمكف أف تقوـ بو ىذه االستثمارات مف حيث :التمويؿ ،وتنظيـ وادارة اإلنتاج،

ونقؿ التكنولوجيا ،وتعزيز قدرات المؤسسات العربية في التسويؽ ،والتصدير وفؽ متطمبات

النظاـ التجاري العالمي.

إف الروابط التي تربط بيف اقتصادات الدوؿ العربية باالقتصاد العالمي منذ قياـ منظمة التجارة
العالمية ،وتبيف ذلؾ مف خالؿ تزايد نسبة االستثمارات االجنبية إلى إجمالي الناتج المحمى
اإلجمالي لغالبية الدوؿ العربية ،وقد يؤدي ذلؾ إلى مخاوؼ مف االعتماد عمى االستثمار

األجنبي ،وىذا قد يؤدي الى حدوث أضرار في الدوؿ العربية في حالة الخروج المفاجئ،

خاصة اف ىذه االستثمارات االجنبية تشكؿ نسبة مرتفعة مف إجمالي االستثمارات في الدوؿ
العربية األقؿ نمواً.

وامػػا الممكيػػة الفكريػػة التػػي ت ػرتبط بموضػػوع البحػػث والتطػػوير ،فقػػد سػػاىـ غيػػاب االسػػتراتيجيات

الخاصة بالبحث ،والتطوير لدى الدوؿ العربيػة فػي نػدرة التوصػؿ إلػى االبتكػارات ،واالخت ارعػات
التي تػنعكس إيجابيػاً عمػى الػدوؿ اقتصػادياً ،ولعػؿ المنطقػة العربيػة التػي تتمتػع بثػروات ،ومػوارد

كثي ػرة ،منيػػا الم ػوارد البش ػرية ،والم ػوارد الطبيعيػػة ىػػي األقػػؿ إنفاق ػاً عمػػى البحػػث ،والتطػػوير ،واف

اإلنفاؽ يعتبر ركناً أساسياً في موضوع البحث والتطوير.
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المبحث الثالث

اآلثار المرتقبة ال تفاقات منظمة التجارة العالمية عمى االقتصاد الفمسطيني
The Expected Impacts of the WTO on the Palestinian Economy

 1.1مقدمة Introduction

إف جعؿ االقتصاد العالمي يدار مف خالؿ منظمة اقتصادية عالمية ،مثؿ منظمة التجارة
العالمية تجعميا تسيطر عمييا مجموعة مف الدوؿ الصناعية الكبرى ،وتكوف تحت سيطرتيا

دوؿ أخرى تنطبؽ عمييا شروط العضوية ليذه المنظمة ،حيث تقوـ ىذه الدوؿ بعممية التنظيـ
االقتصادي بيف الدوؿ ،فيدعو قياـ ذلؾ التنظيـ إلى العدالة واإلنصاؼ في التوزيع ،والبعد عف

االستغالؿ لمدخرات الشعوب ،وعدـ السيطرة عمى األسواؽ والموارد ،ويقوـ بالعمؿ عمى تنمية
الشعوب النامية وتطوير أدائيا الصناعي ،وتعزيز التطور التكنولوجي ،وفتح المجاؿ أماميا

لتعزيز صادراتيا ،وانفتاحيا عمى األسواؽ العالمية ،ولكف ما يحدث في عالمنا ىذا اليوـ مف
ترابط األسواؽ المالية ،والنقدية بعضيا ببعض ،وتدخالت الدوؿ الصناعية السبعة الكبرى،

وسيطرة البنؾ الدولي ،كميا ىدفت لبناء أصحاب االستثمارات الرأسمالية ،ونظاـ مالي ال يقوـ

عمى العدالة ،ومشاركة العالـ الثالث ،واستغالؿ لمفقراء ،وتعزيز الفجوات بيف الطبقات

االجتماعية.

 1.1.1اال تفاقات التجارية الفمسطينية – الدولية
Palestinian-International Trade Agreements

االقتصاد الفمسطيني يحتاج إلى تعاوف تجاري عمى المدى الطويؿ ،وذلؾ ضمف اتفاقات
متبادلة مع األسواؽ الحالية ،والمستقبمية ،واالعتقاد بضرورة االىتماـ ،واالستفادة مف مزايا
صيغ التكامؿ االقتصادي ،وخاصة مناطؽ التجارة الحرة ،كونيا أولى درجات التكامؿ وأكثرىا

قابمية لمتنفيذ ،ويجب عمى الجانب الفمسطيني الحرص عمى عقد اتفاقات تخدـ االقتصاد
الفمسطيني ،ومتوافقة ومتناسبة مع النظاـ التجاري الدولي متعدد األطراؼ.

(العجمة ،2013 ،ص

)16

ومف ىنا قامت فمسطيف بتوقيع العديد مف االتفاقات التجارية الثنائية مع الدوؿ العربية،

واألجنبية ،وخصوصاً المجاورة منيا لممناطؽ الفمسطينية مثؿ :األردف ،ومصر ،وذلؾ بيدؼ

تحقيؽ مكاسب اقتصادية ،وتجارية ،ومف تمؾ المكاسب زيادة النمو االقتصادي مف خالؿ
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التخصص ،وزيادة حجـ السوؽ ،والتبادؿ ،واالنفتاح التجاري عمى الدوؿ األخرى ،واحداث
تغيرات ىيكمية في االقتصاد عبر إحالؿ الواردات ،وتشجيع الصادرات ،وذلؾ مف خالؿ

إحالؿ الواردات مف السمع ،والخدمات بمنتجات محمية ،أي بمعنى إحالؿ الواردات مف

المدخالت ،والموارد الوسيطة بأخرى ذات أسعار منخفضة ،وجودة عالية مف مصادر بديمة،
وتنويع أسواؽ التصدير لزيادة اإلنتاج المحمي عبر تنويع خطوط اإلنتاج ،لمواجية الطمب في

السوقيف المحمي ،واألجنبي ،أي إحالؿ صادرات العمؿ إلى إسرائيؿ ،بصادرات سمعية ،وذلؾ

عبر نقؿ العمؿ إلى األيدي العاممة ،بدالً مف توجو األيدي العاممة إلى أماكف العمؿ ،وينتج
عف ذلؾ مجموعة مف اإليجابيات أىميا ما يمي:
 .1انخفاض أو الحد مف معدالت البطالة.

 .2تعظيـ االستفادة مف الموارد البشرية في تحقيؽ النمو االقتصادي ،الذي يعتمد في
األساس عمى نمو الصادرات مف السمع الصناعية.

 .3زيادة الدخؿ.

 .4الحد مف التسرب المالي.
واف تحقيؽ ىذه اإليجابيات يتطمب توفير العديد مف الشروط :كتوفر البيئة السياسية ،واألمنية،
واالقتصادية المناسبة لألطراؼ كافة.

(الجعفري ،والفي)28 ،2005 ،

ومف بعض المقترحات التي تعزز العالقات التجارية الفمسطينية ،والدولية التي يمكف طرحيا:

تفعيؿ ،وتطوير االتفاقات التجارية التي عقدت خالؿ األعواـ السابقة ،عمى أف يعاد النظر

فييا وفقاً لالنتقادات الموجية ليا ،وبما يتناسب مع التطورات التي حدثت عند تنفيذ السياسة

التجارية لمدولة الفمسطينية ،وتنشيط المشاركة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،وتقديـ
االلتزامات المطموبة ،واالستفادة مف المزايا المقدمة لفمسطيف ،والدوؿ ذات األوضاع
االقتصادية المشابية ،وبصفة عامة البد مف اعتبار تقوية العالقات االقتصادية مع الدوؿ

خيار استراتيجياً ،فالعالقة مع الدوؿ العربية ،وخاصة المجاورة ليا ،يعزز حقيقية
العربية
اً

االىتماـ باالتفاقية مع االتحاد األوروبي ،ألنيا تتضمف آفاقاً لموصوؿ إلى منطقة تجارة حرة،
ويجب دراستيا وفقاً لمتطورات الجارية ،والمتوقعة ،واعادة التفاوض حوؿ بنودىا بما يخدـ

أىداؼ السياسة التجارية الفمسطينية ،ووفقاً لتوجيات االتحاد األوروبي التي تدعـ االقتصاد

الفمسطيني.

(العجمة)17 ،2013 ،
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 1.1.6التقييم العام لال تفاقات التجارية الفمسطينية – الدولية
General Evaluation of the Palestinian-International Trade Agreements

بدأت العالقات التجارية الدولية بالتطور مع تطور االحتياجات الخاصة بالدوؿ بالرغـ
محدودية الموارد ،بحيث لـ تستطع أي دولة تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف خالؿ االعتماد عمى

اإلمكانيات الذاتية المتاحة ،ومع التطور االقتصادي الذي مر بعدة مراحؿ وصوالً إلى العولمة،
مما جعؿ الكثير مف الدوؿ تتجو نحو عممية التبادؿ التجاري ،وتوقيع العديد مف االتفاقات

الثنائية ،والدخوؿ في تكتالت اقتصادية إقميمية ،ودولية ،لتشجيع التجارة الدولية فيما بينيا،
وفؽ إمكانات ،ومتطمبات كؿ دولة لمحصوؿ عمى أعمى درجة استفادة ممكنة.

ومف ىنا ،فقد وقعت فمسطيف العديد مف االتفاقات االقتصادية _ اإلقميمية والدولية _ لزيادة

التبادؿ التجاري ،وتعزيز التقدـ االقتصادي الذي كانت تسعى لتحقيقو.

(نصر اهلل)25 ،2003 ،

واف االتفاقات التجارية الدولية ينطبؽ عمييا نوعاف مف المعايير وىي :المعايير العامة

والمعايير الخاصة بفمسطيف ،ويمكف توضيحيا كما يمي:
 1.1.6.1مجموعو المعايير العامة General Criteria


تشمؿ مجموعة مف المعايير العامة ،أو المبادئ األساسية التفاقات التعاوف التجاري،
والمتعارؼ عمييا في تجارب سابقة ،وتنص عمى بعضيا اتفاقية الجات ( ،)GATTواتفاقية

الجاتس– الخدمات ) ،(GATSومنظمة التجارة العالمية ( )WTOوتشمؿ ما يمي:
 .1النفاذ إلى األسواق Market Access

ويعتبر اليدؼ الرئيس لألطراؼ الموقعة عمى اتفاقيات التعاوف التجاري ،حيث يسعى كؿ منيـ
لتوسيع حجـ السوؽ التي تصؿ إلييا السمع والخدمات كافة ،وذلؾ مف خالؿ اكتساب ضمانات
بدخوؿ أسواؽ الشركاء ،حيث يسعى الشركاء إلى تطوير بعض الصناعات التي تحتاج إلى

أسواؽ كبيرة تؤدي إلى تخفيض متوسط التكاليؼ ،وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الكفاءة الفنية،
وزيادة الصادرات ،والمحصالت النقدية مف العمالت القابمة لمتحويؿ.

 تمتكرارهذاالموضوعبشكلأوسعوأدقفًهذاالفصل،لتوضٌحمدىأهمٌته،ومقارنتهمعالمعاٌٌرالخاصةبالحالة
الفلسطٌنٌة.
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 .6الدولة األولى بالرعاية Most Favored Nation

تنص ىذه المادة ،عمى أف األطراؼ الذيف يمنحوف بعضيـ معاممة الدولة األولى بالرعاية،

ويقصد بيا ،أف كؿ طرؼ يعامؿ األطراؼ األخرى كافة بأفضؿ ما يعامؿ بو أي شريؾ أخر

في أية اتفاقية أخرى ،أي إف المعاممة الجمركية ،والتجارية لألطراؼ المتفقة عمى تعبير الدولة

األولى بالرعاية ،ىي األفضؿ بيف الشركاء ،فاذا قامت الدولة بتخفيض الجمارؾ ،أو منح أي
امتيازات لمنتجات دولة أخرى ،فعمييا تمقائياً أف تمنح ذلؾ لمدوؿ التي وقعت معيا عمى ىذا

االتفاؽ.

(عبد الرزاؽ)20-19 ،2002 ،

 .1مبدأ المعاممة الوطنية National Treatment Principle

ويقصد بيا ،إعطاء السمع المصدرة مف دولة معينو إلى دولة أخرى ،بنفس امتيازات السمع
المنتجة محمياً فييا.

(الصوراني)35 ،2006 ،

واليدؼ مف ذلؾ ىو إعطاء ضماف إمكانية التنافس

الحر بيف ىذه السمع ،فبينما يضمف مبدأ الدولة األولى بالرعاية إمكانية تنافس السمع المستوردة

مف الشركاء ،مع السمع المستوردة مف أطراؼ ثالثة ،حيث يضمف ىذا المبدأ إمكانية تنافسيا
مع السمع المنتجة محمياً.

 .1مبدأ تبادل المعمومات والوضوح في اإلجراءات والقوانين
Exchange Information and Clarification in Measures and Laws

تتفؽ األطراؼ عمى ضرورة تحقيؽ الشفافية ،والبساطة في إجراءات ،وقوانيف األطراؼ تجاه

المستوردات ،والصادرات ،واالستثمارات ،وحركة عناصر اإلنتاج .وييدؼ ذلؾ إلى ضماف
عدـ استخداـ مثؿ ىذه اإلجراءات والقوانيف كعوائؽ غير جمركية أماـ حركة السمع ،والخدمات.
 .1مبدأ حسن النية في تفسير مواد االتفاقية
The Principle of Goodwill Interpretation of the Agreement

بعض االتفاقات التجارية تنص عمى عدـ السماح باستخداـ الثغ ارت التي تظير في أي نص

مف نصوص االتفاؽ ،إلعاقة حركة السمع ،والخدمات بيف األطراؼ ،وينطبؽ ذلؾ عمى
النصوص التي قد تحتمؿ أكثر مف تفسير ،ويمكف أف يحتوي النص عمى آلية لمتحكيـ في

حاالت االختالؼ بيف األطراؼ.

(القريناوي)136 ،2006 ،
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 .2مبدأ المعاممة بالمثل (التماثمية) Principle of Reciprocity

تتفؽ األطراؼ الموقعة عمى اتفاؽ تعاوف تجاري عادة عمى معاممة بعضيـ البعض حسب

مبدا التماثمية ،فاذا قدـ طرؼ ما تسييالت أو تنازالت ما لسمع الشركاء ،أو لمستثمرييـ ،تقوـ
األطراؼ األخرى بتقديـ تسييالت مماثمة أو موازية في قطاعات أخرى.
 .3مبدأ االستثناءات Exceptional Approach

معظـ اتفاقات التعاوف التجاري تنص عمى وجود استثناءات مف القواعد العامة ،والمبادئ
المتفؽ عمييا .وتيدؼ ىذه االستثناءات إلى مساعدة الطرؼ األضعؼ مف الشركاء في تحقيؽ
تنمية اقتصادية ،لمساعدتو في تحسيف أوضاعو االقتصادية ،لتضييؽ الفجوة بينو ،وبيف

الشركاء ،وتحدد االستثناءات الممنوحة بشروط محددة الستحقاقيا ،ولمدة زمنية معمومة ،ومف
األمثمة عمى االستثناءات ما يعرؼ بحماية الصناعة الوليدة.

(عبد الرزاؽ)35 ،2003 ،

 1.1.6.6مجموعو المعايير الخاصة بالحالة الفمسطينية
Special Standards related to the Palestinian Situation

أما عف ىذه المعايير فتتعمؽ بالظروؼ الخاصة لمدولة المعنية ،ومف ىنا فقد عانى االقتصاد
الفمسطيني خالؿ سنوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف مشاكؿ كثيرة ،تمثمت في التبعية الكبيرة

لالقتصاد اإلسرائيمي ،وفي قياـ إسرائيؿ باستغالؿ الموارد االقتصادية الفمسطينية الطبيعية،
والموارد البشرية ،وذلؾ لصالح ،وخدمة االقتصاد اإلسرائيمي.

إف تقييـ االتفاقيات التجارية التي تـ توقيعيا البد مف األخذ بعيف االعتبار مدى النجاح سواء

مف الجانب النظري أو العممي في تحقيؽ ذلؾ .ويمكف إجماؿ ىذه المعايير التي البد مف أف
تتعامؿ معيا االتفاقات التجارية الفمسطينية بما يمي:
 .1تعزيز السيادة الفمسطينية Enhancing Palestinian Sovereignty

ونعني بذلؾ تعرض االتفاقية لمصالحيات المخولة لمسمطة الفمسطينية ،بصورة ال تميزىا عف
الدوؿ األطراؼ في اتفاقات مماثمة ،وتأكيد االتفاقات عمى مؤشرات سياسية تعزز الصالحيات
الفمسطينية ،وتقوي مف موقعيا السياسي في معركة الفمسطينييف لمتحرر مف االحتالؿ

اإلسرائيمي ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة.
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وتكتسب ىذه القضية أىمية خاصة ،ألف فمسطيف لـ تكتسب صفة الدولة المستقمة ،أو
العضوية في منظمة التجارة العالمية ،أو المؤسسات الدولية األخرى ،سواء أكانت السياسية

منيا أـ االقتصادية.

 .6تنويع الشركاء التجاريين وتقميص التجارة مع إسرائيل
Trade-Partner Diversification and Trade Reduction with Israel

إف احد المشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني ،والتي تعتبر مشكمة كبرى مف وجو
نظر المحمميف ،ىو إف فمسطيف تعتمد بشكؿ كبير عمى إسرائيؿ في مجاؿ التجارة الخارجية،
وتشغيؿ األيدي العاممة .مف ىنا ،فيعتبر تنويع الشركاء التجارييف ،وتقميص التبعية لالقتصاد
اإلسرائيمي ،مف المحاور الميمة التي مف المفترض أف تركز عمييا االتفاقات التجارية

الفمسطينية مع األطراؼ األخرى.

(عبد الرزاؽ)36 ،2003 ،

 .1خمق فرص عمل وتنمية الصادرات ،وتشجيع االستثمارات
Job Creation, Export Development, and Investment Encouragement

مف أىـ المشكالت التي يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني ،ىي أف الطاقة التشغيمية متدنية

بشكؿ كبير ،فاالتفاقات التجارية الفمسطينية تقوـ بمعالجة ىذا النوع مف المشكالت التي يعاني

منيا االقتصاد الفمسطيني ،والعمؿ عمى اكتساب امتيا ازت خاصة ومميزة كنوع مف الدعـ،
واالستثمار لالقتصاد الفمسطيني.

(الصوراني)78 ،2006 ،

 .1الحصول عمى إقرار بالوضع التنموي الفمسطيني المتدني
Recognition of the Distorted Palestinian Development Level

وتبرز الخصوصية الفمسطينية في ىذا المجاؿ في محاولة كسب تعاطؼ األطراؼ األخرى
لممساىمة في التنمية الفمسطينية ،بسبب األضرار التي أصابت الفمسطينييف بسبب االحتالؿ،
وخاصة في االتفاقات التي تـ توقيعيا بيف دوؿ متطورة وأخرى اقؿ تطو اًر.

(عبد الرزاؽ،2003 ،

)36

وىنا وبعد أف عرضنا ىذه المعايير عمى االتفاقات التجارية الفمسطينية الدولية فقد توصمت

الباحثة إلى أف إسرائيؿ لـ توافؽ عمى ىذه المعايير ،مما أدى إلى فشؿ التعامؿ معيا ،وذلؾ

ألنيا قامت بتعطيؿ ،وعرقمة التعامؿ مع ىذه االتفاقات ،وعدـ تطبيقيا ،وذلؾ مف خالؿ

سيطرتيا عمى الحدود.
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 1.1.1انضمام فمسطين إلى منظمة التجارة العالمية ،وعقبات اال نضمام
Joining of Palestine to the World Trade Organization and the obstacles to join

إف األراضي الفمسطينية اىتمت بالحصوؿ عمى صفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية
منذ عاـ  ،1997ىذا كمرحمة أولية تمييداً لموصوؿ إلى الحصوؿ عمى العضوية الكاممة،

حيث إف ىذا االنضماـ في الفترة األخيرة بات مف أساسيات فمسطيف.

(أبو فارة)2013 ،

إف قواعد ،وأحكاـ منظمة التجارة العالمية في واقع األمر ،تـ تطبيقيا فعمياً في األراضي
الفمسطينية ،وذلؾ مف خالؿ اتفاقية بروتوكوؿ باريس الذي تـ توقيعو بيف إسرائيؿ وفمسطيف

في إطار اتفاقية أوسمو في عاـ .1994

ولكف ىناؾ نوعاف مف العقبات التي تقؼ أماـ فمسطيف ،النضماميا لمنظمة التجارة العالمية

وىما:

أوالً 6أف الشرط األساسي مف شروط االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية ،ىو أال تسيطر
األراضي الفمسطينية عمى سياسات التجارة الخارجية.

ثانياً 6إف عممية اتخاذ القرارات داخؿ منظمة التجارة العالمية تتـ باالتفاؽ مع جميع األطراؼ،
وبالتالي فاف مشروع انضماـ األراضي الفمسطينية كعضو مراقب قد ترفضو مثؿ الواليات

المتحدة أو إسرائيؿ.

(عبد اهلل ،وابو قوش ،وطو ،2012 ،ص  ; 5عبداهلل ،وعوض ،والوزير)34 ،2012 ،

إف اليدؼ األساسي لممنظمة ،ىو تقميص العوائؽ التي تعرقؿ طريؽ التجارة بيف الدوؿ ،وبما

أف اتفاقية مراكش تسمح باتخاذ بعض الق اررات بأغمبية األصوات ،إال أف األمر لـ يحدث كثي اًر
عمى أرض الواقع ،فعمى سبيؿ المثاؿ :لقد قامت الواليات المتحدة بعرقمة انضماـ إيراف إلى

منظمة التجارة العالمية عمى مدار تسع سنوات ،أي مف عاـ  ،2005-1996ومع ذلؾ يعتقد

بعضيـ إنو إذا استطاعت األراضي الفمسطينية الحصوؿ عمى دعـ الواليات المتحدة عمى

األقؿ بعدـ االعتراض عمى خطوة االنضماـ كعضو مراقب ،وذلؾ بعزؿ إسرائيؿ ،وتشجيع
منظمة التجارة العالمية عمى طرح موضوع عضوية األراضي الفمسطينية لمتصويت.

)2013

(أبو فارة،

ومف ىنا فإف منظمة التجارة العالمية تشمؿ عمى كثير مف القواعد ،والقوانيف التي تـ تطبيقيا
في فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ بروتوكوؿ باريس االقتصادي كما سبؽ ذكره ،حيث إف إسرائيؿ

ىي دولة مؤسسة ،وعضو في منظمة التجارة العالمية ،فقد قامت إسرائيؿ بفرض نظاميا
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التجاري عمى فمسطيف ،وعمى ذلؾ فإف االقتصاد الفمسطيني ،يجب االلتزاـ بالقوانيف المفروضة
عمى دوؿ األعضاء دوف االستفادة مف مزايا العضوية ،واضافة إلى ذلؾ فإف فمسطيف غير

قادرة عمى االعتراضات ضد الممارسات التجارية اإلسرائيمية غير المنصفة ،حيث إف فمسطيف
ليست عضواً في المنظمة ،وانما تحمؿ صفة مراقب ،وبالتالي ال يحؽ ليا المجوء إلى آليات

حؿ المنازعات التي تنص عمييا االتفاقات.

(العجمة)20 ،2013 ،

 1.1.1بروتوكول باريس االقتصادي Paris Economic Protocol

تـ توقيع اتفاقية باريس االقتصادية في  29مف أبريؿ عاـ  ،1994ويؤسس ىذا البروتوكوؿ



االتفاؽ التعاقدي الذي سيحكـ العالقات االقتصادية بيف الضفة الغربية ،وقطاع غزة مف جية

واسرائيؿ مف جية اخرى ،خالؿ الفترة االنتقالية ،وسيتـ التطبيؽ تبعاً لممراحؿ الواردة في اتفاؽ
إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية ،التي تـ توقيعيا في واشنطف ،وسيبدأ

التنفيذ الفعمي في قطاع غزة ومنطقة



أريحا ،وخالؿ المراحؿ القادمة ،سيتـ تطبيقو في باقي

أنحاء الضفة الغربية ،وفقا لترتيبات المرحمة االنتقالية ،والترتيبات األخرى التي اتفؽ الجانباف

عمييا.

(اتفاقٌةبروتوكولبارٌس،1994،البند)1

وقد جاء توقيع ىذا البروتوكوؿ بعد التوقيع عمى اتفاقية إعالف المبادئ المعروفة باتفاقية
أوسمو ،واليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو تنظيـ العالقات بيف فمسطيف واسرائيؿ ،وقد تـ ىذا

االتفاؽ عمى أف تكوف مدة سريانو إلى خمس سنوات مبدئيا تبدأ في عاـ  1994وتنتيي في
عاـ  ،1999ولكنو حتى االف ،وبعد مضي العديد مف السنوات ،عمى افتراض انتيائو الزالت

فمسطيف مجبرة عمى التعامؿ مع ىذا البروتوكوؿ( .أبو جمعو )52 ،2012 ،وبني ىذا االتفاؽ عمى

أساس قاعدة اقتصادية قوية بيف فمسطيف واسرائيؿ ،عمى أف تكوف مشتركة وذات عالقات

تجارية متبادلة.
 ىذا البروتوكوؿ ومالحقو تـ دمجيا في اتفاؽ (غزة ،أريحا) وسيكوف جزءاً منيا ،ويفسر بموجبيا ،وىذه الفقرة تشير
لمنطقتي غزة وأريحا.



القصد مف مصطمح (منطقة) في ىذا البروتوكوؿ ،المناطؽ التي ىي تحت والية االراضي الفمسطينية وفقاً لالتفاؽ

الخاص المتعمؽ بالوالية اإلقميمية ،الوالية الفمسطينية يمكف أف تشمؿ في اتفاقات الحقة مناطؽ ومجاالت ووظائؼ وفقاً
لالتفاؽ المرحمي ،لذا فإف مصطمح (منطقة) في ىذا البروتوكوؿ سوؼ تفسر حيثما ورد عمى أنيا تعني وظائؼ

ومجاالت كما ترد وبالتعديالت الضرورية .
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وتضمف اتفاؽ أوسمو العديد مف االتفاقات ،لعؿ أىميا وأكثرىا خطورة ،ىو اتفاؽ باريس
االقتصادي الذي ينظـ الشؤوف االقتصادية بيف فمسطيف واسرائيؿ ،وقد تضمف ىذا االتفاؽ
بنوداً خطيرة ،كاف مف المتوقع أف تستمر ،وتعزز الييمنة ،والسيطرة االسرائيمية عمى االقتصاد

الفمسطيني ،وبما أف االتفاؽ يأتي في سياؽ عممية تسوية سممية ،وانو افترض في بنوده
وصياغتو وجود طرفيف متساوييف في اإلمكانات ،والقدرات التفاوضية ،فقد أصبحت إسرائيؿ

في منيجية التعامؿ الفمسطينية طرفاً وليس عدواً ،بحكـ االلتزامات الجديدة ،وترتب عمى ذلؾ
أف رد الفعؿ الفمسطيني تأثر دوما بيذه المنيجية ،رغـ أف إسرائيؿ استمرت في التعامؿ

بمنيجية معاكسة لـ تتأثر بأجواء التسوية السممية ،وىي منيجية االستعمار ،والحصار الشامؿ
لفمسطيف ،الذي يشمؿ اإلغالؽ المتكرر ،والمستمر لممعابر ،والحواجز ،وحجز إيرادات
المقاصة ،وبناء جدار الفصؿ ،والعدواف اإلسرائيمي المتكرر ،وما يترتب عميو مف تدمير لمبنية

التحتية ،والمرافؽ االقتصادية ،وتعطيؿ تنفيذ بنود متعددة مف اتفاؽ باريس ،وااللتفاؼ عمى ما
يطبؽ لممصمحة اإلسرائيمية.

(العجمة،)2013 ،

ومف ىنا وضعت اتفاقية بروتوكوؿ باريس

االقتصادي مجموعة مف البنود يمكف توضيح أىميا كما يمي:
.1

الضرائب المباشرة Direct taxes

تطبؽ فمسطيف سياستيا الخاصة في فرض الضرائب المباشرة ،بما في ذلؾ ضريبة الدخؿ

عمى األفراد ،والشركات ،وضرائب الممكية ،ورسوـ البمديات ،وفقاً لمسياسة التي تحددىا دولة

فمسطيف ،يقوـ الطرفاف بجمع الضرائب في األنشطة االقتصادية التي تجري في مناطقيما،
وتنقؿ إسرائيؿ إلى فمسطيف  %75مف ضريبة الدخؿ التي تحصميا مف الفمسطينييف الذيف

يعمموف في إسرائيؿ.
.6

(اتفاقية باريس االقتصادية ،1994 ،بند )35

الضرائب غير المباشرة Indirect taxes

تقوـ فمسطيف بفرض ،وجباية دوائر الضرائب اإلسرائيمية ،والفمسطينية ضريبة القيمة المضافة،

وضرائب المشتريات عمى اإلنتاج المحمي ،إضافة إلى معدالت ضريبة الشراء ضمف والية كؿ

دائرة ضريبية تكوف متطابقة ،فيما يتعمؽ بالسمع المنتجة محمياً ،والبضائع المستوردة ،وتقوـ
دولة فمسطيف بتطبيؽ نظاـ _ لضريبة القيمة المضافة _ مماثؿ لذلؾ المطبؽ في إسرائيؿ،
وتراوح معدالت ضريبة القيمة المضافة لدى فمسطيف بيف  15و%16

 ،1994بند .)36
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(اتفاقية باريس االقتصادية،

 .1الشحن Shipping

تكوف لدولة فمسطيف الصالحية ،والمسؤولية في نقاط الجمارؾ الفمسطينية "منطقة الشحف"،
وتطبيؽ سياسة الجمارؾ ،واالستيراد عمى البضائع المتفؽ عمييا ،كما حددت في ىذا

البروتوكوؿ ،ويكوف موظفو الجمارؾ اإلسرائيميوف حاضريف ،ويتسمموف مف مسؤولي الجمارؾ
الفمسطينية نسخة مف الوثائؽ الضرورية المتعمقة بكؿ شحنة ،ويكونوف مخوليف بطمب القياـ

بالتفتيش _ وىـ موجودوف _ عمى البضائع وجباية الضرائب.

(اتفاقية باريس االقتصادية ،1994 ،بند

)14

.1

الوقود The fuel

يتـ تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكـ الذاتي عمى أساس سعر الشراء في منطقة الحكـ

الذاتي ،والضرائب المفروضة عمى الوقود في منطقة الحكـ الذاتي ،حيث ينص االتفاؽ عمى
أف سعر الوقود ال يمكف أف يكوف اقؿ مف  %15مف السعر الرسمي في إسرائيؿ.

(اتفاقية باريس

االقتصادية ،1994 ،البند )12

 1.1.1وجيات النظر المؤيدة ،والمعارضة لمجيود الفمسطينية لمحصول عمى صفة مراقب
في منظمة التجارة العالمية

Points of View for and Against the Palestinian Efforts to Obtain Observer
Status at the WTO
 1.1.1.1حجج الفئة المؤيدة The Arguments of the Pro category

 .1المشاركة في منظمة التجارة العالمية ستعزز الحضور الفمسطيني عمى المسرح
الدولي ،وبالتالي تعزز الموقؼ الفمسطيني المطالب بإقامة دولة مستقمة.

 .2إف مفاوضات االنضماـ بصفة مراقب يمكف أف تضع _ لممجتمع الدولي _ األعباء
االقتصادية التي يفرضيا االحتالؿ اإلس ارئيمي عمى فمسطيف.

 .3إف حصوؿ فمسطيف عمى صفة مراقب ،سيسمح ليا بناء قدرات مؤسساتيا في مجاؿ
السياسات التجارية ،ويمكنيا مف االستفادة مف المساعدة الفنية التي تقدميا منظمة

التجارة العالمية في ىذا المجاؿ( .عاشور)2012 ،
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 .4إف حصوؿ فمسطيف عمى صفة مراقب سيسمح ليا بالحصوؿ عمى االمتيازات
التفضيمية التي تحصؿ عمييا الدوؿ النامية ،في منظمة التجارة العالمية ،عوضاً عف

معاممتيا كما ىو الحاؿ االف كدولة متطورة نظ اًر الرتباطيا مع اتفاؽ إسرائيؿ في
منظمة التجارة.

 .5إف انضماـ فمسطيف إلى ىذه المنظمة بصفة مراقب ،سيساعد الفمسطينييف عمى

االستفادة مف آليات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات ،وبالتالي يمكف استخداـ
ىذه األلية لرفع دعاوي ضد إسرائيؿ ،وضد القيود التي تفرضيا عمى الصادرات،

والواردات

الفمسطينية( .عبد اهلل ،وابو قوش ،وطو ،2012 ،ص )7

 1.1.1.6حجج الفئة المعارضة The Arguments of the Anti-Category

 .1يستفيد المزارعوف ،وأصحاب المصانع الفمسطينيوف اآلف مف الرسوـ الجمركية
المرتفعة ،التي تفرضيا إسرائيؿ عمى المنتجات الزراعية  ،%33وعمى منتجات

األلباف  ،%112مما يشكؿ حماية ليـ مف المنافسة العالمية ،وىذه الرسوـ يمكف أف
تكوف اعمى مما تستطيع فمسطيف فرضو ،بعد انضماميا كعضو مستقؿ في منظمة

التجارة العالمية.

(عاشور)2012 ،

 .2إف االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية دوف الحفاظ عمى العالقات التجارية الخاصة
مع إسرائيؿ ،يعني أف فمسطيف تفقد المزايا التفضيمية التي تممكيا اآلف في السوؽ

اإلسرائيمية الغنية.

 .3ال يعزز السعي لمحصوؿ عمى صفة عضو مراقب ،أو عضوية كاممة في منظمة
التجارة العالمية المطمب الفمسطيني بإقامة الدولة ،وذلؾ ألف بعض أعضاء منظمة

التجارة العالمية ،ليسوا دوالً أصالً مثؿ :ىونغ كونغ وماكاو وتايواف.

 .4إف عممية التبادؿ التجاري بيف إسرائيؿ ،وفمسطيف ،ال ينظر الييا كتجارة دولية حسب
بروتكوؿ باريس ،لذلؾ فإف فمسطيف لف تكوف باستطاعتيا استخداـ آليات منظمة

التجارة العالمية في المنازعات والدعاوي ضد القيود التي تفرضيا إسرائيؿ عمى

التجارة.

(حمامي)2012 ،
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 .5ليس مف الضروري أف تكوف فمسطيف عضواً مراقباً أو دولة كاممة العضوية ،لتستفيد
مف اليات منظمة التجارة العالمية ،لتسوية المنازعات ،فيناؾ أعضاء في المنظمة ليـ

عالقات مميزة مع فمسطيف مثؿ :مصر ،واألردف يمكف أف يرفعوا دعاوي ضد
إسرائيؿ ،كونيا تعيؽ تجارتيـ ،وتنتيؾ أحكاـ منظمة التجارة العالمية مف خالؿ تقييد
الواردات ،والصادرات مف والى فمسطيف.

 .6دولة فمسطيف ال تستطيع أف تحقؽ الشرط الخاص باالستقاللية في السياسات
التجارية ،وىذا أمر ضروري البد منو لمحصوؿ عمى عضوية منظمة التجارة العالمية

( ،)WTOدوف إعادة التفاوض عمى بروتوكوؿ باريس ،وىو امر مف الصعب تحقيقو
في الوقت الحالي( .عبد اهلل ،وابو قوش ،وطو.)2012 ،
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Summary

تعتبر منظمة التجارة العالمية مف المنظمات التي فتحت الطريؽ أماـ الكثير مف الدوؿ،

لتسييؿ عمميات التبادؿ التجاري ،حيث عاىدت الدوؿ بالتقدـ نحو طريؽ االنفتاح بيف الدوؿ

عف طريؽ عمميات التبادؿ التجاري ،وذلؾ برفع القيود التي تعرقؿ عمميات التبادؿ.

إف اتفاقات التجارة الدولية ،واإلقميمية ،ساىمت في زيادة تحسف العالقات بيف دوؿ العالـ ،مما
أدي إلى تحسف كبير في حجـ التدفقات السمعية ،وضاعؼ مف تأثير التجارة عمى النشاطات

االقتصادية المختمفة لغالبية دوؿ العالـ ،أما العالقات التجارية الفمسطينية مع دوؿ العالـ
فكانت مقصورة عمى االتفاقات الثنائية ،سواء اتفاقات عربية أو أجنبية ،وخاصةً مع الدوؿ

المجاورة ليا مثؿ :االردف ومصر ،فكاف اليدؼ الرئيس مف ىذه العالقات ،ىو تحسف ،وتطور

النمو االقتصادي عف طريؽ التوسع في حجـ األسواؽ ،وزيادة التبادؿ ،واالنفتاح التجاري مع
العالـ الخارجي.

وعمى الرغـ مف أف فمسطيف تعاني مف عقبات عديدة ،منيا سيطرة إسرائيؿ عمى التجارة
الخارجية ،حيث تعتبر نفسيا الشريؾ التجاري الوحيد لالقتصاد الفمسطيني ،فإنيا تعتمد عمييا
بشكؿ شبو كامؿ في تجارتيا الخارجية ،ألف إسرائيؿ تسيطر عمى المعابر الدولية التي تربط

بيف فمسطيف ،والعالـ الخارجي مف جية ،وتحكميا بحركة التبادؿ التجاري فيما بينيا ،وبيف
فمسطيف مف جية أخرى.

وبعد توقيع بروتوكوؿ باريس االقتصادي ،والذي ييدؼ إلى تنظيـ الشؤوف االقتصادية بيف

إسرائيؿ وفمسطيف ،وفقاً لقواعد االتحاد الجمركي ،وتوحيد األسعار ،ولكف إسرائيؿ قيدت حرية
التجارة الفمسطينية في االستيراد مف الخارج ،وبالرغـ مف ىذا االرتباط بيف الطرفيف غير

المقبولة ال بد مف إيجاد عالقة تجارية بيف االقتصاد الفمسطيني ،واإلسرائيمي ،واعادة ربط
االقتصاد الفمسطيني بالدوؿ المجاورة عمى أسس اقتصادية صحيحة ،تمكنو مف االلتحاؽ
بالتطورات التجارية العالمية التي تنظميا منظمة التجارة العالمية.
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خاتمة الفصل الثالث
Conclusion
إف االنتقاؿ مف ثنائية المبادالت الدولية ،إلى مبادالت دولية متعددة األطراؼ ،أدى إلى تزايد
عدد الدوؿ المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية ،وبدأت بالعمؿ عمى التحرر المتزايد

لممبادالت الدولية ،مف خالؿ التخمص مف العقبات التجارية ،وازالة القيود الجمركية ،وقد تبيف
أف الدوؿ العربية وجدت نفسيا أقؿ المستفيديف مف نمو التجارة الدولية ،ويجب عمى الدوؿ
العربية اذا أرادت ضماف مصالحيا أف تقوي مركزىا التفاوضي ،مف خالؿ تكوينيا تكتالت

إقميمية قوية.

ويعتبر التبادؿ التجاري مف أىـ العوامؿ التي تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى اقتصادات الدوؿ العربية،

لذا يجب مراقبتيا بصورة مستمرة ،ألف عممية انتقاؿ السمع ،والخدمات مف دولة ألخرى ليس
باألمر السيؿ ،ولكف ظيور منظمة التجارة العالمية أدى إلى وضع ،ورفع نظاـ تجاري يقوـ
بتنظيـ السموؾ التجاري لمتبادالت بيف الدوؿ ،فيي تعتمد عمى مجموعة مف المبادئ ،يتـ

التفاوض بيا عمى بعض المسائؿ ،والقوانيف يجب السير عمييا بالنسبة لمدوؿ األعضاء.

فمممنظمة اتفاقات انبثقت عف نتائج جولة أورغواي ،والتي ميزنا فييا بيف االتفاقات القطاعية،
أو بعد انعقاد مجموعو مختمفة مف المؤتمرات الو ازرية ،واستمرار اتفاقات ،واجراءات ،مراعية

بذلؾ حقوؽ جميع الدوؿ األعضاء ،بما فييا الدوؿ العربية ،التي اعتبرت االنضماـ لممنظمة

حالً لحماية ،واصالح اقتصاداتيا ،السيما بعد استفادتيا مف القواعد األساسية التي تقوـ عمييا

المنظمة.

لكف في المقابؿ نجد أف ىذه الدوؿ تتعرض إلى استنزاؼ الثروات ،خالفاً عف التأثير السمبي

إلنتاجيا ،أي بمعنى أف الدوؿ العربية تستورد السمع ،ولكف الدوؿ االخرى ال تقبؿ صادرات
الدوؿ العربية ،فكيؼ سيكوف موقؼ الدوؿ العربية مثؿ االردف ،ومصر ،وغيرىا مف الدوؿ

العربية اتجاه التجارة الدولية.
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الفصل الرابع
التكامل االقتصادي العربي كاستراتيجية لمحد من تأثيرات اتفاقات منظمة التجارة
العالمية عمى الدول العربية
Arab Economic Integration Strategy to Reduce the Impact of the
WTO on the Arab Countries
 1.1مقدمة Introduction

لقد أصبح عالـ اليوـ يتميز بالتجمعات اإلقميمية الكبرى ،والتكتالت االقتصادية الكبيرة التي
استطاعت أف تجمع تشكيالت مختمفة ،فكرياً وسياسياً ،وأف تقؼ في وجو المشاكؿ المشتركة،
وأثبتت جدارتيا في مواجية أزمات عالمية ،كما يتميز بظاىرة تدويؿ الحياة االقتصادية،

وعولمتيا ،والتحرر مف القيود القومية ،واإلقميمية في ظؿ الدور األساس الذي تمعبو منظمة
التجارة العالمية.

وقد جاءت عممية التكامؿ كنتيجة لرغبة العديد مف الدوؿ في االنضماـ إلى تجمعات إقميمية،

لتحقيؽ عدد مف األىداؼ االقتصادية ،والسياسية ،واألمنية .وقد شيدت أوروبا والدة أكبر تكتؿ
إقميمي في العالـ ،وىو االتحاد األوروبي.

لقد بدأت الدوؿ العربية تحاوؿ تحقيؽ عممية التكامؿ االقتصادي منذ قياـ جامعة الدوؿ العربية
عاـ  ،1945وعمى الرغـ مف ذلؾ ،فقد تعطؿ مشروع التكامؿ لفترات طويمة مف الزمف ،نتيجة

لمخالفات السياسية بيف الدوؿ العربية مف جية ،وانشغاؿ الدوؿ العربية بالحروب مع إسرائيؿ،
مف جية أخرى.

قامت العديد مف الدوؿ العربية _ خالؿ القرف الماضي _ بعدة محاوالت ،لتحقيؽ التكامؿ
االقتصادي ،فقد تـ عقد العديد مف االتفاقات الثنائية ،ومتعددة األطراؼ ،وتأسيس العديد مف

الييئات والمنظمات ،واتخذت سمسمة طويمة مف الق اررات ،والتوصيات ،ووضعت السياسات
بيدؼ الوصوؿ إلى الوحدة االقتصادية.
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المبحث األول

سبل نجاح التكامل االقتصادي العربي ،وعالقتو بالنظام المتعدد األطراف
Ways to the Success of the Arab Economic Integration and Its Relationship
to the Multilateral System

تكممنا في الفصؿ األوؿ عف مجموعو مف المقومات التي ليا عالقة بمسار التكامؿ
االقتصادي العربي ،وبمقدار توفرىا ،يمكف تحديد مدى نجاح الدوؿ العربية التي ىي قيد

التكامؿ االقتصادي العربي في تحقيؽ أىدافيا ،واالف ولتوضيح سبؿ نجاح عممية التكامؿ
االقتصادي العربي ،ال بد مف توضيح دوافع التكامؿ االقتصادي اوالً.
 1.1.1دوافع التكامل االقتصادي بين الدول العربية
Motives of Economic Integration Among the Arab Countries

إف مف أىـ أىداؼ الدوؿ العربية ىي تكويف ،أو االنضماـ إلى تكتؿ إقميمي ،وىو ىدؼ ال
يختمؼ كثي اًر عف األىداؼ التي تسعى الييا الدوؿ المتقدمة .فالدوؿ العربية تسعى دائماً إلى

فتح أسواؽ جديدة لصادراتيا ،والى جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية مف الدوؿ األعضاء

في التكامؿ ،فيذه االىداؼ ال تنحصر فقط في دوافع اقتصادية ،بؿ ربما لـ تكف الدوافع
االقتصادية اقوى ىذه األسباب في بعض الحاالت ،أو قد ال يكوف ىناؾ أي اتفاؽ حوؿ

الدوافع التي كاف ليا األثر األوؿ في تكويف بعض التكتالت ،وذلؾ ألف لالعتبارات السياسية
واالجتماعية أثرىا الذي ال يمكف تجنبو .وىناؾ مجموعة مف الدوافع نختصرىا بما يمي:
1.1.1.1

الدوافع االقتصادية Economic Motives

ومف أىـ الدوافع االقتصادية لمتكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ العربية ما يمي:
 .1ضعؼ نطاؽ األسواؽ المحمية المتمثمة في :انخفاض دخؿ الفرد ،ومف ثـ القوة
الشرائية ،وتدني وس ائؿ االتصاؿ والنقؿ .....الخ) لمعظـ الدوؿ العربية مما يؤدي إلى
عرقمة المشروعات الحديثة في المجاالت االقتصادية المختمفة ،كذلؾ فإف األخذ

بصورة أو بأخرى مف صور التكامؿ االقتصادي ،سوؼ يسيـ إلى حد كبير في

التغمب عمى معظـ العقبات.
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 .2ضعؼ القدرة التنافسية ،والتفاوضية عند الدوؿ العربية في مجاؿ المعامالت
االقتصادية ،ويرجع السبب في ذلؾ إلى اعتماد معظـ الدوؿ في صادراتيا عمى المواد
األولية ،كما تمثؿ التجارة مع الدوؿ الصناعية الجزء األكبر منيا ،بينما تمثؿ التجارة
البينية نسبة ضئيمة منيا .وليذا اصبح مف دوافع التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ

العربية الحاجة إلى زيادة القوة التساومية لدوؿ التكامؿ في عالقاتيا االقتصادية

الخارجية.

(برزيؽ ، 2007،ص )117-116

 .3رغبة الدوؿ العربية التي ىي ضمف التكتالت في الحفاظ عمى مستوى معيشة سكانيا،

وزيادة معدؿ نموىا ،وتقوية مركزىا اتجاه التكتالت األخرى ،خاصة واف العصر

الحالي اصبح عصر التكتالت االقتصادية ،وىذه التكتالت تخمؽ فرصة أماـ الدوؿ

العربية كي تقوى اقتصاداتيا داخمياً ،وخارجياً.

 .4رغبة الدوؿ العربية في االستفادة مف اتساع حجـ السوؽ الناجمة عف ازالة الحواجز
الجمركية ،بيف الدوؿ الداخمة ضمف تكتالت اقتصادية ،مما يتيح إنشاء وحدات
إنتاجية قادرة عمى تحقيؽ وفورات اإلنتاج عمى نطاؽ واسع.

 .5التغيرات التي حدثت بالساحة الدولية في اآلونة األخيرة ،وقياـ التكتالت االقتصادية

التي تشكؿ خط اًر عمى التكتالت الصغيرة ،والمبعثرة سياسياً ،واقتصادياً ،وقياـ منظمة

التجارة العالمية ،وانضماـ معظـ الدوؿ العربية إلييا ،وما أوجدتو ىذه المنظمة مف

ظروؼ البد مف االستعداد ليا ،والتعامؿ معيا ،فتحرير التجارة العالمية وقياـ التكتالت
االقتصادية ،أوجد منافسة حادة ،ال يمكف مواجيتيا إال بالتنسيؽ بيف الدوؿ العربية،

وتحقيؽ التكامؿ االقتصادي بينيا ،والذي أصبح ضرورة ال غنى عنيا لتحقيؽ تنمية

اقتصادية حقيقية في المنطقة العربية.

(احما ،وبالي ،والعممي ،2013 ،ص)16-13

 .6اختالؼ الموارد المالية بيف الدوؿ العربية ،فيناؾ دوؿ ذوات دخوؿ ،وفوائض مالية
مرتفعة ،ومتراكمة ،كالدوؿ البترولية ،ودوؿ أخرى _ وىي الغالبية _ تعاني مف ندرة
رؤوس األمواؿ ،وتراكـ الديوف ،حيث إف رؤوس األمواؿ الخاصة ببعض الدوؿ
البترولية يتـ استثمارىا في الدوؿ الغربية ،مثؿ الواليات المتحدة األمريكية ،بينما ىناؾ

دوؿ عربية أخرى غارقة في ديونيا الخارجية ،بمعنى إف بعض الدوؿ تحقؽ عج اًز
وأخرى تحقؽ فائضاً في موازنتيا التجارية.
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(عبد السالـ)2011 ،

 .7التكيؼ مع عولمة االقتصاد ،واالستجابة لتحدياتيا التجارية ،واإلنتاجية ،والتقنية،
فالتقدـ التقني أدى إلى الزيادة اإلنتاجية كماً ونوعاً ،مما ضاعؼ مف حدة المنافسة
الدولية في تسويؽ ىذه المنتجات ،وال تستطيع الدوؿ العربية _ باعتبارىا دوالً نامية _

تنمية صادراتيا بغير التعاوف فيما بينيا ،واقامة سوؽ مشتركة ،ومناطؽ تجارة حرة،
وتجمعات إقميمية ،واالنتظاـ في تكتؿ اقتصادي كبير.

 .8تحقيؽ التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والتي تمثؿ مطمباً ضرورياً لمدوؿ العربية ،لكي

تتمكف مف استعادة مكانتيا ،وترقية شعوبيا ،ولـ يعد ذلؾ متيس ار في الظروؼ اإلقميمية
والدولية الراىنة ،أو باالعتماد عمى الخارج ،فالدوؿ العربية يجب عمييا أف تنظر إلى

مصالحيا في إطار منظومة تعاونية ،وتكاممية .وتعتبر الوحدة االقتصادية في جميع
صورىا خطوات فعالة لموصوؿ إلى وحدة حقيقية بيف الدوؿ العربية ،وتقوية أواصر
األخوة والتعاوف بيف دوليا ،وشعوبيا ،وتحقيؽ تقدميا ،ورفاىيتيا.

(كيينة ،2009 ،ص )39

وبناء عمى ما سبؽ ،وعمى ضوء التغيرات االقتصادية العالمية التي طرأت ،لـ يعد أماـ الدوؿ

العربية اي مخرج لتحقيؽ التكامؿ االقتصادي بينيا ،سوى العمؿ الجاد لتجاوز الصعوبات

التي تعترض تحقيؽ ىذا التكامؿ ،وبما إف األداة السياسية ،ىي األساس في إمكانية التغمب
عمى كؿ ما يعرض تحويؿ حمـ التكامؿ االقتصادي العربي إلى واقع ممموس ،وكذلؾ فإنو
يتوجب عمى المؤسسات العربية المتخصصة كافة ،وعمى راسيا االقتصادي واالجتماعي

بجامعة الدوؿ العربية المساىمة التوجو نحو تحقيؽ التكامؿ االقتصادي العربي ،إال أف الدوؿ
العربية لـ تتمكف مف انجاز ىذه المياـ ،وذلؾ ألنو وفي عاـ  2010قد تـ الغاء الحواجز

الجمركية في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية ،مما ولد المخاطر ،والتحديات التي فرضيا

النظاـ العالمي ،ويأتي عمى رأس ىذه المخاطر العولمة ،والتكتالت االقتصادية التي اضطرت

الدوؿ العربية وما تزاؿ مضطرة إلى مواجيتيا ،فالواقع الحالي يشير إلى أنيا لف تتمكف مف
ذلؾ ،وبالتالي تتحوؿ الى دوؿ ىامشية ثانوية ،تابعة لغيرىا مف الدوؿ المتقدمة.

والعممي ،2013 ،ص )16
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(احما ،وبالي،

ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى أف الدوافع االقتصادية لمتكامؿ االقتصادي العربي ،تختمؼ
باختالؼ المستويات االقتصادية ،واالجتماعية لمدوؿ التي تعتبر مف ضمف إطار التكامؿ

االقتصادي ،فتسعى الدوؿ المتقدمة إلى االستفادة مف العوائد التي نتجت عف الكفاءة
االقتصادية ،وعف إزالة العوائؽ المفروضة عمى األنشطة االقتصادية ،وذلؾ ألف اليياكؿ
االقتصادية ليذه الدوؿ عادة ما تتسـ باالستقرار لعقود طويمة ،فإف أي تغيير يط أر عمى ىذه

اليياكؿ ،استجابة لبرامج التكامؿ ،يكوف لو أثر إيجابي واضح عمى األداء االقتصادي بشكؿ
عاـ ،ىذا مف جانب الدوؿ المتقدمة.

وال تحقؽ الدوؿ العربية ىذه المكاسب ،بنفس القدر مف الفعالية ،والديناميكية التي يفرزىا
التكامؿ االقتصادي ،كما إف العوائد الناتجة مف الكفاءة االقتصادية ،ليست بالحجـ نفسو،

مقارنة بالدوؿ المتقدمة ،ويعود سبب ذلؾ ،إلى أف اليياكؿ الصناعية لتمؾ الدوؿ تكوف
صغيرة ،بالنسبة لحجـ االقتصاد ،او حتى بالنسبة لخطط التنمية بوجو عاـ ،كما إف المكاسب

التي تحصؿ عمييا مف خالؿ تسييؿ تدفقات التجارة تعد أيضاً صغيرة نسبياً.

ومف ىنا فإف األىداؼ التي تتمتع بيا ىذه الدوؿ مف العممية التكاممية ليست أىدافاً ديناميكية

بقدر ما ىي أىداؼ ىيكمية ،تشمؿ تنمية صناعات جديدة ،وىو ما تسمح بو االقتصادات ذات

الحجـ الكبير ،نظ اًر التساع األسواؽ ،وتنوع القدرات ،لذا فاف عممية التنمية االقتصادية ما ىي
إال دافع قوي يؤدي إلى حركة تكاممية لتمؾ الدوؿ.
 1.1.1.6الدوافع السياسية Political Motives

تعد المصالح السياسية مف بيف أىـ األسباب التي تدفع إلى إتماـ التكامؿ االقتصادي ،بيف
الدوؿ العربية ،ومف ثـ فإف العالقة وثيقة بيف السياسة ،وتكاممية الدوؿ العربية ،والدوافع

السياسية التي تكوف وراء ىذا التكامؿ تكمف فيما يمي:

 .1تمكيف الدوؿ العربية مف الدفاع عف نفسيا ضد قوى سياسية خارجية ،كما حدث في
أوروبا ،حيف كاف الدافع لقياـ السوؽ األوروبية المشتركة ،ىو تخوؼ الدوؿ األوروبية
مف امتداد النفوذ الشيوعي إلييا ،وتقسيـ أمريكا ،واالتحاد السوفيتي سابقاً العالـ إلى

قسميف ويتـ السيطرة عمييا.
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 .2تخفيؼ حدة التوترات السياسية بيف الدوؿ األعضاء ،فمف خالؿ تشابؾ العالقات
االقتصادية التي تساعد عمى توثيؽ العالقات السياسية ،وزيادة الثقة بيف الدوؿ العربية في

المنطقة التكاممية ،فإف ىذه الدوؿ تتجنب الخطر السياسي ،كما حدث بيف ألمانيا ،وفرنسا

بعد إقامة المجموعة األوروبية لمفحـ " ،"ECSCوكذلؾ مساىمة "المركسور
MERCOSUR



في تخفيؼ حدة الصراع بيف األرجنتيف ،والب ارزيؿ ،واحتواء خطر

البرامج العسكرية النووية بيف الطرفيف

(خموفي ،2012 ،ص )53-51

 .3وقد تكوف الوحدة السياسية ىي اليدؼ األسمى الذي تسعى إلى تحقيقو الدوؿ المنضمة
إلى تكتؿ اقتصادي ،أي إف ىذا األخير يمثؿ تمييداً إلقامة تكتؿ سياسي ،إال انو _ في

المقابؿ _ قد تحدث مف وراء التكامؿ اثر عكسي ،وبالتالي ترتفع درجة عدـ االستقرار،
والخالفات بيف الدوؿ األعضاء نتيجة لممشاكؿ التي قد يخمقيا التكامؿ االقتصادي.
ولقد بحث عمماء السياسة في استخداـ الدبموماسية التجارية خالؿ سياؽ إقميمي ،وتوصموا إلى

إف العالقات التجارية قد تساعد عمى إنشاء عالقات سياسية بيف الدوؿ األعضاء ،بتطوير
وسائؿ التحكـ في الصراع بينيما.

(إسماعيؿ ،2014 ،ص )9

 المجموعة األوروبية لمفحم ECSC 6وىي اختصار لػ  European Coal and Steel Communityوىي
مجموعة تـ تأسيسيا رسمياً بموجب معاىدة باريس  ،1951ولـ يتـ توقيعيا بيف كؿ مف فرنسا وألمانيا الغربية إيطاليا

وبمجيكا ولوكسمبورغ وىولندا ،وذلؾ عمى أمؿ أف تقوـ بإنشاء سوؽ مشتركة لمفحـ والصمب .وذلؾ بيدؼ تنظيـ الحركة
الحرة لمفحـ والصمب وحرية الوصوؿ إلى مصادر اإلنتاج(EUR- Lex, Access to European Union law, .
)2010


المركسور 6يطمؽ عمى ىذا التجمع باسـ دوؿ المخروط الجنوبي( ،السوؽ المشتركة لمجنوب) ىو مشروع تكاممي

اقتصادي واعضاؤه ىـ :األرجنتيف ,الب ارزيؿ ،باراغواي ،وأوروغواي .في عاـ  ،2008أصبحت فنزويال ،بوليفيا ،وشيمي
ضمف التجمع .واما بيرو ،اإلكوادور ،وكولومبيا فقد أعربوا عف رغبتيـ في االنضماـ إلى المجموعة ،واف المكسيؾ فقد

أظيرت اىتماماً متزايداً .ومف اىدافيا االساسية ىي زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية لالقتصادات لدوؿ األعضاء كافة بفتح
األسواؽ ،وتعزيز التنمية االقتصادية في اإلطار عالـ العولمة ،تحسيف البنية التحتية ،االتصاالت ،االستخداـ األفضؿ

لمموارد المتاحة ،المحافظة عمى البيئة ،مف اىتمامات(Mecropress, south Atlantic News Agency, 2015) .
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ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى إف الدوافع السياسية تؤثر بشكؿ ممحوظ عمى نجاح عممية
التكامؿ االقتصادي ،واف األوضاع السياسية ،واالقتصادية التي تتصؼ بيا الدوؿ العربية تؤثر
وتتأثر بيا بشكؿ أو باخر ،سواء عمى عممية التكامؿ االقتصادي أو األوضاع السياسية

واالقتصادية.
 1.1.1.1الدوافع االجتماعية Social Motives

يمكف حصر الدوافع االجتماعية فيما يمي:

 .1رغبة الدوؿ العربية مف خالؿ التكامؿ االقتصادي ،إلى زيادة معدالت التوظيؼ ،وتخفيؼ
حدة البطالة ،وما يترتب عنيا مف مشاكؿ اجتماعية ،وىذا لكونو يعمؿ عمى إعادة توزيع

السكاف في تمؾ الدوؿ ،بما يحقؽ قد ًار أكبر مف التناسب بيف أعدادىـ ،وبيف حجـ الموارد

المتاحة ،فيسمح بانتقاؿ فائض السكاف مف دوؿ الفائض إلى دوؿ العجز ،محققاً بذلؾ
انخفاض في معدالت البطالة ،وزيادة في مستويات اإلنتاج ،وتحسيف في مستويات

المعيشة في الدوؿ العربية.

)بوسكاني ،ودبيش ،2004 ،ص )3

 .2في بعض الحاالت تربط العالقة التكاممية بيف دوؿ عربية ،وأخرى متقدمة ،وقد يكوف دافع
الدوؿ المتقدمة التحكـ في تدفقات اليجرة إلييا ،وتخفيؼ دوافعيا ،خاصة مع تصاعد
البطالة ،وتدني المستوى المعيشي في الدوؿ العربي.

 .3تحسف الموارد البشرية خاصة في الدوؿ العربية ،والذي يحتاج إلى المزيد مف االستثمارات
في الموارد البشرية ،بمعنى مكافحة الفقر ،واألمية ،.....باإلضافة إلى رفع كفاءة اإلدارة
عبر التدريب ،وزيادة االىتماـ بالتعميـ ،والصحة عمى المستوى الوطني واإلقميمي.

 .4رغبة الدوؿ العربية األعضاء في حؿ بعض المشكالت التي تعاني منيا دولة ما لوحدىا،
بؿ ىي مشكالت مطروحة عمى المستوى العالمي ،مثؿ المشكالت البيئية ،والتي ال يمكف

معالجتيا بشكؿ فعاؿ إال عمى المستوى التكاممي.
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 1.1.1.1الدوافع األمنيــــة Security Motives

االستقرار األمني كيدؼ ،قد يدفع بعض الدوؿ لعقد اتفاقات إقميمية ،ليذا يكوف الدافع وراء

ضـ دوؿ معينة لمتكتؿ دافعاً أمنياً ،ورغبة الدوؿ في المحافظة عمى سيادتيا بالتعاوف مع دوؿ

أخرى ،وىذا ما تـ مع مجتمع الفحـ ،والصمب األوروبي ،والمجتمع األوروبي ،فالطريؽ غير
المباشر لتقوية األمف مف خالؿ تكامؿ اقتصادي يعتبر خطوة أولية ،وأساسية.

وكذلؾ اتجاه االتحاد األوروبي لضـ دوؿ جنوب البحر المتوسط في اتفاقات ثنائية ،واتفاقات

شراكة ،رغبة منو في تأميف الجنوب ،وتجنب لممشكالت التي يمكف أف يصدرىا.

(المسماري،

والغوؿ.)2009 ،

ليذا تشكؿ الدوؿ تكتالت لتعزيز األمف القومي ،والسالـ ،والمساعدة في تطوير المؤسسات

السياسية ،واالجتماعية.

وميما تعددت الدوافع الكامنة وراء التكامؿ االقتصادي العربي ،مف اقتصادية ،وسياسية إلى

اجتماعية ،واختالؼ الدوؿ العربية عف الدوؿ المتقدمة ،إال أف االنضماـ إلى أحد التكتالت

االقتصادية القائمة في العالـ ،أو إنشاء تكتالت اقتصادية جديدة ،أصبح مف األساسيات

الضرورية االقتصادية ،التي يجب أف تسود في عالمنا اليوـ ،وخاصة في الدوؿ العربية ،نظ اًر
لما يقدمو ىذا التكتؿ مف فرص ليذه الدوؿ.

(خموفي ،2012 ،ص )53-51

 1.1.6سبل نجاح التكامل االقتصادي العربي
Ways to the Success of Arab Economic Integration

نستعرض فيما يمي عدداً مف المتطمبات األساسية ،والعوامؿ المساعدة في إنجاح التكامؿ

االقتصادي العربي ،وتسريع وتيرتو ،والمحافظة عمى مصالح الدوؿ األعضاء.
 .1اإلطار القانوني The Legal Framework

إ ف اإلطار القانوني يساعد عمى نجاح عممية التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ العربية ،حيث
يحدد حقوؽ وواجبات الدوؿ األعضاء ،ويبيف كيفية التعامؿ مع المستجدات التي قد تط أر في

المستقبؿ ،ويشمؿ ىذا اإلطار مجموعة مف العناصر ،منيا :وجود اتفاقات جماعية ،ومواثيؽ
عمؿ ،وتشريعات مشتركة.
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اإلطار المؤسسي The Institutional Framework

إف وجود إطار قانوني بيف الدوؿ األعضاء ليس كافياً لتجنب الخالفات التي قد تنشأ بيف
األعضاء ،وليذا توجد ىناؾ حاجة ماسة إلنشاء مؤسسات ،واتحادات قومية تشرؼ عمى

تطبيؽ االتفاقات ،وتسف تشريعات جديدة ،وتعمؿ عمى حؿ الخالفات البينية.
 12االستثمارات المشتركة Joint Investments

إف عمميو التكامؿ االقتصادي ،يتطمب وجود استثمارات مشتركة داخؿ التكتؿ ،وال يتـ ذلؾ إال
مف خالؿ بذؿ الجيود ،لتحسيف مناخ االستثمار ،وتشجيع القطاع الخاص عمى المبادرة في

االستثمار.

 .1التجارة البينية Intra-regional Trade

يعتبر ىذا العنصر ميماً في نجاح عممية التكامؿ االقتصادي ،فوجود تجارة بينية بيف الدوؿ
األعضاء ،وىو ما يعكس درجة اعتماد دوؿ االعضاء عمى بعضيا البعض في توفير ما

تحتاجو مف سمع ،وخدمات ،وتتطمب عممية نقؿ السمع بيف الدوؿ تخفيض ،وازالة الحواجز
التجارية فيما بينيا ،مف خالؿ تقديـ المعامالت التفضيمية لمدوؿ األعضاء.

(الفرس ،2009 ،ص

)3

 1.1.1عالقة التكامل االقتصادي بالنظام التجاري متعدد األطراف
Relationship of Economic Integration and the Multilateral Trading System

تتميز العالقات االقتصادية الدولية عادة بوجود نمطيف متعاكسيف متضاديف حيث يتمثؿ النمط

األول في رغبة الدوؿ إلى تكويف تكتالت اقتصادية إقميمية ،بيف مجموعات مف الدوؿ في

جوانبيا االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وتكوف في إطار ىذا النمط ترتيبات إقميمية

جديدة تشكؿ نظماً إقميمية نشطة في النظاـ االقتصادي المعاصر .أما النمط الثاني فيسعى

إلى إقامة عالقات اقتصادية حرة عمى المستوى العالمي ،وازالة الحدود الفاصمة بيف

االقتصادات الدولية (العدبو ،ص ،1دوف تاريخ النشر) وذلؾ باالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية.

ولتوضيح أوجو التضاد بيف النمطيف ،فاف ىناؾ بدائؿ عديدة تطرح أماـ الدولة التي ترغب في

تحرير تجارتيا ،منيا اتباع منيج تحرير التجارة مف جانب واحد ،وانتياج طريؽ اإلقميمية

بمعنى االنضماـ إلى التكتالت االقتصادية ،واختيار المنيج التجاري متعدد األطراؼ ،واف

اغمب الدوؿ قد انحازت ،وفضمت أسموب االنضماـ إلى التجمعات ،والتكتالت االقتصادية.
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إف ىذه التشابكات المتالزمة مع نمو التكتالت االقتصادية ،واآلثار الناجمة عنيا ،أصبحت
مثيرة لمجدؿ ،فتبيف أف ىناؾ رأييف في ىذا المجاؿ ،رأي إيجابي :حيث يرى أف التكتالت

االقتصادية ،ىي مف األسس الميمة لالنطالؽ نحو التجارة الحرة العالمية ،وأف ىذا التحرر
يعزز مف تحرير التجارة عمى نطاؽ كؿ إقميـ ،عمى المستوى العالمي ،ويؤشروف عمى ذلؾ
باالتفاقات المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية ،وقواعد االستثمار ،وحقوؽ العماؿ ،وسياسات

الضرائب ،والتنافس ،والتعامؿ مع البيئة ،وبعبارة أخرى ،يروف أف التجمع ،والتكتؿ االقتصادي
يساعد عمى االنتقاؿ مف التكامؿ الضعيؼ عمى المستوى اإلقميمي إلى التكامؿ العميؽ والقوي

عمى المستوى العالمي .ورأي سمبي :أي إف التكتالت االقتصادية تشكؿ حجر عثرة في سبيؿ
التجارة الحرة متعددة األطراؼ والتي تمثميا منظمة التجارة العالمية حيث إف كؿ إقميـ يتجو إلى
إقامة شكؿ مف أشكاؿ التكامؿ االقتصادي ،يزيد مف الحواجز ،والجمارؾ ضد الدوؿ غير

األعضاء في

المنظمة( .خير)2011 ،

 1.1.1اإلطار القانوني المتضمن في اتفاقات منظمة التجارة العالمية
The Legal Framework Included in the WTO Agreements

إف دراسة اإلطار القانوني المتضمف في اتفاقات منظمة التجارة العالمية ،والخاص بإقامة
التكتالت االقتصادية ،يقدـ نوعاً مف الوضوح عمى العالقة بينيما ،وىناؾ مادتاف في ىذا
الجانب تعاكساف تأثير منظمة التجارة عمى التكتالت االقتصادية:

المادة  661مف اتفاقية الجات لسنة  1994ىذه المادة معنية بتشكيؿ مناطؽ التجارة الحرة،
واالتحادات الجمركية ،وكيفية إزالة التعريفات الجمركية فيما بيف الدوؿ األعضاء ،وعمؿ
تعريفة موحدة ،واإلعالف عف مناطؽ التجارة الحرة ،واالتحادات الجمركية ،وكيفية تسوية

المنازعات ).لحسف ،2009 ،ص )113
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وتقوـ الدوؿ المعنية بإقامة ،أو استمرار مشروع لمتكامؿ اإلقميمي بإخطار المنظمة _ بشكؿ

مسبؽ _ بطمب السماح بقياـ المشروع الذي يأخذ شكؿ أفضميات تجارية ،أو منطقة تجارة

حرة ،أو اتحاد جمركي ،وبعد ذلؾ يبدأ البحث مف قبؿ المنظمة ،وبعد ذلؾ يؤخذ طمب الموافقة
عمى إقامة منطقة تجارة حرة ،أو اتحاد جمركي طبقاً لممادة  ،24كدولة نامية ،أو متقدمة ،أو
طمب الموافقة عمى أفضميات تجارية ،ثـ تشكؿ لجنة عمؿ تضـ الدوؿ األطراؼ في المشروع،

والدوؿ األخرى المعنية بالموضوع ،ثـ تعرض ىذه المجنة تقريرىا عمى أوؿ مؤتمر وزاري

الحؽ ،الذي يتخذ ق ارره وفقا لطبيعة نتائج البحث ،ومدى التعارض ،أو التوافؽ بيف أحكاـ

الجات ،والمشروع ،وعمى األرجح تصدر المجنة توصيات لمدوؿ المعنية بالمشروع ،تتضمف
اتخاذ إجراءات معنية ،لتحقيؽ التوافؽ بينيا ،وبيف الجات أو لمعالجة األضرار المحتممة ،أو

الواقعة ،التي تممس حقوقاً مكتسبة ألعضاء اخريف في الجات مف خالؿ التفاوض معيا
لمتوصؿ إلى تدابير تعويضية.

(خير)2011 ،

ومف الشروط التي يجب توفرىا في عممية التكامؿ االقتصادي ،أف تختص بتقديـ التسييالت

التي تعطى لمتكتالت االقتصادية ،إذا كاف بعض الدوؿ أعضاء في المنطقة اإلقميمية ،حيث
نصت ىذه المادة عمى السماح لمدوؿ األعضاء في منطقة تجارة حرة ،أو اتحاد جمركي ،أو

سوؽ مشتركة ،بتبادؿ المعامالت التفضيمية ،دوف أف تكوف ممزمة بنشرىا ،أو تعميميا عمى
باقي الدوؿ المنضمة إلى المنظمة ،ولكنيا اشترطت عمى عقد اتفاقات التكامؿ ،عمى أف يؤدي

قياـ ىذه التكتالت إلى التوسع في المبادالت التجارية الدولية .

ووضع طرؽ ،ووسائؿ حوؿ طريقة حساب الرسوـ ،وتحديد مستوى بعض اإلجراءات التجارية
األخرى ،قبؿ قياـ التجمع اإلقميمي ،وبعده ،وتحديد الفترة المعقولة لتكويف االتحاد ،حيث تكوف

الفترة الزمنية ىي عشر سنوات ،إال في حاالت خاصة ،يوافؽ عمييا مجمس التجارة في
المنظمة.

(العدبو عمي ،دوف تاريخ النشر ،ص)16
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وعميو ف إذا كاف قياـ التكتالت االقتصادية يستيدؼ خمؽ التجارة بيف الدوؿ األعضاء ،وتحقيؽ
فوائد لمدوؿ كافة وتحقيؽ مزايا اقتصادية ميمة لألفراد ،ولالقتصاد القومي في كؿ الدوؿ

األعضاء ،ففي ىذه الحالة ال يوجد تعارض بيف األىداؼ التي تسعى إلييا المنظمة ،أو
التكتالت االقتصادية ،ولكف إذا كانت التجارة المتبادلة بيف الدوؿ األعضاء في التكتؿ تقوـ

عمى أساس استبداؿ السمع ،أو الخدمات بجودة عالية ،وبتكاليؼ أقؿ ،وتستورد مف خارج

الدوؿ األعضاء سمعاً ،وخدمات منتجة في دوؿ التكتؿ ،ولكنيا أقؿ جودة وأعمى تكمفة منيا،
ففي ىذه الحالة ،تتعارض أىداؼ المنظمة وأىداؼ التكتالت االقتصادية ،ليذا يدؿ التحميؿ

عمى أف السياسة الدولية نحو اإلقميمية ،يجب أف تيدؼ إلى :تشجيع اتفاقيات التكامؿ
اإلقميمي عمى تحقيؽ إنشاء التجارة ،وتفادي التحوؿ التجاري مف أجؿ الدوؿ األعضاء ،ولتقميؿ
الضرر لمدوؿ المستبعدة ،والسماح بالتكامؿ العميؽ بيف األعضاء ،وحفظ اثار التحريرات

السابقة ،ومنح المصداقية ألي تحريرات تشكؿ جزءا مف اتفاقية التكامؿ اإلقميمي ،تدعـ
ديناميكية التحرير بيف الدوؿ األعضاء ،والنظاـ التجاري العالمي ككؿ.

المادة  1مف االتفاقية العامة عمى التجارة في الخدمات :تأتي ىذه المادة تحت عنواف "التكامؿ
االقتصادي" واليدؼ منيا ،ىو تحرير تجارة الخدمات ،والغاء جميع أنواع التمييز بيف الدوؿ
األعضاء ،وازالة اإلجراءات التمييزية القائمة ،وحظر تقديـ أية إجراءات تمييزية جديدة،
والمعاممة التفضيمية لألشخاص االعتبارييف ،والمقصود ىنا الجيات الموردة لمخدمات،
وضرورة انخراط مجمس التجارة في الخدمات باالتفاقيات اإلقميمية.

إف أىمية ىذه المادة أنيا تتيح لمدوؿ إنشاء تكامؿ ألسواؽ العمؿ ،وىو ما نفتقده حالياً ،كما
ىو الحاؿ في المنطقة العربية حيث يمكف إنشاء ىذا النوع مف التكامؿ الذي يمكف أف يؤثر

تأثي اًر إيجابياً ممموساً في تخفيض معدالت البطالة ،والفقر.
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أما الفقرة الثالثة من المادة الخامسة فتتضمف اعطاء المرونة في تطبيؽ الشروط عند
محاولة الدوؿ النامية إقامة تجمع إقميمي فيما بينيا ،ألغراض التجارة في الخدمات ،وخاصة
فيما يتعمؽ بشرط إلغاء اإلجراءات التمييزية القائمة بيف الدوؿ ،أو االمتناع عف إدخاؿ

إجراءات تمييزية جديدة ،وكذلؾ تسييؿ دخوؿ الدوؿ األعضاء في ترتيبات تحقؽ التكامؿ بيف
أسواؽ العمؿ فييا ،بشرط أف تتضمف إعفاء مواطني الدوؿ األطراؼ مف المتطمبات المتعمقة

باإلقامة وتصاريح العمؿ.

كما تستثنى التكتالت االقتصادية مف المادة األولى ،مف مواد الجات أي شرط لمدولة األولى

بالرعاية ،مبنية عمى حجج ،واعتبارات اقتصادية مقننة ،مثؿ الترتيبات اإلقميمية لتحرير التجارة
الخارجية بيف مجموعة مف الدوؿ المنتمية جغرافيا إلى إقميـ

معيف( .العدبو عمي ،ص )17

 1.1.1أثر التكتالت االقتصادية عمى منظمة التجارة العالمية
The Impact of Economic Blocs on the WTO

يمكف توضيح ىذا األثر مف جانبيف ،أحدىما سمبي ،واآلخر إيجابي ،ومف جوانب التأثير

السمبي لمتكتالت عمى منظمة التجارة العالمية كما يمي:

 .1قواعد المنشأ 6تعد ىذه قضية ممزمة لالتفاقات اإلقميمية ،وتتعمؽ بمكاف منشأ السمع
التي ستكوف موضع معاممة تفضيمية في التجارة فيما بيف الدوؿ األعضاء في الترتيب

اإلقميمي ،وىناؾ اختالفات واضحة حوؿ ىذه القضية في الترتيبات اإلقميمية،
فالواليات المتحدة مثال تعتمد في اتفاقاتيا الثنائية مع الدوؿ ،عمى أف تقوـ باحتساب

الحد األعمى لمقيمة المضافة ،فيما يتعمؽ بقواعد المنشأ ،وفي االتحاد األوروبي تتـ
معالجة قواعد المنشأ عمى المواد األولية المتاحة محمياً ،والمواد األولية المستوردة التي
تدخؿ في اإلنتاج ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ بروتوكوؿ خاص.
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 .6حماية حقوق الممكية الفكرية 6ما يالحظ في ىذا المجاؿ أف االتفاقيات الخاصة
الثنائية الموقعة مع كؿ مف االتحاد األوروبي ،والواليات المتحدة األمريكية ،وجود بنود
والتزامات تفوؽ تمؾ الواردة في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية

لمنظمة التجارة العالمية ،وىذا التوجو ليس بالجديد ،ففي أثناء المفاوضات عمى
الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية في جولة أورغواي ،ومؤتمرات المنظمة،

ظيرت اقتراحات مفادىا ،انو إذا تمت الموافقة عمى ىذه االتفاقية ،فاف الواليات

المتحدة ترى أف تسييؿ التفاوض سيكوف مف خالؿ اتفاقات ثنائية ،غير أف ظيور
تبايف في حجـ التنازالت في ىذا الصدد ،قد ولد بعض التضارب بيف النظاـ المتعدد،

واتفاقية  TRIPSوشموليات االتفاقات االقميمية الثنائية ،والمتعددة ،ضمف ما سمي
بػ TRIPS PLUSوالتي تعني إضافة التزامات جديدة عمى االتفاقية الخاصة
بالجوانب التجارية لحقوؽ الممكية

 ،2013ص )74

الفكرية( .شيحاف ،وحمد ،وحساـ  ،2012ص  ; 208روابح،

 .1تباين القوى ،واألداء االقتصادي 6إف ىذا التبايف يتسـ باندفاع نحو الدوؿ النامية
عمى إقامة اتفاقات ثنائية مع الدوؿ المتقدمة صناعياً ،وذلؾ دوف دراسة كافية لتأثير
ذلؾ عمى البنياف االقتصادي لمدوؿ النامية .والقصد ىنا :ىؿ المنشآت اإلنتاجية في
الدوؿ النامية التي تود إقامة اتفاقات ثنائية مع الدوؿ المتقدمة ،قادرة عمى الصمود

والمنافسة؟ إف المتابعة الوثيقة لما يجري حالياً في ىذا المجاؿ تعطي انطباعات

بالتسرع نحو إقامة اتفاقات ثنائية دوف وجود أىداؼ اقتصادية واضحة ،فيناؾ دوؿ ال

تممؾ مقومات اقتصادية ،أو قواعد إنتاج قوية ،أو صناعات تعتمد عمى تكنولوجيا،
أو حتى مدخالت ،وموارد بشرية مدربة.



(لحساف ،2010 ،ص )117

 :TRIPSاتفاقية تربس وىي اختصار لػ Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual

 ،Property Rightsوىو اتفاؽ بشاف جوانب حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ،بما في ذلؾ االتجار في السمع
المزورة ،وىو واحد مف  14اتفاقاً تجارياً متعدد االطراؼ في اطار منظمة التجارة العالمية ،ومف النتائج المحصمة مف

جولة أوروجواي في اطار االتفاؽ العاـ بشاف التعريفات الجمركية والتجارة "اتفاقية الجات"( .دبوسي ،اتفاقية تربس)
121

وعمى الرغـ مف اآلثار السمبية التي ذكرناىا لمتكتالت االقتصادية عمى منظمة التجارة

العالمية ،إال أف ىناؾ بعض الجوانب اإليجابية ليذه اآلثار ،حيث رأى رئيس منظمة التجارة
العالمية عاـ  ،1996اف التكتالت االقتصادية تعتبر خطوة اولية ،لتشجيع الدوؿ عمى

كثير مف الدوؿ
االندماج ،والدخوؿ في االقتصاد العالمي ،ويرى إنيا خطوة نحو العالمية ،الف اً

متخوفة مف االنخراط الحر في االقتصاد العالمي ،وعميو فإف التكتالت االقتصادية توجييا

األسواؽ أكثر مف السياسة ،فيي في الغالب نتاج توسعة السوؽ ،والتجارة ،واالستثمارات العابرة
لمحدود إلى ما بعد الدوؿ المتجاورة ،وعميو فإنو كمما سارت ىذه التكتالت عمى طريؽ النجاح
عمى المستوى اإلقميمي ،وانعكس ذلؾ إيجاباً عمى النظاـ االقتصادي العالمي ،وتماشى مع

نظاـ متعدد األطراؼ التي تديره منظمة التجارة العالمية.

كما عممت ىذه التكتالت عمى سد الفجوة بيف الدوؿ الصناعية ،والدوؿ النامية ،وىذه الفجوة

تشكؿ احد التحديات الرئيسة أماـ منظمة التجارة العالمية ،عمى الرغـ مف المعاممة التفضيمية
التي حصمت عمييا الدوؿ النامية في إطار المنظمة إال أنيا لـ تكف ارضية عف مدى الوصوؿ

إلى أسواؽ الدوؿ الصناعية ،وأيضاً الدوؿ الصناعية لـ تكف ارضية عف ىذا الوصوؿ

المجاني ،وأيضاً أتاح التكتؿ لمدوؿ النامية قوة أكبر لممفاوضة ،في إطار المنظمة ،واف رفع
قوة المفاوضة داخؿ المنظمة لمدوؿ النامية ،يعمؿ عمى تسيير وتسريع الوصوؿ إلى االتفاقات

بشكؿ عاـ.

(خير)2011 ،

 1.1.2مستقبل العالقة بين التكتالت االقتصادية ،ومنظمة التجارة العالمية
The Future of the Relationship Between the Economic Blocs and the WTO

يعتبر مستقبؿ العالقة بيف التكتالت االقتصادية ،ومنظمة التجارة العالمية معقداً جداً ،حيث إنو

مف الصعوبة التنبؤ بمستقبؿ ىذه العالقة ،لكف يجب األخذ بعيف االعتبار :إف كالً منيما

يعمؿ ضمف نظاـ اقتصادي معيف ،فال يمكف ألي تكتؿ االنفراد ،او االنعزاؿ عف التجارة الحرة

العالمية ،وأيضاً ال يمكف تحقيؽ النمو االقتصادي دوف االحتكاؾ ،والتفاعؿ مع غيره مف
الوحدات في االقتصاد العالمي.
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ومف المعروؼ أف طبيعة األسواؽ في االقتصاد العالمي مبنية عمى درجة عالية مف التشابؾ
والتعقيد ،وأ ف ىذه الدرجة مف التعقيد ،تجعؿ مف الصعب أماـ أي تكتؿ التضحية بالتجارة

الحرة العالمية ،لصالح التجارة البينية ،فيناؾ بعض الدوؿ قد اتجيت إلى التكتالت بسبب
الخوؼ مف االندماج في التجارة العالمية الحرة ،واف التجارة داخؿ التكتؿ تنمو بسرعة ،لكف
ىذه التجارة عمى مستوى التكتالت قد ال تجري بالسرعة نفسيا التي حدثت داخميا ،فما زالت

ىذه التكتالت وآثارىا غير معروفة عمى مستقبؿ التجارة الحرة العالمية ،ومف المبكر القوؿ
بأنيا تشكؿ تيديداً لمنظاـ متعدد األطراؼ الذي تمتمكو منظمة

التجارة( .خير)2011،

ومف ىنا تالحظ الباحثة أف التكتالت االقتصادية الناجحة في العالـ تقودىا الدوؿ الكبرى مثؿ
االتحاد األوروبي ،واف بعض ىذه الدوؿ حاولت السعي إلى إقامة النظاـ متعدد األطراؼ ،ألف

مصمحتيا ،وتجارتيا مع وجود ىذا النظاـ ،والسماح بالدخوؿ إلى أسواؽ الدوؿ األعضاء في
المنظمة كافة ،ويالحظ أف ىذه التكتالت التي تشرؼ عمييا الدوؿ الكبرى ،تعتبر حماية لنفسيا
إلى جانب منظمة التجارة العالمية لموصوؿ إلى األسواؽ في دوؿ العالـ كافة.
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ممخص المبحث االول Summary

في عصرنا الحالي ،تتجو غالبية الدوؿ نحو إقامة تكتالت اقتصادية لحؿ العقبات االقتصادية
التي تواجيا ،فيناؾ نشاطات متسعة النطاؽ سواء في إطار ثنائي ،أو متعدد األطراؼ ،أو
تجمعات ال تكتسب صفة اإلقميمية المباشرة ،وانما تجمع بيف مجموعة مف الدوؿ ذات التفكير

المتشابو ،وال يجمعيا إقميـ محدد.

تكمف أىمية دراسة اإلطار القانوني المتضمف في اتفاقات المنظمة ،والخاص بإقامة التكتالت

االقتصادية في أنيا توضح العالقة بينيما ،وعميو فإذا كاف قياـ التكتالت االقتصادية يستيدؼ
خمؽ التجارة بيف دوؿ األعضاء ،وتحقيؽ مزايا اقتصادية ميمة لمدوؿ األعضاء كافة ،ليذا

يجب عمى السياسة الدولية أف تيدؼ إلى تحقيؽ إنشاء التجارة ،وتفادي التحوؿ التجاري مف

أجؿ الدوؿ األعضاء ،وبالتالي فأنيا تدعـ ديناميكية التحرر بيف الدوؿ األعضاء ،والنظاـ
التجاري العالمي.

أما بالنسبة ألثر التكتالت االقتصادية عمى المنظمة ،فيو أثر سمبي عمى مدى عدـ التزاـ

األعضاء بالتزامات منظمة التجارة العالمية ،القائمة أساساً عمى تحرير التجارة الدولية ،وأيضاً

فيي تساىـ بخمؽ شكؿ جديد مف أشكاؿ التحيز ،والظمـ فيما يتعمؽ بتحرير التجارة ،حيث

نالحظ أف ىناؾ بعض الدوؿ التي تتميز بنظاـ تجاري منظـ ،فأنيا ال تحاوؿ فقط الحصوؿ
عمى حؽ دخوؿ أسواؽ ىذه التكتالت ،بؿ تسعى أيضاً إلقامة تكتالت اقتصادية جديدة ،حيث

تعمؿ ىذه التكتالت عمى المستوى اإلقميمي ،فتعتبر أداة قوية تقوـ الدوؿ باستغالليا ،وتعتبرىا
بديالً لمؤسسات منظمة التجارة العالمية.

واف ىناؾ بعض اإليجابيات حيث إف منظمة التجارة العالمية نشأت لتكوف المشرؼ عمى
النظاـ التجاري العالمي القائـ عمى تحرير التجارة ،وال شؾ في إف تنفيذ اتفاقات المنظمة

ستكوف لو آثار إيجابية عمى اقتصادات الدوؿ ،وخاصة أف الدوؿ العربية واجيت ،وما تزاؿ
تواجو التحديات المستمرة باندماجيا في ىذا النظاـ الجديد ،وبالتالي فإف التكامؿ االقتصادي

يعتبر بديالً استراتيجياً ،وخطوة نحو التحرير النيائي لمتجارة ،ويتطمب تطويره ،وتجاوز

االتفاقات الثنائية االتجاه نحو االتفاقات الجماعية ،وتفعيؿ التجارة العربية البينية ،وتوجيو

االستثمارات العربية داخؿ اإلقميـ العربي.
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المبحث الثاني

التكامل االقتصادي العربي كنوع من التكتالت في الدول النامية
Arab Economic Integration as a Sort of the Blocs of the Developing
Countries

 1.6.1األطر القانونية لترقية التكامل االقتصادي العربي

Legal Frameworks for the Elevation of Arab Economic Integration

لجأت الدوؿ العربية إلى عقد العديد مف االتفاقات ،واصدار الق اررات ،والوثائؽ القانونية ،وكاف
ذلؾ رغبة منيا لتطوير ،وتنظيـ العممية التكاممية االقتصادية ،وجاء ذلؾ بعد أف فشمت في
تحديد األساليب ،والطرؽ لتحديد أىداؼ التكامؿ االقتصادي العربي (المادة )7

ومف أىـ اتفاقات التكامؿ االقتصادي التي تبنتيا الدوؿ العربية :مجمس الوحدة االقتصادية

العربية ،منظمة التنمية الزراعية ،منظمة التنمية الصناعية ،منظمة الدوؿ العربية المصدرة

لمبتروؿ ،صندوؽ اإلنماء االقتصادي االجتماعي العربي ،صندوؽ النقد العربي ،كما تـ توقيع
عدد مف االتفاقات بيف الدوؿ العربية مثؿ اتفاقية إنشاء السوؽ العربية المشتركة ،وغيرىا مف

االتفاقات ،وكذلؾ وضع عدد مف االستراتيجيات العربية التي تيدؼ إلى تطوير وتعميؽ

التعاوف العربي في مختمؼ المجاالت ،مف سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية.

ومف الناحية القانونية ،كانت قمة عماف االقتصادية مف اىـ المحطات ،التي تساعد في عممية

التكامؿ االقتصادي العربي ،إلى أف جاء إعالف منطقة التجارة العربية الكبرى ،وكاف ىذا أخر
الجيود العربية التي تـ التوصؿ الييا في ذلؾ الوقت.

(خميفة ،2006 ،ص  ; 73الكفري)2004 ،

ومف أىـ االتفاقات التي تـ توقيعيا ،والمصادقة عمييا بيف الدوؿ العربية:
 1.6.1.1اتفاقية تيسير ،وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
Agreement to Facilitate the Development of Trade Between the Arab Countries

تـ توقيع ىذه االتفاقية في تونس بتاريخ  27فبراير مف عاـ  ،1981ومف أىـ أىداؼ ىذه
االتفاقية ،تحرير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية مف الرسوـ ،والقيود المختمفة التي تفرض
عمييا ،وذلؾ عف طريؽ تحرر السمع ،والمنتجات العربية المتبادلة بيف الدوؿ األعضاء وذلؾ

عف طريؽ التخفيض التدريجي لمرسوـ ،والقيود المفروضة عمى السمع العربية المتبادلة
األخرى ،وتوفير حماية ليذه السمع ،ومواجية السمع غير العربية المماثمة ،أو البديمة.
مف نص االتفاقية)

(المادة 2

تسييؿ عممية تمويؿ التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية ،وتسوية المدفوعات
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التي نتجت عف ىذا التبادؿ ،ومنع وضع مسيالت لتسييؿ الخدمات المرتبطة بالتجارة
المتبادلة بيف الدوؿ األطراؼ ،وغيرىا مف األىداؼ.

(برزيؽ ، 2007،ص)133

 1.6.1.6االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية
The United Agreement to Invest Arab Capital in Arab Countries

تعتبر ىذه االتفاقية مف اىـ الوثائؽ التي اعتمدتيا قمة عماف ،مقارنو باألحكاـ التي تضمنتيا

لتحقيؽ ميثاؽ الجامعة ،ومعاىدة الدفاع المشترؾ ،والتعاوف االقتصادي العربي.

ومف اىـ أىداؼ ىذه االتفاقية :السماح بانتقاؿ رؤوس األمواؿ الخاصة بالدوؿ العربية فيما

بينيا بحرية ،وتشجع ،وتسيؿ استثمارىا مع مراعاة التشريعات ،واألنظمة المتعمقة بالنشاطات

المقننة ،وحماية البيئة ،وتتعيد بأف تحمي المستثمرػ واالستثمارات ،وعوائدىا ،وتتمتع رؤوس

األمواؿ العربية في الدولة الطرؼ بمعاممة عادلة ،ومنصفة في جميع األوقات ،وأف ال تفرض

أية متطمبات قد تكوف ذات أثر سمبي عمى عممية االستثمار.

(االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس

االمواؿ العربية في الدوؿ المعدلة)2012 ،

ومف أىداؼ االتفاقية ايضاً تشجيع استخداـ رأس الماؿ العربي في عممية التنمية االقتصادية

في الدوؿ ،واستثمارىا في الدوؿ التي تعاني مف مشكمة السيولة النقدية ،ويجب عمى أرس
الماؿ المستثمر أف يحقؽ عائداً ،وتيسير عميمة التحويؿ في أية دولة مف دوؿ الوطف العربي.

ويجب أف تضمف الدولة المضيفة حؽ االستثمار ،وتصوف عوائد ،وحقوؽ المستثمر ،وأف

يتمتع المستثمر العربي بحرية القياـ باالستثمار في إقميـ أية دولة طرؼ في المجاالت غير
الممنوعة عمى مواطني تمؾ الدولة ،وغير المقصورة عمييـ ،وذلؾ في حدود نسب المشاركة في

الممكية المقررة في قانوف الدولة ،كما يتمتع بما يمزـ لذلؾ مف التسييالت ،والضمانات وفقاً

ألحكاـ ىذه االتفاقية.

كما تقوـ المؤسسة العربية لضماف االستثمار بالتأميف عمى األمواؿ المستثمرة ،وفقاً ليذه

االتفاقية ،في أية دولة عربية ،حسب الشروط ،وأحكاـ النصوص الواردة في اتفاقية إنشاء
المؤسسة العربية ،لضماف االستثمار ،كما نصت االتفاقية عمى أف تكوف أحكاميا منسجمة مع
القواعد ،والمبادئ المشتركة في تشريعات الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ العربية ،ثـ
بالمبادئ المعترؼ بيا في القانوف الدولي.

(الكفري)2004 ،
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 1.6.1.1ميثاق العمل االقتصادي العربي Charter of National Economic Action

لقد تـ توقيع ىذا الميثاؽ يوـ األربعاء بتاريخ  26نوفمبر مف عاـ  ،1980بمدينة عماف ،وذلؾ
أثناء مؤتمر القمة الحادي عشر.

ويتمثؿ ىذا الميثاؽ ،بالتزاـ الدوؿ العربية بتحييد العمؿ االقتصادي العربي المشترؾ عف

الخالفات العربية ،واالبتعاد عف التذبذبات ،والخالفات السياسية الطارئة ،حيث إف جميع الدوؿ
العربية تسعى إلى تحقيؽ أقصى حد مف االستقرار ،والتطوير في العالقات االقتصادية

العربية ،وبناء عمى ذلؾ يجب عدـ قطع أو تقميص العالقات االقتصادية العربية إال بقرار مف
المجمس االقتصادي ،واالجتماعي العربي ،وكذلؾ ترسيخ التعامؿ التفضيمي المتبادؿ ،وذلؾ

عف طريؽ التزاـ الدوؿ العربية باألولوية بمعامالتيا االقتصادية ،بالنسبة لعالقاتيا مع العالـ

الخارجي ،وخاصة بالنسبة لمسمع ،والخدمات ،وعناصر اإلنتاج العربية ،ذات اليوية العربية

المؤكدة "الممكية ،واإلنتاج ،والعمؿ ،واإلرادة" ،وكذلؾ االىتماـ بالمشروعات العربية المشتركة
ذات الطبيعة اإلنتاجية ،والتكاممية.

(الكفري)2004 ،

واف اليدؼ الرئيس ليذا الميثاؽ ىو الوصوؿ إلى الوحدة االقتصادية ،وذلؾ عف طريؽ التكامؿ

االقتصادي ،واستثمار القوى االقتصادية العربية ،لخدمة القضايا العربية ،وتعزيز التعاوف مع
الدوؿ النامية ،وكذلؾ وضع خطط فعالة مف اجؿ إقامة نظاـ اقتصادي دولي جديد ،عف

طريؽ تعزيز الدور العربي في المنظمات الدولية ،بيدؼ التأثير في اتجاىاتيا بما يخدـ

المصالح العربية ،وقضايا العالـ الثالث .وىناؾ جوانب سياسية تتمثؿ بااللتزاـ بقوانيف ،ومبادئ
المقاطعة العربية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االختراؽ اإلسرائيمي لالقتصادات العربية.
(خميفة ،2006 ،ص)84-83
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 1.6.1.1اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
Agreement of the Greater Arab Free Trade Area

تـ توقيع ىذه االتفاقية بتاريخ  19فبراير مف عاـ  ،1997وتـ وضع الجدوؿ الزمني إلقامة
منطقة تجارة حرة عربية ،وفقاً لبنود ىذه االتفاقية ،بحيث تتناسب ىذه البنود مع بنود ،وقواعد

منظمة التجارة العالمية ،وقد دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في  1يناير مف عاـ .1998
(اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،1997 ،الجزء

االوؿ) ،وعدد أعضائيا  17دولة عربية ىي:

"األردف ،والمغرب ،والكػويت ،واإلمػارات ،وسوريا ،وتونس ،والبحريػف ،ولبناف ،وليبيا،
والسعوديػة ،والعراؽ ،والسوداف ،ومصر ،واليمف ،وقػطر ،وفمسطيف".

وتعتبر منطقة التجارة الحرة مف أىـ اإلنجازات عمى مستوى العمؿ العربي االقتصادي ،لما ليا

مف دور فعاؿ ،لمشاركتيا في الجيود المبذولة إلقامة سوؽ عربية مشتركة ،خاصة بعد أف
حصمت عمى اإلعفاء الكمي مف الرسوـ الجمركية ،والضرائب ،حيث بدأت ىذه االتفاقية بتقديـ
تخفيضات جمركية خاصة لمدوؿ العربية األقؿ نمواً.

(و ازرة الصناعة والتجارة ،المممكة االردنية الياشمية،

.)2014

فعمى سبيؿ المثاؿ ،دولة اليمف نسبة التخفيض التدريجي لمرسوـ الجمركية التي بدأت في عاـ

 2005كانت  %16لتصؿ إلى صفر %في نياية عاـ  ،2010وقد أقر المجمس تمديد

التخفيضات الجمركية حتى عاـ  ،2012حيف طالبت اليمف بتمديد فترة التخفيضات الجمركية
عمى السمع العربية المستوردة منو عاـ  2012بدالً مف عاـ .2015

(مقبؿ،

 ،)2008أما

السوداف فبدأت بالتخفيض الجمركي عاـ  2006وكاف بنسبة  %20حتى نياية عاـ 2010

وصؿ الى االعفاء الكمي ،وذلؾ بناء عمى قرار مجمس الجامعة في دورتو الرابعة عشرة في
بيروت ،بشأف منح الدوؿ العربية األقؿ نمواً معاممة تفضيمية ،في حيف تعفى سمعيـ بالكامؿ
عند دخوليا الى أسواؽ الدوؿ العربية.

(و ازرة الصناعة والتجارة ،المممكة االردنية الياشمية.)2014 ،
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وبعد استعراض العديد مف االتفاقات االقتصادية العربية ،التي وضعت تحت إطار مؤسسات
العمؿ العربي المشترؾ ،وجامعة الدوؿ العربية ،والمنظمات العربية المتخصصة ،الحظت

الباحثة بأف وضع األطر القانونية التي تخص عممية استم اررية التكامؿ االقتصادي العربي
تكوف بشكؿ متدف وسمبي حتى يومنا ىذا ،واف ىذا التدني لو أسباب عديدة منيا :عدـ تطبيؽ

القوانيف ،واإلجراءات الالزمة والمتفؽ عمييا في جميع الدوؿ األعضاء ،حيث إف بعض الدوؿ

األعضاء تقوـ بتطبيؽ ،وتصديؽ ىذه االتفاقات ،ولكف ىناؾ دوالً أخرى مف دوؿ األعضاء ،ال
تقوـ بتطبيؽ االتفاقات عمى أكمؿ وجو ،وذلؾ ألف ىذه الدوؿ ربما تعاني مف مشاكؿ اقتصادية

عديدة منيا :ارتفاع أسعار السمع المستوردة ،أو ارتفاع الرسوـ الجمركية المفروضة ،أو فرض
ضرائب قد ال تناسب ميزانية تمؾ الدوؿ ،واف األىمية الكبرى ال تكمف في المصػادقة عمى

االتفاقات بقدر ما تكمف في تنفيذ ىذه االتفاقات ،وتطبيقيا.
 1.6.6شروط نجاح التكامل االقتصادي العربي

Terms of the Success of the Arab Economic Integration
 1.6.6.1توفر موارد الثروة الطبيعية The Availability of Natural Resources Wealth

يعتبر توفر الموارد الطبيعية مف اىـ شروط النجاح إلتماـ عممية التكامؿ االقتصادي ،بيف

الدوؿ العربية ،بحيث ال يمكف اف يكوف ىناؾ تكامؿ بيف الدوؿ التي تفتقر إلى الموارد
الطبيعية األساسية ،حيث اف ىناؾ دوالً تتميز بخصوبة اراضييا لمزراعة ،والمعادف الطبيعية
الالزمة لمصناعة ،كالحديد ،وغيرىا مف الموارد ،واف عممية التكامؿ االقتصادي ىدفيا
االساسي ىو تسييؿ نقؿ السمع التي تنتجيا الدوؿ العربية مف ،والى الدوؿ االعضاء ،وبالتالي

ال تكوف عممية التكامؿ بيف الدوؿ ذات اىمية بالنسبة لمدوؿ التي ال تتوفر فييا الموارد

الطبيعية ،فمو كاف ىناؾ تكامؿ مع دولة ،او اكثر ،ال تتوفر فييا الموارد الطبيعية لف يكوف
ليا اىمية كبيرة لتمؾ الدوؿ ،وذلؾ ألف عممية التكامؿ في ىذه الحالة لف تكوف متساوية في
الخصائص وااللتزامات ،بؿ سيكوف مجرد فتح أسواقيا لمنتجات الدوؿ األخرى الغنية بمواردىا

الطبيعية دوف رعاية ،أو حماية جمركية ،مما يتيح ليذه الدوؿ الغنية فرصة السيطرة

االقتصادية عمييا في نياية األمر ،واف استخداـ ىذه الموارد ،واستغالليا بشكؿ جيد يساعد

في توسيع عممية التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ العربية.
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(االسرج ،2010 ،ص )7

 1.6.6.6توفر عناصر اإل نتاج الالزمة لمعممية اإل نتاجية
Availability of the Necessary Elements of the Process of Production and Productivity

إف عنصر العمؿ مف العناصر الميمة ،واالساسية بالنسبة لمعممية االنتاجية ،وتحقيؽ الكفاءة
االنتاجية ،ويعتبر ىذا العنصر ضرورياً لنجاح عممية التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ العربية،
خاصة في ظؿ التطور التكنموجي ،والحجـ الكبير ،حيث تبرز اىمية العمؿ المتخصص،

والفني كمتطمب اساسي ال غنى عنو ،لتحقيؽ الكفاءة المثمى لمموارد ،واالداء ،والنشاطات

االقتصادية عموماً ،بالشكؿ الذي تتحقؽ معو الزيادة االنتاجية ،وتحسيف كفاءة االداء.
 1.6.6.1توفر البنية األساسية Availability of Infrastructure

إف توفر البنية االساسية يعتبر مف الشروط االساسية لنجاح التكامؿ االقتصادي ،ويقصد
بالبنية توفر وسائؿ النقؿ بأنواعيا ،كالطرؽ ،واالنفاؽ ،ووسائؿ االتصاؿ ،وخدمات الكيرباء،

والماء ،والصرؼ الصحي  ........الخ ،وتكمف اىمية ىذا العنصر في توفر حرية انتقاؿ
السمع ،والخدمات ،وعناصر االنتاج ،فإف مدى التكامؿ ،وفاعميتو ،تبقى محدودة ما دامت
الدوؿ االعضاء ال تتوفر فييا أي نوع مف وسائؿ النقؿ التي تربط بينيا ،وبيف الدوؿ االخرى،

بمعنى أف محدودية ىذه الوسائؿ تؤدي إلى ضعؼ مدى االستفادة مف مزايا التخصص،
وتقسيـ العمؿ بيف الدوؿ ،والقائمة عمى التكاليؼ النسبية في االنتاج ،بحيث تؤدي اضافة

تكاليؼ النقؿ المرتفعة إلى ارتفاع اسعار بعض السمع ،مما يؤثر في قدرتيا التنافسية أماـ سمع
اخرى قد تكوف أقؿ كفاءة انتاجية.

(فيمي)2010 ،

وفي حاؿ توفر ىذه الشروط التي تساعد ،وتسيـ في التوسع في عممية التكامؿ االقتصادي
بيف الدوؿ العربية التي تتوفر بيا ىذه المميزات ،واف تأثير التكامؿ االقتصادي عمى ىذه

الدوؿ العربية مف شانو أف يسيـ في:

 .1رفع مستوى الطاقة االستيالكية.
 .2زيادة كفاءة سوؽ العمؿ.

 .3التكامؿ االقتصادي يعطي نظرة تفاؤلية ،ويفتح الباب اماـ اصحاب رؤوس االمواؿ،
أي يجذب المستثمريف.

(البطاط ،2008 ،ص)57

131

ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى أف ىذه الشروط األساسية ،وغيرىا مف الشروط ،متوفرة في
الوطف العربي ،حيث إف الوطف العربي يتميز بكثير مف المميزات ،حيث يعرؼ بموقعو
الجغرافي المتميز ،ووجود الموارد الطبيعية ،وااليدي العاممة ،والموارد المالية ،ووفرة االسواؽ،

والبنية التحتية ،وغيرىا مف المميزات ،وجميعيا تساعد ،وتسيؿ في اتماـ عممية التكامؿ

االقتصادي العربي ،في حاؿ لو تـ استخداميا ،واستغالليا وفؽ قواعد ،وشروط التكامؿ

االقتصادي.

 1.6.1أسباب فشل التكامل االقتصادي بين الدول العربية
Reasons Behind the Failure of Economic Integration Among the Arab
Countries

يمكف أف نفسر األسباب الرئيسة التي ادت إلى فشؿ عممية التكامؿ االقتصادي العربي بما
يمي:

 1.6.1.1العالقة بين التكامل االقتصادي واألوضاع السياسية
The Relationship Between Economic Integration and Political Situations

ىناؾ عالقة قوية تربط بيف التكامؿ االقتصادي ،واالوضاع السياسية ،حيث إف العالقات

السياسية بيف الدوؿ العربية تتميز بعدـ االستقرار ،مما يؤثر بشكؿ سمبي عمى سير عممية

التكامؿ االقتصادي .فعمى سبيؿ المثاؿ :عندما يتـ االتفاؽ بيف عدد مف الدوؿ العربية عمى
مجموعة مف الخطوات التي تؤدي إلى نجاح عممية التكامؿ االقتصادي ،وفجأة دوف سابؽ

انذار يحدث خمؿ ما ،مثؿ إلغاء الق اررات واالتفاقات كافة ،وكما ىو متفؽ عميو بيف الدوؿ
كبير مما جعؿ جميع الق اررات ،واالتفاقات ،عمى الورؽ
العربية او تجميدىا ،وىذا يعتبر عائقاً اً

فقط دوف تنفيذىا ،لذا فاألمر يتطمب االتفاؽ عمى ضرورة الفصؿ بيف العالقات السياسية،
والتكامؿ االقتصادي.

(الجاسـ ،2006 ،ص )253
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 1.6.1.6العالقة بين التكامل االقتصادي ،وعدم اإلرادة السياسية
The Relationship Between Economic Integration and lack of Political Will

يعتبر عدـ توافر اإلرادة السياسية مف العوامؿ التي أدت إلى إعاقة عممية التكامؿ االقتصادي

العربي ،واف اإلرادة السياسية تساعد الدوؿ عمى االلت ازـ بالق اررات التي تعمؿ عمى تنفيذ،
وتطوير التكامؿ االقتصادي ،وكذلؾ تطوير أساليب العمؿ ،وضماف استمرار فعاليتو.

ومف أبرز مظاىر ضعؼ ،وعدـ اإلرادة السياسية ،ضعؼ ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ،حيث

إنيا لـ تقدـ القدرة لتفعيؿ العمؿ العربي المشترؾ ،بما في ذلؾ التكامؿ االقتصادي ،باإلضافة

إلى المشكالت البينية القائمة لدى األنظمة العربية.

(الحفار)2013 ،

 1.6.1.1ظاىرة التخمف االقتصادي واالجتماعي وعالقتو بالتكامل االقتصادي العربي
The Phenomenon of Economic and Social Backwardness and its Relationship with the
Arab Economic Integration

عانت وما تزاؿ تعاني الدوؿ العربية مف ظاىرة التخمؼ ،والتبعية االقتصادية التي تظير

بوضوح عمى اقتصادات الدوؿ العربية المرتبطة _ كؿ منيا عمى حدة _ مع اقتصادات الدوؿ

المتقدمة أكثر مف ارتباطيا مع بعضيا البعض ،كما أف عممية التنمية االقتصادية تعاني مف
مشاكؿ ومعوقات عديدة تؤدي إلى بطئيا ،وضعؼ قدرتيا في تقميص اعتمادىا عمى القطاع
االقتصادي الخاضع لالحتكارات ،في الحصوؿ عمى الموارد المالية ،كذلؾ فاف بعض الدوؿ

العربية غير المنتجة لمنفط تعاني مف ارتباط اقتصاداتيا _ بشكؿ أو بآخر _ ،باقتصادات
الدوؿ المتقدمة.

ىذا الوضع يجعؿ الدوؿ العربية تميؿ إلى دراسة الوضع بشكؿ سطحي ،وبنظرة قصيرة المدى

تضع المسائؿ اآلنية المحمية في الصدارة ،بشكؿ يطغى عمى المتطمبات المستقبمية ،بدوف

الوعى بحقيقة أف تجديد إنتاج التخمؼ االقتصادي ،كظاىرة اجتماعية ،إنما ىي ظاىرة تييمف
عمى واقع الحياة اليومية في االجزاء المختمفة مف الوطف العربي.

زكي)2011 ،
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(الجاسـ ،2006 ،ص ; 254

 1.6.1.1اإلقميمية والطائفية واالعتبارات الشخصية وعالقتيا بالتكامل االقتصادي العربي
Sectionalism, Sectarianism, and Personal Considerations and Their Relationship to
the Arab Economic Integration

إف ىذا النوع مف المشاكؿ يعتبر مف المشاكؿ غير االقتصادية ،وعميو _ في حقيقة االمر _

يعتبر مف المشاكؿ الميمة التي ادت ،وتؤدي الى فشؿ العممية التكاممية ،حيث إف الدوؿ

العربية تتميز بعناصر ،واعراؼ مختمفة ،شأنيا شاف دوؿ العالـ الخارجي ،تتمخص في

الطائفية ،والعنصرية ،والمصالح االقميمية ،واالعتبارات الشخصية ،واختالؼ طبيعة القواعد
السياسية ،وتخمفيا ،والجمود النسبي لموعي العربي العاـ ،وسمبيتو ،مقابؿ غياب أو ضعؼ
دور الجماىير العربية ذات المصمحة الحقيقية......،الخ ،والتي تؤثر سمباً وبقوة في تحقيؽ
التكامؿ االقتصادي العربي ،ألنيا في الواقع أقوى بكثير مف دوافع ،وأىداؼ ،ومقومات التكامؿ

القائمة حالياً ،وتؤثر في كؿ مجريات العالقات االقتصادية العربية بشكؿ سمبي ،وباستمرار،
وىذه المشاكؿ تمعب فييا الدوؿ المتقدمة ،والمسيطرة _ إضافة إلى الرجعية العربية المحمية

ذات المصالح المرتبطة بتمؾ القوى االستعمارية _ أدوارىا الرئيسة في تغذيتيا ،واستمرارىا
كوسيمة الستمرار ضعؼ العالقات العربية عموماً واستمرار ضعؼ ىذه الدوؿ ،وتسييؿ
استغالؿ الشعوب العربية الكادحة ،واستمرار تحقيؽ مصالح الدوؿ المتقدمة.

(بيباف)2009 ،

وفي النياية :فاف القوؿ بعدـ امكانية تحقيؽ التكامؿ االقتصادي العربي ليس صحيحاً،
فالسوداف يمكف أف يكوف السمة الغذائية لمعالـ العربي ،ومنطقة الخميج العربي ،وليبيا ىي

مستودع النفط ،والطاقة لمدوؿ العربية ،والعالـ ،ومصر مركز الثقؿ في العمالة العربية ،وسوريا
أحد أىـ مراكزىا النباتية ،ودوؿ المغرب العربي سوؽ تجارية كبيرة.

إف زيادة التجارة ،واالستثمار بيف الدوؿ العربية ،سيؤدي إلى انحسار عدـ الثقة التي طالما
باعدت بيف الدوؿ ،ومنعت القطاع الخاص مف العمؿ سويا في سبيؿ تحقيؽ المصالح

المشتركة لمجتمعاتيـ.

(السماف)2009 ،
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ومف ىنا تتوصؿ الباحثة ،إلى أف العالـ العربي في عصرنا ىذا يمر بأزمة ثقة حادة عمى
مجمؿ العالقات االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،ومما يزيد مف حدة ىذه

األزمة ،إنيا تشتمؿ عمى كافة العالقات ،والمؤسسات المختمفة في المجتمعات العربية ،كما
أنيا تشمؿ األفراد مف ناحية ،والدوؿ العربية مف ناحية أخرى .وبدوف عودة ىذه الثقة لف

يحدث أي تطور ،او تنمية ،او أي شيء يخص مصالح الدوؿ العربية ،وىذا يؤدي إلى المزيد

مف التخمؼ عمى المستويات المجتمعية كافة.

ويمكف التخمص مف ظاىرة التخمؼ االقتصادي ،مف خالؿ تعجيؿ ،وتطوير التنمية االقتصادية

العربية ،وتحقيؽ زيادة في الدخؿ الفردي ،كخطوة أساسية نحو تقميص ىذه الظاىرة الموجودة

بيف اقتصاد الدوؿ العربية ،واقتصاد الدوؿ المتقدمة ،وأيضاً مف خالؿ تطوير اليياكؿ اإلنتاجية

العربية المعتمدة أساساً عمى إنتاج عدد محدود مف المنتجات ،لصالح اقتصاد الدوؿ المتقدمة،

بالعمؿ عمى تنويع ىذه المنتجات ،وتطوير اليياكؿ االقتصادية ،كخطوة مبدئية نحو تقميؿ

االعتماد عمى قطاع المواد األولية الخاضع لالحتكارات ،وتمييداً لتوفير اإلمكانات الالزمة
إلخضاع ىذا القطاع المحتكر إلى االقتصاد العربي ،وتحرير الثروات القومية.

 1.6.1تحديات إقميمية تعرقل التكامل االقتصادي العربي ،وكيفية تفعيمو
Activate it Regional Challenges Impede the Arab Economic Integration and How to

إ ف ضغوط المراكز الرأسمالية مستمرة في العمؿ عمى تحقيؽ درجة اعمى مف اندماج التكامؿ
االقتصادي العربي ،في النظاـ الرأسمالي الدولي ،وفي العمؿ عمى تجسيد ترتيبات جديدة في

المنطقة العربية ،وتتمثؿ ىذه الضغوطات أساساً في المشروعيف األوسطي والمتوسطي ،وما
يمكف اف يترتب عمى تجسدىا مف آثار عمى أي مشروع لمتكامؿ االقتصادي العربي ،سواء

عمى المستوى الشمولي ،أو عمى المستوى الفرعي.
 1.6.1.1التحديات اإلقميمية التي تعرقل التكامل االقتصادي العربي
Regional Challenges that Impede the Arab Economic Integration

تعمؿ االقتصادات العربية بكؿ قوة بمحاولة االنتياء مف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى ،كمرحمة أولية لقياـ السوؽ العربية المشتركة ،وىي مرحمة البد منيا لقياـ تكامؿ

اقتصادي عربي ،يتصؼ بالفعالية في مواجية التحديات ،والتغيرات االقتصادية اإلقميمية،

والعالمية.
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 1.6.1.1.1مدى التطابق بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية
The Similarity Between the Greater Arab Free Trade Area and WTO

تنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عمى االلتزاـ بقواعد منظمة التجارة العالمية،
وبما يتفؽ مع شروط التكامؿ اإلقميمي ،التي وضعتيا منظمة التجارة العالمية الواردة في المادة

رقـ  .24وبموجب أحكاـ المنظمة ،ينبغي أال تتجاوز فترة التنفيذ لمنطقة التجارة الحرة عشر

سنوات أي مف عاـ  ،2007 – 1997ويجب أف تؤدي ىذه االتفاقية إلى زيادة في الحماية
ضد الدوؿ غير األعضاء ،مقارنة بما كاف عميو قبؿ االتفاقية ،وفي ىذا اإلطار أنشئت منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى .وتنشأ قضية تطابؽ المنطقة مع المنظمة إلى حد ما ،عف أف
بعض الدوؿ األعضاء في المنطقة ليسوا أعضاء في المنظمة ،ومف ثـ ال تخضع لنفس

القواعد.

(تواتي ،2008 ،ص )192

واف الدوؿ األعضاء في كؿ مف منظمة التجارة العالمية ،والمنطقة العربية الحرة الكبرى _

عمى حد سواء _ ،ىي :األردف ،واإلمارات ،والبحريف ،وتونس ،ومصر ،والمغرب ،وقطر،
وعماف ،والسعودية ،ولبناف ،والدوؿ العربية غير األعضاء في المنظمة حتى االف ىي :ليبيا،
وسوريا ،والعراؽ.

 1.6.1.1.6التوافقات والتناقضات بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية
Compromises and Contradictions Between the WTO and the Greater Arab Free
Trade Area

إف أىـ التوجيات التي تفرضيا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،ىي أف تتماشى المنطقة
مع أوضاع ،واحتياجات الدوؿ العربية ،وبالتحديد مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية .حيث
يمكف توضيح بعض التوافقات بيف المنطقة الحرة ،ومنظمة التجارة العالمية كما يمي:

 .1إلغاء القيود غير الجمركية :ويشمؿ ىذا االلغاء إزالة جميع الحواجز ،والعراقيؿ،
والمعوقات التالية:

أ .القيود الفنية 6أي بمعنى المبالغة في القيود عمى المواصفات ،والوزف ،وشيادات
المطابقة ،والتعقيدات الفنية لمكشؼ ،والمعاينة.

ب .القيود اإلدارية 6أي منع دخوؿ السمع العربية ،والتعقيدات المرتبطة بشيادات المنشأ،
والمبالغة بإعادة التقييـ الجمركي ،وطوؿ مدة العبور ،واجراءات فحص العينات
والتفتيش ،وتعدد الجيات اإلدارية المانحة لترخيص االستيراد.
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ت .القيود المالية 6تجاوز رسوـ الترانزيت حسب المتفؽ عمييا في اتفاقية النقؿ والعبور
بيف الدوؿ العربية ،والتعقيدات المصاحبة لفتح االعتمادات المصرفية.

(مركز التجارة

الفمسطينية ،2014 ،ص )32

 .2المعاممة الوطنية :اي التقيد بيذه القاعدة ،والتعامؿ مع السمع العربية لمدوؿ األعضاء
معاممة السمع الوطنية في التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية.

 .3اعتماد الشفافية :تتعيد الدوؿ األطراؼ بتطبيؽ مبدأ الشفافية ،واخطار المجمس
االقتصادي ،واالجتماعي بالمعمومات ،واإلجراءات ،والموائح الخاصة بالتبادؿ التجاري،
بما يكفؿ حسف تنفيذ اتفاقية تيسير ،وتنمية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية ،والبرنامج

التنفيذي ليا.

(اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)1997 ،

 .4مبدأ المعاممة الخاصة لمدوؿ العربية األقؿ نمواً ،أي أف يتـ منح معاممة تفضيمية ليذه
الدوؿ في إطار ىذا البرنامج ،عمى أف تتقدـ ىذه الدوؿ بطمب يتضمف طبيعة المعاممة

التفضيمية المطموبة ،والفترة الزمنية ،وموافقة المجمس عمييا ،والدوؿ العربية األقؿ نمواً ىي
الدوؿ المحددة وفؽ تصنيؼ األمـ المتحدة ،وتعامؿ دولة فمسطيف معاممتيا الخاصة،

وتطبيؽ اإلعفاء عمى استيراد السمع العربية ،وتتمتع سمعيا المصدرة باإلعفاء الكمي،

وكذلؾ كؿ مف السوداف واليمف ،وتتمتع صادراتيا الى الدوؿ العربية االعضاء بالمنطقة
باإلعفاء الكامؿ ،لكف مستورداتيا مف الدوؿ العربية تتمتع بتخفيض جزئي بنسبة %20

لمسوداف و  %16لميمف.

(صوالحة ; 2011 ،الزعيـ)2005 ،

 .5المعاممة الخاصة لمجميورية المبنانية :أصدر المجمس االقتصادي ،واالجتماعي ق اررات
خاصة لدعـ لبناف في مجاؿ التجارة ،والنقؿ ،لمساعدتو عمى إعادة البناء ،والتأىيؿ بعد

العدواف اإلسرائيمي الغاشـ خالؿ عاـ  ،2006وشممت تسييالت لمشاحنات المبنانية،

والمعاممة الخاصة لممنتجات المبنانية ،وكذلؾ الموافقة بصفة استثنائية عمى الرزنامة

الزراعية (قيود موسمية) المقدمة مف الحكومية المبنانية لمدة عاـ  2007قابمة لمتمديد.

 .6تعامؿ قواعد المنشأ والمعايير ،والدعـ ،وشروط الضماف ،وقواعد اإلغراؽ ،ومشاكؿ ميزاف
المدفوعات في المنطقة ،وفقا ألحكاـ المنظمة ،والغاء الضرائب ذات األثر المماثؿ ،أي ال
تخضع السمع العربية المستوردة ألية ضرائب تكميمية دوف خدمة محددة ومباشرة.

 ،2008ص )194
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(تواتي،

باإلضافة الى ذلؾ فقد عممت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عمى سد الفجوة بيف الدوؿ
الصناعية ،والدوؿ النامية (العربية) ،وىذه الفجوة تشكؿ احد التحديات الرئيسة أماـ منظمة
التجارة العالمية ،فبالرغـ مف المعاممة التفضيمية التي حصمت عمييا الدوؿ العربية في إطار

المنظمة ،إال أنيا لـ تكف راضية بمدى الوصوؿ إلى أسواؽ الدوؿ الصناعية مف ناحية ،وأيضاً
فإف الدوؿ الصناعية لـ تكف راضية عف ىذا الوصوؿ المجاني مف جية أخرى ،وأيضاً فقد

أتاح التكتؿ لمدوؿ العربية قوة اكبر لممفاوضة في إطار المنظمة ،واف رفع قوة المفاوضة داخؿ

المنظمة لتمؾ الدوؿ تجعميا تعمؿ عمى تسيير ،وتسريع الوصوؿ إلى االتفاقات بشكؿ عاـ.
(خير)2011،

اما التناقضات بين منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى فيي عديده،
حيث تقوـ منظمة التجارة العالمية بتطبيؽ مبدأ التعامؿ بالمثؿ ،أما منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى فتطبؽ معاممة تفضيمية بشأف الدوؿ االقؿ نمواً ،وبالرغـ مف أف منظمة التجارة العالمية

تنفذ مبدأ المعاممة الخاصة اتجاه الدوؿ االقؿ نمواً ،فإف ىذا التطبيؽ يكوف خالؿ فترة زمنية
محددة ،يجوز لممنظمة العالمية االحتكار في استخداـ التكنولوجيا ،أما الدوؿ األعضاء في

المنطقة فإنيا تتعاوف فيما بينيا في استخداـ التكنولوجيا ،والبحث العممي.

وقد استطاعت منظمة التجارة العالمية ازالة الحواجز الجمركية بتحويميا إلى رسوـ جمركية،

اما في ىذه المنطقة ،فإف تطبيؽ ىذه الحواجز مازاؿ قائماً ومتواصالً حتى تاريخ إكماؿ
تنفيذىا ،أي حتى عاـ  ،2007باستثناء الدوؿ العربية التي انضمت بالفعؿ إلى المنظمة.

(تواتي)2008 ،

ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى إمكانية تحقيؽ التوافؽ بيف كؿ مف اتفاقية منطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى ،ومنظمة التجارة العالمية ،حيث إف ىذه التوافقات تساعد ،وتشجع عمى

االندماج ،والدخوؿ إلى العالـ الخارجي ،وخاصة إف ىناؾ الكثير مف الدوؿ ال تجازؼ

باالنخراط ،والدخوؿ إلى العالـ االقتصادي ،وقد يكوف أحد األسباب :ضعؼ اقتصاداتيا ،أو

استخداـ مواردىا المتوفرة لدييا بشكؿ صحيح ،وعميو فإف ىذه التكتالت ،والمنظمات تساعدىا
في التوجو إلى األسواؽ المحمية ،ومف ثـ التوجو إلى األسواؽ ،والتجارة ،واالستثمارات خارج

الدولة المعنية.
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وعميو فإنو كمما اتجيت ىذه التكتالت الى طريؽ النجاح عمى المستوى اإلقميمي ،ينعكس ذلؾ
إيجاباً عمى النظاـ االقتصادي العالمي ،ويتماشى مع نظاـ تعددي األطراؼ الذي تديره منظمة

التجارة العالمية.

 1.6.1.1.1مشروع الشرق أوسطية Middle East Project

تتميز فمسطيف بأىميتيا التاريخية ،والدينية ،وموقعيا االستراتيجي بيف آسيا ،وأفريقيا ،وألىمية

موقعيا بيف دوؿ المغرب ،والمشرؽ ،قرر االستعمار البريطاني إقامة دولة إسرائيؿ في
فمسطيف ،أي في وسط الوطف العربي كنقطة التمركز ،واالنطالؽ ،لمتحكـ بالمنطقة العربية
وثرواتيا ومواردىا ،مع استيداؼ إسرائيؿ لفصؿ الدوؿ العربية األسيوية عف الدوؿ اإلفريقية.

إف الشرق أوسطية مصطمح سياسي النشأة ،واالستخداـ ،ييدؼ ىذا المشروع إلى تطبيؽ
الشرعية عمى الكياف الصييوني في فمسطيف ،وتوليو قيادة المنطقة ،والقضاء عمى الوحدة

العربية ،واألحزاب ،والحكومات القومية ،وىو صييوني استعماري النشأة ،لخدمة األىداؼ
والمصالح

الصييونية( .غازي)2014 ،

إ ف التغيرات التي تجري في منطقة الشرؽ االوسط ،وما يرتبط بيا مف سيناريوىات حوؿ ىذا

النظاـ ،التي تحاوؿ طرح فكرة ىدفيا األساس ،ىو وجود تعاوف إقميمي يستيدؼ إلى التنمية
االقتصادية لممنطقة .وما ىي في واقع األمر إال تغيرات ،وتحوالت يراد فرضيا عمى الدوؿ
العربية في المنطقة بخطة معينة مدروسة ،وخاصة إذا أمكف أف يكوف ىذا المشروع عممية

إحالؿ لمنظاـ العربي القائـ ،وتفكيؾ لمترتيبات العربية

 ،2007ص .)141

اإلقميمية( .تواتي ،2008 ،ص ; 194برزيؽ،

أما عممية ربط التسوية السياسية بالتنمية االقتصادية بالشرؽ األوسط فقد جاءت مف خالؿ
أمريكا واسرائيؿ ،حيث استند شمعوف بيريز في كتابو "،الشرؽ األوسط الجديد" الى فرضية
اساسية وىي إرساء نظاـ اقميمي مرىوف بنجاح عممية السالـ اإلسرائيمية العربية

".

إف الوثائؽ األوروبية ،واالمريكية ترتكز في ىذا المجاؿ عمى أىمية قياـ منطقة لمتجارة الحرة
بيف اسرائيؿ ،والدوؿ العربية ،باعتبارىا المركز الرئيس لمترتيبات االقتصادية الشرؽ اوسطية

الجديدة

(الطوخي،)1997 ،

وىو ما اكده الرئيس االمريكي جورج بوش ،في الندوة الصحفية في

ختاـ قمة مجموعة الثمانية بوالية جورجيا االمريكية يوـ  10يونيو مف عاـ  ،2004حيث

صرح باف التجارة الحرة في منطقة الشرؽ االوسط ىي المحرؾ االساسي لتنمية دوؿ المنطقة،
138

وبالرغـ مف أف الطرح اإلسرائيمي االمريكي ،يبدو بأنو سينشأ عمى قاعدة اقتصادية ،إال انو
وبالذىاب إلى عمؽ الموضوع ،نكتشؼ بانو يختزف في خمفيتو أبعاداً جوىرية أخطر مف
المظير االقتصادي لممشروع ،مف بينيا تبمور نظاـ شرؽ اوسطي تكوف فيو اسرائيؿ ،ىي

مركز التفاعؿ ،وتقوـ بدور محوري يعزز امنيا ،ويدعـ اقتصادىا ،باقؿ قدر ممكف مف

األعباء.

إف مشروع الشرؽ اوسطي قائـ عمى سياسة تفكيؾ المنطقة العربية ،اي فصؿ المغرب العربي
عف المشرؽ العربي ،وعزؿ بعض الدوؿ عف حمقة التعاوف الخميجي مثؿ اليمف ،وتقميص دور

إيراف بضـ الدوؿ االسالمية آلسيا الوسطى.

(برزيؽ ،2007 ،ص)142

 1.6.1.1.1آثار وانعكاسات المشروع الشرق أوسطي
The Effects and Implications of the Middle Eastern Project

ومف أىـ آثار أو انعكاسات الشرؽ أوسطية عمى النظاـ االقميمي العربي :دخوؿ دوؿ المجاورة

جغرافيا الى قمب المنطقة ،وىذا ما يفسح المجاؿ لصياغة بعض العالقات المختمفة ،فعمى
سبيؿ المثاؿ سوؼ يكوف ىناؾ دور فعاؿ لتركيا ،ودخوليا الى اقامة مشروعات مشتركة،
باإلضافة الى الدور الذي ستمعبو ايراف في المنطقة مف خالؿ المد الشيعي في الدوؿ العربية،

كما إف إسرائيؿ التي ستمعب الدور األساسي في المنطقة ،فيي التي ستمعب دور الدولة
االقميمية الرائدة ،ومنظـ ومدير المنطقة ،كما إف نظاـ الشرؽ االوسط ىو شرؽ اوسط متعدد

األدياف ،والسياسات ،والقوميات ،والثقافات ،حيث ستشيد ىذه المنطقة نقمة ممحوظة ،ولكف
تحت حماية الترتيبات الجديدة لممنطقة.

(تواتي ،2008 ،ص )195

كما إف ىذا المشروع يحقؽ نتائج اقتصادية ىائمة إلسرائيؿ ،ويحد مف نفقاتيا العسكرية ،ويوسع
قاعدتيا االقتصادية ،بتحويؿ امواؿ النفط العربي لألسواؽ االسرائيمية ،كما يعد النقيض لمسوؽ

العربية المشتركة ،ومشروع التكامؿ االقتصادي العربي ،واألىـ مف ذلؾ أنو يعني اإللغاء

الفعمي والعممي ألي مشروع لموحدة االقتصادية ،والعمؿ عمى تكريس التخمؼ مف خالؿ حرص
اسرائيؿ عمى التخصص في أعمى الصناعات ربحاً ،وترؾ المستويات المتدنية لمدوؿ

(برزيؽ ، 2007،ص )144-141
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العربية.

 1.6.1مقترحات لتفعيل التكامل االقتصادي العربي
Schemes to Activate Arab Economic Integration

 .1االىتماـ بوسائؿ النقؿ (سكؾ الحديد) التي تربط بيف الدوؿ العربية بشبكات سكؾ
حديدية ،ألف ىذه الوسائؿ تعود بفوائد اقتصادية ،واجتماعية عمى دوؿ العالـ العربي.

ويعود ذلؾ ألىمية السكؾ الحديدية في النمو االقتصادي بيف الدوؿ ،فالدوؿ العربية ال

تتميز بوفرة ىذا النوع مف الخدمات.

 .2استغالؿ الموارد الطبيعية ،وتوزيع االستثمارات في المشاريع الصناعية بيف الدوؿ
العربية وفقا لمميزة التنافسية لكؿ دولة ،حيث يكوف ىذا االستغالؿ لصالح الدوؿ

العربية ،أي تحقيؽ المزيد مف االستثمارات ،والتوظؼ داخؿ الوطف العربي ،مما يعني

المزيد مف اإلنتاج ،وزيادة الدخؿ ،ورفع مستوى المعيشة ألفراد المجتمع في الوطف

العربي.

 .3زيادة حجـ التجارة البينية بيف الدوؿ العربية ،واتساع حجـ السوؽ العربي أماـ المنتجات

العربية .وتعتبر المبادرة لتعزيز ىذا المقترح مف شأنيا أف تحقؽ فرصاً اكبر لمتنمية بيف

الدوؿ العربية.

(قاسـ)2011 ،

 .4االىتماـ بأنشاء مركز عربي لمتكامؿ االقتصادي يقوـ بمياـ التنسيؽ ،واالشراؼ عمى
مشروعات التكامؿ في الدوؿ العربية ،وكذلؾ الشركات العربية ،حيث يتـ االشراؼ عمى

امور عديدة منيا :أمور ضريبية أو جمركية ،وحجـ السوؽ ،عمى أف يكوف ىذا المركز

لو فروع في جميع الدوؿ العربية.

(غربي)2009 ،

 .5االىتماـ بعممية التسويؽ ،وذلؾ عف طريؽ اقامة معارض دائمة ،لتسويؽ المنتجات
العربية داخؿ الدوؿ العربية حتى يتمكف مستيمكو كؿ دولة مف التعرؼ عمى منتجات

الدوؿ العربية األخرى ،وكذلؾ العمؿ عمى خمؽ شبكة تسويقية في الدوؿ العربية التي

تتركز معيا المعامالت العربية الخارجية ،بما في ذلؾ تطوير شبكات ،ووكاالت

الدعاية ،واالعالف العربية في األسواؽ الخارجية.
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 .6االىتماـ بعنصر التكنموجيا ،بحيث تكوف عممية نقؿ التكنولوجيا منبعثو مف جامعة
الدوؿ العربية ،عمى أف يكوف ليا فروع في الدوؿ العربية ،حسب وضعيا االقتصادي،

وتكوف ميمتيا انشاء مراكز خاصة لمقياـ بعمميات البحث العممي التي تتالءـ وظروؼ

المنطقة العربية ،وذلؾ بيدؼ االستفادة مف نقؿ التكنولوجيا وتوطينيا في الدوؿ العربية،
كما تتولى ىذه الييئة القياـ بعممية الترجمة الالزمة لنقؿ التكنولوجيا.

 .7إنشاء بنؾ عربي لمتنمية الزراعية ،والصناعية ،تشترؾ فيو جميع البنوؾ العربية ،ويطرح
حصة منو لالكتتاب العاـ ،عمى أف يقوـ البنؾ المذكور بدراسة المشاريع ذات الجدوى

االقتصادية ،واألكثر مالءمة ،وفقاً لخطط التنمية االقتصادية في الدوؿ العربية.

)2011
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(عمرو،

ممخص المبحث الثاني Summary

األدبيات االقتصادية اتفقت عمى أف الطابع الغالب عمى تجارب الدوؿ العربية في عممية
التكامؿ االقتصادي ،كانت ناجحة بدرجات متفاوتة ،واف نجاح بعض التجارب كانت نتائجيا

محدودة لمغاية ،فتطبيؽ نظرية التكامؿ االقتصادي عمى الدوؿ العربية التي قد تنظـ في

اتحادات جمركية ،كما ىو السائد في الدوؿ المتقدمة ،أمر ليس سمبياً ،حيث إف صادرات
الدوؿ العربية ،أغمبيا مف الموارد األولية .وانيا غير خاضعة لمحماية ،والتي تنافس بحرية في

األسوؽ الدولية ،فإف مثؿ ىذه التكتالت ال يتوقع أف تؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،مف أىـ اإلنجازات عمى مستوى العمؿ العربي
إلسياميا في الجيود المبذولة إلقامة سوؽ عربية مشتركة ،حيث وصمت االتفاقية إلى مرحمة

التحرير الكامؿ لمتجارة في السمع ،مف خالؿ اإلعفاء الكمي لمرسوـ الجمركية ،والضرائب ذات

األثر المشابو ،بيف جميع الدوؿ العربية األعضاء ،في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما اشرنا إلى بعض العوائؽ ،والعراقيؿ التي أعاقت عممية تطبيؽ ،وتنفيذ االتفاقية ،فعدـ
وضوح العديد مف إجراءات التطبيؽ ،وغياب قواعد المنشأ الذي يتفؽ عميو الدوؿ األعضاء،

ادى ىذا الى التحرؾ خطوة إلى األماـ ،لنقوؿ إف األدوات التي استخدمت في إطار االتفاقية
ضرورية ،ولكنيا ليست كافية لبناء منطقة تجارة حرة في المنطقة العربية ،والسبب يعود إلى

أف العمؿ يتطمب المزيد مف االندماج بيف الدوؿ ،فيما يتعمؽ بالقوانيف ،والتشريعات المطبقة مع
جميع الدوؿ االعضاء .وىذا االندماج ،يتطمب الشفافية في تطبيؽ القوانيف ،وفي إزالة العوائؽ،
ألف غيابيا وقؼ عائقاً أماـ التطبيؽ.

إف منطقة التجارة وحدىا ال تؤدي إلى تحقيؽ التكامؿ االقتصادي ،بؿ ىناؾ حاجة ممحة إلى
مناخ يوفر حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ ،والموارد البشرية ،وفي ىذا الصدد يمكف أف نممح
باختصار المناخ العاـ في المنطقة العربية ،والذي يفتقد إلى األمف ،والذي أثر بشكؿ عاـ عمى

األداء ،وصوالً لمنطقة تجارة حرة عربية ،ومف ثـ إلى تكامؿ اقتصادي عربي.
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المبحث الثالث

أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عمى التبادل التجاري بين فمسطين واسرائيل
The Impact of the Greater Arab Free Trade Area on the Trade Between
Palestine and Israel

 1.1مقدمة Introduction

يعتبر عقد االتفاقات التجارية بيف الدوؿ شرطاً أساسياً ميماً لجذب االستثمارات ،وزيادة حركة

التبادؿ التجاري فيما بينيا ،مف حيث االستيراد ،والتصدير ،إال أف ذلؾ ال يعتبر مف الشروط
األساسية لتحقيؽ ذلؾ ،فاتخاذ الدوؿ لمعديد مف السياسات التجارية في االقتصاد المحمي يمثؿ

اء مكمالً لتفعيؿ اتفاقات ،وبروتوكوالت التعاوف االقتصادي مع دوؿ العالـ.
إجر ً
وبعد توقيع االتفاقات التجارية بيف الدوؿ بمرور فترة زمنية وجيزة ،تجد أنيا تفتقر إلى
المقومات األساسية لمتأثير عمى التجارة ،وقد يجد بعضيـ أف ليا العديد مف اآلثار السمبية
عمى القطاع الخاص ،وخصوصاً عندما تتجاىؿ مصالحيـ ،واىتماماتيـ ،أو أف يؤدي تنفيذىا

إلى حدوث آثار سمبية نتيجة لمتغيرات االقتصادية الدولية عمى االقتصادات الصغيرة ،واذا كاف
تفعيؿ االتفاقات التجارية ،وايجاد اآلليات المناسبة لتحقيؽ ذلؾ يقع ضمف اىتمامات الدوؿ

المتقدمة منيا ،والعربية _ عمى حد سواء _ ،وأولوياتيا ،فإف االستفادة مف تمؾ االتفاقات في
الحالة الفمسطينية يعتمد عمى العديد مف الظروؼ المحمية ،وعمى اإلجراءات اإلسرائيمية التي
تستيدؼ االقتصاد الفمسطيني منذ أكثر مف أربعة عقود ،وكذلؾ عمى القدرة عمى المنافسة في

األسواؽ اإلقميمية ،والدولية.

لذلؾ فإف قياـ الدولة الفمسطينية بالمياـ ،والمسؤوليات كافة لالستفادة مف االتفاقات ،يعتبر
مف أىـ المراحؿ الالزمة لتيسير تدفؽ السمع ،والخدمات بيف المناطؽ الفمسطينية ،وبقية دوؿ

العالـ ،ويعتمد ذلؾ عمى تحقيؽ الدور الذي يمكف أف تقوـ بو الدولة مف خالؿ القياـ بالعديد

مف اآلليات ،واإلجراءات ،التي تستيدؼ تعزيز نفاذ الصادرات الفمسطينية في أسواؽ التصدير

مف جية ،واحالؿ الصناعة المحمية محؿ الواردات ،وتسييؿ استيراد مدخالت اإلنتاج مف جية

أخرى.
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 1.1.1التبادل التجاري الفمسطيني مع دول العالم
Palestinian Trade with other Countries Around the World

وقعت فمسطيف العديد مف االتفاقات وبروتوكوالت التعاوف مع عدد مف دوؿ العالـ الخارجي،
وذلؾ لتفعيؿ العالقات االقتصادية وخاصة عمى المستوى التجاري.

واف ىذه االتفاقات الموقعة ،منحت جميع السمع الفمسطينية حرية الدخوؿ إلى أسواؽ الدوؿ
األعضاء والمعفاة مف الجمارؾ بشرط أف تتالءـ مع مواصفات اإلنتاج المطموبة في ىذه

الدوؿ ،وبناء عمى قرار القمة العربية لعاـ  ،2000بإعفاء جمركي لمسمع والمنتجات الفمسطينية

مع الدوؿ األعضاء ،والتوقيع عمى مذكرات التفاىـ لتشجيع التبادؿ التجاري والتعاوف الفني
والتقني ،والتعاوف بيف الغرؼ التجارية في فمسطيف وبعض

الدوؿ(.ناجي)2012 ،

وفي عاـ  1994بذلت فمسطيف مجيوداً إلصالح الخمؿ في اليياكؿ االقتصادية ،وكاف البد

مف وجود إطار اقتصادي يحدد طبيعة العالقة االقتصادية الفمسطينية مع العالـ ،وىنا تـ توقيع

اتفاؽ بروتوكوؿ باريس االقتصادي ،بيف إسرائيؿ ،ودولة فمسطيف.



وبالرغـ مف توقيع االتفاقية ،فإنو لـ يحدث أي تطور أو تقدـ ممحوظ عمى النشاط االقتصادي

الفمسطيني ،حيث إف التبادؿ التجاري بيف الطرفيف يأتي دائماً لصالح إسرائيؿ ،حيث استمرت

إسرائيؿ في السيطرة لصالحيا عمى حجـ الواردات ،والصادرات الفمسطينية ،وكاف الجزء األكبر
مف واردات فمسطيف مف إسرائيؿ ،وكذلؾ الجزء األكبر مف الصادرات الفمسطينية كانت

لصالحيا أيضاً.

(الجعفري ،2000 ،ص ; 8سرداح ،2012 ،ص )87

وبيذا فقد وضعت اسرائيؿ الكثير مف المعيقات ،والعراقيؿ ،اماـ التجارة الخارجية التي ادت

إلى تباطؤ نمو التجارة الخارجية ،بحيث سيطرت عمى جميع المعابر التي تربطيا مع العالـ
الخارجي فكانت تفرض ضرائب جمركية عالية ،وتعمؿ عمى إعاقة نقؿ البضائع الفمسطينية

مف الموانئ اإلسرائيمية ،وذلؾ بادعاء دواعي أمنية ،كماف إف ضعؼ البنية التحتية لمتجارة،

امر معقداً ،وبيذه المعيقات ،وغيرىا ،كاف التجار يتكبدوف
جعؿ مف دخوؿ االسواؽ الخارجية اً
خسائر فادحة ناجمة عف تكاليؼ النقؿ ،وفي أغمب األوقات كانت البضائع تتعرض إلى التمؼ
وتصبح غير صالحة لالستخداـ ،بسبب سوء التخزيف ،مما عرض التاجر الفمسطيني إلى

الكثير مف الخسائر.

راجعالفصلالثالث،المبحثالثالث،صفحة .111
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إف ىذه المعيقات التي تفرضيا اسرائيؿ عمى فمسطيف تؤثر وبشكؿ سمبي عمى قيمة ،ونوعية
الصادرات الفمسطينية لمخارج ،وقد حاولت فمسطيف وما تزاؿ تحاوؿ االنفتاح ،والتقدـ ،أو
تحسيف العالقات التجارية مع العالـ الخارجي ،بحيث قامت بتوقيع العديد مف االتفاقات

االقتصادية ،والتجارية مع العديد مف الدوؿ ،وذلؾ بيدؼ كسر احتكار إسرائيؿ ليذا

(أبو جامع ،2010 ،ص ; 269سرداح ،2012 ،ص)88

القطاع.

ولمداللة عمى حالة التبادؿ التجاري الفمسطيني مع دوؿ العالـ فإف الجدوؿ رقـ ( )4يتضمف ما

يمي:

جدول رقم ()1

إجمالي قيمة الواردات ،والصادرات السمعية ،وحجم التبادل التجاري في فمسطين
الفترة بين ()6111 –1551

السنة

اجمالي الواردات

اجمالي الصادرات

صافي الميزان التجاري

حجم التبادل التجاري

1551

1,658,191

394,177

-1,264,014

2,052,368

1552

2,016,056

339,467

-1,676,589

2,355,523

1553

2,238,561

382,423

-1,856,138

2,620,984

1554

2,375,102

394,846

-1,980,256

2,769,948

1555

3,007,227

372,148

-2,635,079

3,379,375

6111

2,382,807

400,857

-1,981,950

2,783,664

6111

2,033,647

290,349

-1,743,298

2,323,996

6116

1,515,608

240,867

-1,274,741

1,756,475

6111

1,800268

279,680

-1,520,588

2,079,948

6111

2,373,248

312,688

-2,060,560

2,685,936

6111

2,667,592

335,443

-2,332,149

3,003,035

6112

2,758,726

366,709

-2,392,017

3,125,435

6113

3,284,035

512,979

-2,771,056

3,797,014

6114

3,466,168

558,446

-2,907,722

4,024,614

6115

3,600,785

518,355

-3,082,430

4,119,140

6111

3,958,512

575,513

-3,382,999

4,534,025

6111

4,373,647

745,661

-3,627,986

5,119,308
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6116

4,697,356

782,369

-3,914,987

5,479,725

6111

5,163,897

900,618

-4,236,280

6,064,515

*البيانات مف تجميع الباحثة
*القيمة بألؼ دوالر

*البيانات مف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.

*البيانات باستثناء ذلؾ الجزء مف محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عاـ 1967ـ.

الشكل رقم ()6
اجمالي قيمة الواردات ،والصادرات السمعية ،وصافي الميزان التجاري في فمسطين
الفترة بين ()6111 – 1551

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

-2,000,000
-4,000,000
-6,000,000
صافًالمٌزانالتجاري

اجمالًالصادرات

اجمالًالواردات

*اعداد الباحثة

مف الشكؿ البياني رقـ ( )2نجد أف حجـ الصادرات في الفترة الزمنية ما بيف عاـ  1995الى

كبير ممحوظاً ،بمعنى إنو
 2000متذبذب حوؿ نفسو ،يأخذ بالزيادة أو النقصاف ،وليس الفرؽ اً

مستقر نوعاً ما ،وقد بدأ حجـ الصادرات باالنخفاض بيف عامي  2000و ،2001حيث
يبدو
اً

انخفضت في العاـ  2001بنسبة  ،%28والواردات بنسبة  ،%21أما في عاـ  2002كاف

االنخفاض االكبر لمواردات بنسبة ، %25والصادرات بنسبة  ،%17ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى

اندالع االنتفاضة ،وما رافقيا مف إجراءات إسرائيمية ،حيث تراجع الناتج المحمي بنسبة .%27
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أما الفترة ما بيف  2002إلى  ،2008نالحظ أف ىناؾ نمواً واضحاً في حجـ الصادرات،

وبدوف انخفاض عمى التوالي خالؿ ىذه الفترة ،وكاف ىذا واضحاً في العاـ  2007حيث ارتفع
حجـ الصادرات بنسبة  %40عف العاـ  ،2006ومف ثـ تمييا الفترة األخيرة مف عاـ 2010

إلى  ،2013والتي تميزت خالليا عاـ  2011حيث ارتفعت بنسبة  %30عف العاـ ،2010
وفي العاـ  2013ارتفعت حجـ الواردات عف عاـ  2012بنسبة  ،%9.9وفي العاـ 2013

حققت زيادة في الصادرات السمعية بنسبة .%15.1

يمكف القوؿ إف الفرصة ما زالت كبيرة لالستفادة مف االتفاقات ،ومذكرات التفاىـ ،وبروتوكوالت
التعاوف التي وقعتيا فمسطيف مع عدد مف دوؿ العالـ ،مف خالؿ تفعيؿ ىذه االتفاقات بشكؿ

كبير ،فمف الطبيعي اف يؤدي ذلؾ إلى زيادة حجـ الصادرات الفمسطينية ليذه الدوؿ في

المستقبؿ القريب إذا ما توفرت الظروؼ المناسبة لذلؾ ،والحد مف العقبات ذات التأثير عمى
الصادرات الفمسطينية.
ومف ىنا ترى الباحثة ،إف فمسطيف حققت نتائج ايجابية في تطوير ،وتفعيؿ عالقاتيا

االقتصادية ،والتجارية مع مختمؼ دوؿ العالـ ،والتي مكنت المنتجات الفمسطينية مف الوصوؿ
إلى العديد مف أسواؽ ىذه الدوؿ ،ولكف بالرغـ مف ىذه االيجابيات التي حققتيا فمسطيف إال أف

الميزاف التجاري لدييا ما زاؿ في حالة عجز ،بالرغـ مف أف صادراتيا قد زادت ،ولكف بنسبة
قميمو ،فالبد أف تقوـ بتقميؿ حجـ وارداتيا ،واالعتماد عمى السمع المحمية التي تنتجيا ،وزيادة
حجـ صادراتيا ،لمعالجة ىذا العجز ،وكذلؾ يمكف أف تسخر الموارد واالستثمارات العامة كافة

مف أجؿ تشجيع االستثمار ،واستقطاب الشركات عمى مختمؼ أنواعيا مثؿ :الشركات المتعددة

الجنسيات ،لتعزيز القدرات ،والمساعدات التقنية ،والفنية ،واالستشارية ،وتسييالت نقؿ

التكنولوجيا ،وتحسيف الميارات االحترافية.
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 1.1.6التبادل التجاري الفمسطيني مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .GAFTA
Palestinian Trade with the Countries of the GAFTA

في الحقبة الزمنية الماضية ،تـ وضع خطط ،واستراتيجيات عديدة ،ومختمفة لمقطاعات

االقتصادية ،ووضع خطط لمتنمية ،وذلؾ مف أجؿ إنعاش االقتصاد الفمسطيني.

فمف المعروؼ أف فمسطيف تتمتع بموارد طبيعية ،لذلؾ كانت عممية التركيز عمى تيسير نمو
القطاع الخاص ،وبالتالي خمؽ المزيد مف فرص العمؿ ،وكذلؾ لدييا القدرة عمى بناء اقتصاد

قوي قائـ كأحد مكوناتو الرئيسة عمى التجارة الدولية ،وتحقيؽ أىداؼ استراتيجية التنمية
االقتصادية ،مف تنويع األسواؽ ،والتصدير ،مع التركيز بشكؿ خاص عمى العالقات مع الدوؿ

العربية ،أخذاً بعيف االعتبار الظروؼ االقتصادية ،والسياسية التي تعيؽ مسارىا ،وتحسف
عالقاتيا مع الدوؿ ،خاصة أف فمسطيف ال تممؾ السيطرة عمى حدودىا ،وبالتالي قدرتيا

محدودة جداً عمى صياغة ،وتنفيذ السياسات االقتصادية ،ومع ذلؾ فيي مازالت تحاوؿ
االستمرار في تطوير التكامؿ االقتصادي اإلقميمي لمدوؿ العربية ،ويظير ىذا الدور بوضوح
في المشاركة الفعالة في فمسطيف ،والتزاماتيا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 ،GAFTAواتفاقات ثنائية مع الدوؿ العربية ،وغيرىا مف المشاركات.
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((Rayyan, 2012, P36

وتـ وضع جدولة لمسمطة الفمسطينية مف أعماؿ السياسة العامة ،واإلطار االقتصادي الكمي،
بناء عمى ذلؾ ،فإنو يبني عمى
والمالي ،واطار المساءلة بيف عامي  ،2013 – 2011و ً
اإلصالح االقتصادي الفمسطيني ،وتطوير خطة  ،PRDPوأثيرت فكرة المجوء إلى توحيد،
وبناء القطاع الفمسطيني الخاص ،ونظاـ التعميـ ،والبنية التحتية الوطنية.

والجدير بالذكر :إف فمسطيف تتمتع بعضوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،حيث

انضمت إلى المنطقة عاـ  ،1998ومف دالئؿ ذلؾ فإف اإلدارة العامة لمجمارؾ الفمسطينية
بدأت في إرجاع قيمة الجمارؾ التي يدفعيا المستوردوف الفمسطينيوف عف السمع الخاضعة

لإلعفاء الجمركي.

(مركز التجارة الفمسطيني ،2014 ،ص )26

ويمكف توضيح إجمالي قيمة الصادرات ،والواردات السمعية ،وحجـ التبادؿ التجاري في

فمسطيف بيف عامي  ،2013 – 2012وذلؾ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ()5





 :PRDPويقصد بيا خطة اإلصالح ،والتنمية الفمسطينية ،وىي خطة ثالثية تأتي عمى ثالث خطط ،الخطة االولى

ىي مف عاـ  2010 -2008خطة وطنية تحدد أجندة متوسطة األمد لإلصالح ،والتنمية في فمسطيف .وتوفر ىذه
الخطة أساساً متكامالً لتوزيع جميع الموارد الحكومية ،كما تعكس التزاـ فمسطيني بتبني إجراءات متكاممة إلعداد

السياسات ،والخطط ،وتحضير الموازنات ،كما تمثؿ ىذه الخطة إطا اًر شامالً لمغايات ،واألىداؼ ،ومعايير األداء،
باإلضافة إلى تخصيص الموارد الالزمة لتحقيقيا( .و ازرة التخطيط والتنمية االدارية ،فمسطيف)2008 ،

الخطة الثانية فيي مف عاـ  2013 – 2011وىي خطة ليست منفصمة عف سابقيا ،وانما ىي عممية تعزيز ،وتطوير

لتمؾ الخطة ،ىدفيا معالجة المالحظات التي وردت في الخطة السابقة ،ويستند اعداد ىذه الخطة بناء عمى مراجعة

الخطة  ،2010 – 2008حيث يعتمد منيج العمؿ عمى الخطة الجديدة عمى بناء استراتيجيات قطاعية لمقطاعات

الفرعية :تعميـ ،صحة ،حماية اجتماعية ،أمف ،إسكاف ،مياه ،تنمية إدارية ،مالية عامة ،زراعة........الخ) ،ومف ثـ

تحديد أولويات القطاعات الرئيسة العامة :اجتماعي ،اقتصادي ،بنية تحتية كجزء مف االستراتيجية الوطنية "الخطة
الوطنية العامة لألعواـ."2013 – 2011

اما الخطة الثالثة فيي مف عاـ  ،2016 – 2014ستركز عمى تعزيز ،وترسيخ الجيود ،واالنجازات السابقة ،وعمى

استكماليا ،وتطويرىا ،وتحديثيا ضمف إجماع عاـ ،والتزاـ مستداـ بالرؤية ،واألىداؼ الفمسطينية العميا ،والمتمثمة في

إقامة دولة فمسطيف المستقمة ،ذات السيادة الوطنية الكاممة عمى أرضيا في الضفة الغربية ،وقطاع غزة عمى حدود عاـ
 1967وعاصمتيا القدس الشرقية( .و ازرة التخطيط والتنمية االدارية ،فمسطيف)2014 ،
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جدول رقم ()1
إجمالي قيمة الصادرات والواردات السمعية وحجم التبادل التجاري في فمسطين مع منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ()6111 - 6116

الدولة

اجمالي قيمة الواردات

اجمالي قيمة الصادرات

حجم التبادل التجاري

2012

2013

2012

6111

2012

6111

العراق

-

-

260

283

260

283

سوريا

-

-

-

-

-

-

لبنان

-

-

7

-

7

-

االردن

98,431

91,504

58,558

55,399

156,989

146,903

السعودية

34,997

43,997

11,043

8,422

45,669

52,419

البحرين

1,871

5,978

147

117

2,018

6,094

قطر

6,658

11,427

7,439

4,827

14,097

16,254

االمارات

8,781

15,835

14,481

7,402

23,263

23,237

عمان

979

1,099

801

230

1,780

1,329

اليمن

-

-

908

854

908

854

الكويت

658

628

6,498

3,938

7,156

4,565

مصر

34,731

43,501

1,635

204

36,366

43,705

ليبيا

-

-

2

598

2

598

تونس

180

204

-

-

180

204

الجزائر

-

-

6,780

1,724

6,780

1,724

المغرب

267

602

148

151

415

753

السودان

-

-

71

140

71

140

المجموع

187553

214775

108778

84289

295961

299062

*البيانات مف تجميع الباحثة.

*القيـ بمميوف دوالر.

*البيانات مف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.

*االشارة – القيـ غير متوفرة

*البيانات باستثناء ذلؾ الجزء مف محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عاـ 1967ـ.

*تـ اختيار ىذه الدوؿ العربية بناء عمى انضماميا الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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حيث نالحظ أف قيمة الصادرات إلى الدوؿ العربية مف إجمالي الصادرات ،قد بمغت إلى ما
يقارب  84مميوف دوالر في العاـ  ،2013وكانت االردف في المرتبة االولى مف حجـ

الصادرات الكمية ،حيث وصمت صادراتيا إلى  55.4مميوف دوالر ،وتمييا السعودية ،والتي
بمغت صادراتيا إلى  8.5مميوف دوالر ،ومف ثـ االمارات التي بمغت  7.4مميوف دوالر.
ومف ىنا تتوصؿ الباحثة إلى أف احتمالية خمؽ تجارة لمصادرات الفمسطينية في ظؿ االندماج
السطحي يكوف قوياً ،ويعود السبب في ذلؾ إلى إنو كمما زاد عدد الدوؿ األعضاء ،يكوف

ىناؾ زيادة في الصادرات نتيجة لتوسع السوؽ ،وبالتالي تزداد االحتمالية في خمؽ التجارة،
ويعود اليدؼ األساسي ،ىو الوصوؿ إلى درجة الرفاىية االقتصادية بيف الدوؿ ،وبالرغـ مف

أف ىذا الشرط محقؽ إال أف حجـ التبادؿ ضعيؼ

جداً.

وبالتالي فإف االقتصاد الفمسطيني لـ يستفد أو يتحسف ،بأي شكؿ مف األشكاؿ ،رغـ عضويتو

في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،وبالتالي يجب العمؿ عمى تقميؿ اإلعاقات التي كانت

تتعرض ليا خالؿ عممية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ ،والحد مف العراقيؿ الجمركية التي تقؼ

أماميا ،باإلضافة إلى تحسيف العالقات بيف الدوؿ العربية وخاصة المجاورة ليا ،مما يتيح
فرصة لزيادة الصادرات نظ ًار لتعدد األعضاء.
 1.1.1خصوصية التبادل التجاري الفمسطيني اإلسرائيمي ،وانعكاساتو السمبية
The Privacy of the Palestinian-Israeli Trade and the Negative Impacts

عانت دولة فمسطيف التي تعيش تحت وطأة اسرائيؿ وما زالت تعاني مف ضعؼ النمو
االقتصادي الناجـ عف االجراءات ،والقيود االسرائيمية التي اثرت عمى جميع مصادر النمو

االقتصادي الفمسطيني ،فإسرائيؿ استولت عمى جزء كبير مف األراضي الزراعية ،وأغمقت
البنوؾ العربية ،مما أدى إلى إعاقة التراكـ الرأسمالي ،وفرضت الضرائب التعسفية وجذبت

األيدي العاممة العربية إلسرائيؿ .وشوه بنية االقتصاد الفمسطيني ،مف خالؿ عدـ مساىمة


االندماج السطحي 6ويقصد بو تخفيض او ازالة التعريفات الجمركية ،وازالة كافة الحواجز اماـ السمع عمى الحدود،

مثؿ االجراءات الجمركية التي تحد مف التجارة بالتناقض مع التكامؿ العميؽ.
Reduction or elimination of tariffs, quotas, and other barriers to trade in goods at the
border, such as trade-limiting customs procedures. Contrasts with deep integration.
))Deardorffs' Glossary of International Economics, 2010
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القطاعات االنتاجية في تكويف الناتج المحمي ،وخاصة القطاع الزراعي ،العتماده في
الحصوؿ عمى مستمزمات االنتاج عمى االقتصاد االسرائيمي الذي نظـ عممية التبادؿ التجاري
بيف الطرفيف بشكؿ غير متكافئ ،وانخفاض مساىمتو في القطاع الصناعي في استيعاب

األيدي العاممة.

(أبو مدهلل ،2013 ،ص )85

وبالتالي فإف التجارة الخارجية الفمسطينية تواجو مشاكؿ عديدة ،ومف مشاكميا األساسية ىي

مشاكؿ المعابر ،والييمنة اإلسرائيمية وسياسة اإلغالقات ،واألطواؽ األمنية التي تفرض عمى
المناطؽ الفمسطينية وتنتيي بشروط مطابقة الواردات الفمسطينية لممواصفات اإلسرائيمية،

وعراقيؿ أخرى توضع أماـ الواردات ،والصادرات الفمسطينية ،وبالرغـ مف جميع ىذه العراقيؿ،
والمشاكؿ ،إال أف التجارة الخارجية الفمسطينية تطورت بشكؿ ال بأس بو ،حيث زاد عدد

المستورديف مف الخارج ،كما زاد عدد الوكالء الفمسطينييف لمشركات العربية ،والعالمية ،وبالرغـ
مف التحديات التي تواجو المستورد الفمسطيني ،فقد بدأت تتنشط التجارة عف طريؽ االستيراد

كبير لمخزينة الفمسطينية ،وذلؾ عف طريؽ
المباشر بواسطة مستورد فمسطيني ،مما وفر دخالً اً
تحصيؿ الجمارؾ عمى الواردات المباشرة ،وتبقى مشكمة المعابر ،واإلغالقات أىـ العوامؿ

المعيقة في تطوير التجارة الخارجية.

(الطباع ،2006 ،ص)1

إف وجود إسرائيؿ بيف الدوؿ العربية يثير القمؽ عمى اقتصادات الدوؿ العربية ،وخصوصاً في
الفترة األخيرة حيث نشبت الكثير مف الثورات ،والتغيرات في العالـ العربي ،ونتيجة مواجية

المقاومة الفمسطينية لعدوانو اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،وتعثر مسار التسوية ،فقد كاف لديو

الكثير مف أسباب االرتياح في عاـ  ،2013نتيجة حالة اإلحباط التي صاحبت الثورات
العربية ،وانطالؽ مسار التسوية السممية مرة أخرى ،وفؽ الشروط اإلسرائيمية ،وتعثر مسار
المصالحة الفمسطينية.
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جدول رقم ()2
إجمالي الصادرات والواردات اإلسرائيمية لمفترة بين عام 2013 – 2010
السنة

الصادرات

الواردات

6111

58,415.9

59,199.4

6111

67,802.2

73,536.2

6116

63,145.3

73,121.4

6111

66,583.8

71,898.9

*البيانات تـ الحصوؿ عمييا مف الممخص التنفيذي لمتقرير االستراتيجي الفمسطيني .2013 – 2012

*القيـ بمميار دوالر.

أما الجدوؿ رقـ ( )6فيوضح إجمالي الصادرات ،والواردات اإلسرائيمية لمفترة بيف عاـ 2010
–  ،2013حيث بمغت الصادرات االسرائيمية لعاـ  2013ما مجموعو  66.6مميار دوالر

تقريباً مقارنة بما مجموعو  63.145مميار دوالر عاـ  ،2012و  67.8مميار دوالر عاـ
 ،2011وبذلؾ تكوف الصادرات قد حققت ارتفاعاً ممحوظاً عاـ  ،2013بعد أف كانت

منخفضة عاـ  .2012أما الواردات لعاـ  2013فبمغت قيمتو  71.9مميار دوالر مقارنة
بمقيمة  73.1مميار دوالر عاـ  73.53 ،2012مميار دوالر عاـ  ،2011وبذلؾ انخفضت

الواردات في عامي  2013و 2012عمى التوالي .مع العمـ أف ىذه اإلحصاءات ال تشمؿ
التجارة الخارجية مف الخدمات ،واالستيراد ،والتصدير ،ويعكس ىذا األداء نشاطاً كبي اًر في

االقتصاد اإلسرائيمي ،واف كانت إسرائيؿ لـ تتغمب بعد عمى عجزىا التجاري.
وآخروف ،2013 ،ص )11
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(أبو جابر ،رجب،

أما عف عالقة إسرائيؿ التجارية مع دوؿ العالـ فنوضحيا بالجدوؿ رقـ ()7
جدول رقم ()3

الصادرات والواردات اإلسرائيمية مع مجموعة من دول مختارة لعام 2013
الدولة

الصادرات االسرائيمية الى

الواردات االسرائيمية من

حجم التبادل التجاري

الواليات المتحدة

17,636.9

8,153.2

25,790.10

الصين

2,863.6

5,610.9

8,474.50

ىونج كونج

5,376.3

1,668.4

7,044.70

بمجيكا

3,116.7

3,823.4

6,940.10

المانيا

1,779.5

4,667.7

6,447.20

بريطانيا

3,895.9

2,420.9

6,316.80

سويس ار

1,383.1

4,397.4

5,780.50

تركيا

2,503.5

2,354.1

4,857.60

ىولندا

2,092.5

2,719.3

4,811.80

اليند

2,271.8

2,121.9

4,393.70

ايطاليا

1,178.4

2,692.8

3,871.20

فرنسا

1,565.9

1,544

3,109.90

اسبانيا

1,260.5

1,381

2,641.50

كوريا الجنوبية

617.7

1,460.8

2,078.50

روسيا

1,034.5

994.6

2,029.10

اليابان

727.1

1,118.7

1,845.80

قبرص

1,126.3

463.5

1,589.80

ماليزيا

1,457.2

72.9

1,530.10

البرازيل

1,045.8

206.9

1,252.70

دول اخرى

13,650.6

24,026.5

37,677.10

االجمالي

223141.4

313454.5

138,482.70

* البيانات تـ الحصوؿ عمييا مف الممخص التنفيذي لمتقرير االستراتيجي الفمسطيني 2013 – 2012
* القيـ بمميوف دوالر

*الجدوؿ مرتب تنازليا حسب حجـ التبادؿ التجاري.
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وعمى ضوء بيانات الجدوؿ رقـ ( )7السابؽ ،يتضح اف الواليات المتحدة تتمتع بالمركز األوؿ
كشريؾ تجاري مع إسرائيؿ ،فبمغ حجـ التبادؿ التجاري ما يقارب  25.8مميار دوالر أي بنسبة

 ،%19أما الصادرات اإلسرائيمية الييا بحوالي  17.637مميار دوالر ،أي ما يمثؿ  %26مف

إجمالي الصادرات اإلسرائيمية ،أما الواردات اإلسرائيمية مف الواليات المتحدة فبمغت حوالي

 8.153مميار دوالر ،أي ما يمثؿ  %11مف إجمالي الواردات اإلسرائيمية ،وتعوض إسرائيؿ

إلى حد كبير عجزىا التجاري مع معظـ شركائيا التجارييف ،مف خالؿ الفائض التجاري الذي
يقارب  9.484مميار دوالر عاـ  ،2013مع الواليات المتحدة ،وىو ما يعد دعماً كبي اًر

لالقتصاد اإلسرائيمي.

أما ثاني أكبر شريؾ تجاري إلسرائيؿ مف حيث حجـ التبادؿ التجاري ،ىي الصيف ،والتي

وصمت إلى حوالي  8,5مميار دوالر تقريباً أي بنسبة  ،%6أما صادراتيا فبمغت الصادرات

اإلسرائيمية إلييا حوالي  %4أي ما يعادؿ  2,86مميار دوالر ،أما الواردات اإلسرائيمية منيا
فبمغت  5,61مميار دوالر ،أي بنسبة  .%8وبعد ذلؾ تأتي ىونج كونج ،بمجيكا،

المانيا....الخ ،مثمما ىو موضح بالجدوؿ ،ويكوف حجـ التبادؿ التجاري لدييـ حوالي %5

تقريباً.
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ممخص المبحث الثالث Summary

تعود أىمية انضماـ فمسطيف إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،لما توفره لالقتصاد
الفمسطيني مف فرص إعادة التكيؼ الييكمي ،والتطوير النوعي ،وباتباع السياسات االقتصادية

المتحررة ،والتجارة المفتوحة مع الدوؿ العربية ،ويساعد ىذا عمى تطوير االقتصاد الفمسطيني،
وباستخداـ سياسات اقتصادية ،أدى ذلؾ إلى ضرورة االنفتاح عمى األسواؽ العالمية.

واف البعد السياسي ،واالقتصادي الفمسطيني ،وحتى الدوؿ العربية عف االقتصاد االسرائيمي،
يساىـ _ ىذا البعد _ إلى نجاح سياسات ،واقتصادات منفتحة عمى األسواؽ العربية،

والعالمية ،واف السياسات االقتصادية ،والتجارية التي لـ يكتب ليا النجاح في ظؿ االحتالؿ
اإلسرائيمي ،ىذا يؤدي إلى بقاء ،واستمرار المساعدات الدولية لتحسيف األوضاع المعيشية
لمشعب الفمسطيني.

واستعرضت الباحثة في ىذا المبحث ،عالقة التبادؿ التجاري بيف فمسطيف ،ومجموعة مف

الدوؿ العربية ،والعالمية ،وعمى الرغـ مف كثرة العقبات التي يتعرض ليا االقتصاد الفمسطيني
مف االعتداءات المستمرة مف إسرائيؿ ،إال إف انضماميا إلى منطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى ،أدى إلى تحسف ممحوظ في اقتصادىا .فتـ توضيح ذلؾ بتقدير قيـ الصادرات،
والواردات ،وحجـ التبادؿ التجاري ،وذلؾ لمفترة بيف عاـ .2013 – 2000

إف واقع العالقات التجارية الفمسطينية مع الدوؿ بصورة عامة ،ومع الدوؿ العربية بصورة

خاصة ،خصوصاً في اآلونة االخيرة ،أدى إلى التعرؼ عمى اآلفاؽ المستقبمية ليذه العالقات،
وذلؾ لوضع بدائؿ ،وخيارات السياسات التجارية المناسبة بيف الدوؿ.
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خاتمة الفصل الرابع
Conclusion
إف فكرة التجمعات ،والتكتالت االقتصادية التي انتشرت بيف الدوؿ العربية كافة ،خاصة في
اآلونة االخيرة ،مخمفاً وراء ىذه التجمعات التي كانت قائمة عمى أساس اقتصادات

المستعمرات باقتصاد الدوؿ المستعمرة كواقع استمر لفترة طويمة مف الزمف ،وكانت نظرة ىذه
الدوؿ ىو تعزيز الجيود الوطنية في عممية التنمية االقتصادية بكؿ أشكاليا ،وتوفير الحماية

الكاممة لمنتجاتيا كافة مف المنافسة الخارجية في ضوء أحكاـ منظمة التجارة العالمية ،كما

أنيا تدعـ مركزىا مف ىذه التجمعات.

منذ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية ،اعتبر برتوكوؿ باريس الذي تـ توقيعو في عاـ ،1994

األساس الوحيد المنظـ لمعالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ ،وفمسطيف ،حيث أعطى ىذا
البروتكوؿ الحؽ في التفاوض ،وعقد االتفاقات التجارية لصالح فمسطيف ،وذلؾ بيدؼ االعتماد
عمى سوؽ واحد ،وكذلؾ خمؽ ظروؼ مناسبة لتحسيف الوضع االقتصادي الفمسطيني.

وبانضماـ فمسطيف إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،وحصوليا عمى عضوية كاممة،
وصمت المنطقة إلى مرحمة التحرر الكامؿ لمتجارة ،وذلؾ مف خالؿ اإلعفاء الكمي مف الرسوـ

الجمركية ،والضرائب ،حيث تـ تطبيؽ ىذا األمر عمى الدوؿ العربية األعضاء كافة.

وبالتالي فقد سعت الدوؿ العربية إلى تحقيؽ التكامؿ االقتصادي فيما بينيا منذ تأسيس
الجامعة العربية ،فظيرت تجارب عديدة في ىذا المجاؿ ،كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

وىناؾ العديد مف العوامؿ التي تشجع عمى تطور التكامؿ العربي ،ولكف ىناؾ عوامؿ تؤثر

عمى عدـ نجاح جيود التكامؿ االقتصادي ،كالتفاوت في مستويات التنمية ،واختالؿ الييكؿ

االقتصادي ،وغياب االرادة السياسية ،وغيرىا.

وقد ظيرت بعض التكتالت اإلقميمية التي تبدو كبديؿ عف التكامؿ االقتصادي العربي ،منيا

المشروع الشرؽ أوسطي ،واليدؼ مف ىذا المشروع ،ىو دخوؿ االقتصاد االسرائيمي ضمف
المجموعة االقتصادية العربية ،وىذا يؤكد تفوؽ االقتصاد اإلسرائيمي عمى الدوؿ العربية،
ومنحو الدور الفعاؿ ،بفعؿ اختالؼ المستويات االقتصادية بيف الجانبيف العربي واإلسرائيمي.
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الفصل الخامس
نموذج الجاذبية لصادرات الدول العربية في الشراكة األورومتوسطية مع االتحاد
األوروبي
Gravity Model for Exports of Arab Countries in the EuroMediterranean Partnership with the European Union
 1.1مقدمة Introduction

إف مف أىـ وأبرز معالـ العولمة االقتصادية في عصرنا الحالي ،ىو التحرير التجاري لمسمع
والخدمات مف جية ،وتحرير انسياب وتدفؽ رأس الماؿ في شكؿ استثمارات أجنبية مباشرة

وغير مباشرة مف جية أخرى ،فإنو مف المستحيؿ أف تستطيع الدوؿ العربية مواجية القوى
االحتكارية التي تفرضيا تحديات العولمة ،نظ اًر لما يصيب اقتصاداىا مف ضعؼ إنتاجي
ورأسمالي.

إف الدوؿ العربية لـ تنجح تماماً في تكويف تكتالت اقتصادية متكاممة ،وذلؾ عف طريؽ

االندماج ،وتكويف أسواؽ مشتركة بيف الدوؿ ،وال يمكف ليذه الدوؿ أف تبقى منعزلة وبعيدة عف

التطورات التي تفرضيا البيئة االقتصادية العالمية ،فقد فرض عمى ىذه الدوؿ االنضماـ إلى

ىذه التكتالت االقتصادية ،التي فرضتيا العولمة االقتصادية ،ولكف الدوؿ العربية لـ تبؽ

ساكنة ،فقد بدأت تبحث عف سياسات لحماية اقتصاداتيا ،وذلؾ بدخوليا في شراكات
اقتصادية مع العالـ الخارجي.

وفي ىذه الدراسة استخدمت الباحثة نموذجاً جديداً في االقتصاد القياسي ،وىو النموذج

الديناميكي لبيانات السالسؿ الزمنية المقطعية المستخدمة The Dynamic Panel Data

 systemوالذي يساعدنا في الحصوؿ عمى أثر العالقات بيف المتغيرات.

ومف خالؿ ىذه الدراسة سنوضح أثر صادرات الدوؿ العربية المندرجة في الشراكة

األورومتوسطية ،عمى أسواؽ االتحاد األوروبي ،حيث تعتبر الصادرات ،مف المتغيرات
االقتصادية الكمية الميمة في البحوث االقتصادية ،وصدور الق اررات ،نظ اًر لمساىماتيا

اإليجابية في تحسيف مؤشرات االقتصاد الكمي ،وتوفير العمالت األجنبية وتعديؿ الميزاف
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التجاري ،باإلضافة إلى إنيا تساىـ في تحقيؽ االستقرار االقتصادي ،والحد مف مشاكؿ
االقتصاد الكمي.

أما دوؿ الشراكة األورومتوسطية ،فتعتبر مف أىـ الدوؿ التي يمكف أف تتميز بطابع تجاري
واستثماري في المستقبؿ ،في حالة التكاممية االقتصادية في تمؾ الدوؿ.
ومف ىنا ،ستقوـ الباحثة بدراسة العالقة بيف صاد ارت دوؿ الشراكة األورومتوسطية،
واالستثمار األجنبي المباشر لالتحاد األوروبي ،مما يساعد عمى الكشؼ عف آثار أخرى لدوؿ

االتحاد األوروبي ،وتطبيؽ ىذه العممية عمى االقتصاد المحمي .وىذا يدؿ عمى أف المستثمريف
والمصدريف يتعمموف مف تجارب بعضيـ البعض ،مما يعزز األنشطة الدولية ،مع تعظيـ

اآلثار المتشابكة لمختمؼ االنشطة ،التي يمكف أف تؤثر عمى بعضيا.
 1.6منيجية الدراسة Methodology of the Study

تتمثؿ منيجية الدراسة المستخدمة في اشتقاؽ أو بناء نموذج الجاذبية ،الذي يوضح قياس أثر
جاذبية الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي ،واجمالي االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ

لمدوؿ العربية ،عمى صادرات الدوؿ العربية ،في تطبيؽ نموذج ديناميكي لبيانات السالسؿ

الزمنية المقطعية المستخدمة " ، The Dynamic Panel Data system "DPDsysوسوؼ

يتـ صياغة ىذا النموذج طبقاً لممعادلة التطبيقية لمنموذج النظري ألثر كؿ مف إجمالي الناتج

المحمي لالتحاد األوروبي ،واالستثمار األجنبي المباشر عمى صادرات الدوؿ العربية.

ولكي يتـ الحصوؿ عمى قيـ مقدرة ،ذات كفاءة لمعممات انحدار النموذج ،سوؼ يتـ استخداـ

طريقة الفروؽ العامة لمعزوـ 1The Generalized Method of Moments (GMM)

ومف ىنا فإف ىذا البند ينقسـ إلي ثالثة بنود فرعية :أوليا المعادلة التطبيقية لمنموذج النظري

المستخدـ في التطبيؽ ،وثانييا النموذج الديناميكي لبيانات السالسؿ الزمنية المقطعية
المستخدـ ،وثالثيا اختبار جودة نتائج تقدير النموذج الديناميكي المستخدـ.

الرجوعإلىالفصلاالول،ص.19
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 1.1نموذج الجاذبية Gravity Model

يحظى نموذج الجاذبية بأىمية بالغة في أدبيات االقتصاد الدولي ،خاصة مع نمو وتزايد
التكتالت االقتصادية الدولية ،وقد استخدمتو العديد مف الدوؿ في تقدير حجـ وارداتيا ،حيث

بدأت الكتابات التجريبية األولى لمعادلة الجاذبية في عاـ  ،1960ويأخذ النموذج ىذا االسـ

مف فريؽ عمؿ فيزيائي ،واجتماعي في جامعة  Princetonاعتماداً عمى معادلة الجاذبية

لنيوتف ،حيث ينجذب جسميف إلى بعضيما بقوة ،وتتناسب عكسياً مع المسافة بينيما.

وكاف أوؿ مف وضع معادلة نموذج الجاذبية في دراساتو ىو العالـ االقتصادي تنبرجف

 Tinbergenعاـ  ،1962وىو أوؿ مف وضع نموذج اقتصادي قياسي ،وأعطى فكرة عف

نماذج احتمالية اقتصادية سابقة ،التي توضح إجمالي التدفقات الثنائية بيف الدوؿ ،وكذلؾ ىو
أحد الميتميف بالفكر التكاممي

(عالوي(Panigua ،2100 ،P51 ; 2102 ،

بينما تجاىمت النظريات

الكالسيكية "لريكاردو" الخاصة بالميزة النسبية والحديثة )Hecksescher Ohlin (H – O

تدفقات التجارة الكمية ،واستخدمت المتغيرات التابعة المتمثمة في الناتج المحمي اإلجمالي

لمشريكيف التجارييف عمى حد سواء ،المسافة ،الحدود المشتركة ،إعطاء ىيئات دولية ،أو

اتفاقات التجارة الحرة.

وال يخمو ىذا النموذج مف االنتقادات ،حيث يظف بعضيـ أف استعماؿ المتغيرات الوىمية يؤدي

إلى سوء صياغة النموذج ،باإلضافة إلى التشكيؾ أصالً في مدى مالئمة النموذج الخطي
لمجاذبية ،وذلؾ الحتماؿ انحياز تقديرات المرونة الحقيقية مف خالؿ تقدير معممات النموذج

الخطي ،باستخداـ طريقة المربعات الصغرى.

(عبد مواله ،2010 ،ص )Anderson ,2003 ,P174 ; 4

وبسبب االستخداـ الواسع لنموذج الجاذبية وأىميتو في منيجيات االقتصاد القياسي ،والتي
يمكف مف خاللو تقدير العالقات السببية بيف المتغيرات المفسرة ،وتدفقات التجارة ،فإف ىذه

الدراسات مكنت مف الوقوؼ عمى أىمية ىذه التكتالت التجارية ،في تعزيز التجارة البينية
لمدوؿ األعضاء

(لحسف ،2012 ،ص )14

في حيف لـ تحظ االتفاقات اإلقميمية العربية إال بالقميؿ

مف االىتماـ ،باستثناء الفترة األخيرة ،حيث تناوؿ نعيـ ) ،(2005و ،(2006) Peridyوعبد
مواله ) ،(2009وبتشاريا وولد ) ،(2010التكامؿ التجاري في المنطقة العربية ،اعتماداً عمى
نموذج الجاذبية.
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وقد تناولت دراسة عبد مواله ) ،(2009تدفقات التجارة ل ػ  21دولة عربية مع  77شريؾ
تجاري لمفترة بيف  ،2007 – 1990في محاولة لتقديـ أثر منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية

باإلضافة إلى ثالثة تكتالت إقميمية اخرى ىي :مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ،واالتحاد
المغاربي ،واتفاقية أغادير في تحفيز التجارة البينية العربية.

ويكوف تأثير مستوى الصادرات العربية ايجابياً بحجـ االقتصاد ،وسمبياً بالمسافة ،كما يتنبأ

النموذج األساسي لمجاذبية ،وكذلؾ تمعب متغيرات النموذج الموسع كالحدود المشتركة والمغة
المشتركة والتاريخ المشترؾ دو اًر ميماً في تحفيز التدفقات التجارية ىذا مف ناحية ،أما مف

ناحية اخرى فتبيف أف الحرية التجارية كمؤشر لمبنية المؤسسية لمشريؾ التجاري ال تؤدي كما

ىو متوقع إلى تحفيز التجارة ،وذلؾ عمى عكس مؤشر توافؽ التجارة ،الذي يمعب دو اًر ميماً

يزيد عف أىمية الحدود ،والمغة المشتركة مجتمعيف ،تشير ىذه النتيجة إلى أف تعزيز التجارة

البينية العربية ال يمر إال عف طريؽ تنويع ،وتشجيع المنتجات المحمية ،بعيداً عف ىيمنة

منتجات الطاقة.

أما منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية ،فقد أدت إلى تعزيز التجارة بيف  17دولة عربية
مقارنة بمستوى التجارة البينية لمجموعة الدوؿ العربية ،ولكف مستوى التجارة داخؿ منطقة

التجارة الحرة الكبرى يبقى دوف المستوى المطموب ،إذا ما تـ مقارنتو بما حققتو العديد مف
االتفاقات اإلقميمية لمتجارة حوؿ العالـ ،أو بمستوى التجارة البينية بيف دوؿ اتفاقية أغادير ،رغـ



اتفاقية أغادير :تـ إطالؽ إعالف أغادير بالمغرب في ماي مف عاـ  ،2001حيث أعمنت األردف ،تونس ،مصر

والمغرب رغبتيا في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينيا ،وذلؾ بتشجيع مف االتحاد األوروبي .قامت الدوؿ المؤسسة

بالتوقيع عمى االتفاقية بالرباط المممكة المغربية في عاـ  ،2004حيث دخمت االتفاقية حيز التنفيذ في عاـ 2006

بعد اكتماؿ إجراءات المصادقة عمييا في تمؾ الدوؿ ،بدأ التنفيذ الفعمي لالتفاقية في عاـ  2007عقب إخطار المنافذ

الجمركية في الدوؿ بالبدء في التنفيذ .ومف اىـ اىدافيا ،زيادة التبادؿ التجاري بيف الدوؿ األربعة مف ناحية ،وبيف الدوؿ
األربعة واالتحاد األوروبي مف ناحية أخرى ،زيادة التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ األورومتوسطية مف خالؿ تطبيؽ
قواعد المنشأ ،جذب االستثمارات األجنبية المباشرة األوروبية.

اما عالقة اتفاقية أغادير باالتفاقات األخرى ،فإنيا تأتي كخطوة ميمو نحو تحقيؽ أىداؼ إعالف برشمونة والذي يقضى

بخمؽ منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ،تتوافؽ االتفاقية مع مبادئ ومتطمبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدوؿ

األربعة بعضويتيا ،تأتي االتفاقية اتساقاً مع ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعـ التعاوف العربي

المشترؾ ،باإلضافة إلى انسجاميا مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( .اتفاقية اغادير)2011 ،
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حداثتيا .يعزى ىذ الفشؿ النسبي جزئياً إلى ارتباط العديد مف الدوؿ العربية بدوؿ خارج

المنطقة ،بحكـ التاريخ ،وباتفاقات التجارة البينية الحرة ،وكذلؾ إلى ارتفاع التدفقات التجارية
مع الكتؿ االقتصادية الكبرى وأىميا

(. Asianعبد مواله ،2010 ،ص )6-5

وكاف  Andersonعاـ  1979ىو أوؿ مف وضع نموذج التوازف العاـ لمعادلة الجاذبية
الخاصة بالتجارة ،حيث افترض في النموذج التمييز بيف المنتجات واقتصاد التبادؿ ،حيث قدـ

توضيحاً نظرياً لمعادلة الجاذبية ،التي تـ تطبيقيا عمى السمع ،وأصبحت ىذه المعادلة مف

المعادالت التي انتشرت في العديد مف الدراسات ،التي أجريت حوؿ التجارة واالستثمار

األجنبي المباشر ،وحدد بعض المقدرات مثؿ التعريفات الجمركية وتكاليؼ النقؿ المستخدمة

في نموذج الجاذبية عمى النحو التالي:

حيث إف:

 :ىو تدفؽ الدوالر مف السمع والخدمات مف الدولة الى الدولة

و

 :تمثؿ الدخوؿ إلى كؿ مف الدولة و الدولة .

و

 :تمثؿ السكاف في كؿ مف الدولة و الدولة .

.

 :تمثؿ المسافة بيف الدولة و الدولة .
 :يمثؿ حد الخطأ.

وىذا يدؿ عمى أىمية المسافة التي تؤثر عمى تدفؽ رؤوس األمواؿ أو السمع.
))sabra, 2011, P 26 ; Anderson, 1979,P 174

دور ميماً في حركة النشاط
حيث إف طوؿ المسافة ال يتغير عبر الزمف ،فيي تمعب اً

االقتصادي.

أما المفكر االقتصادي  Bergstrandعاـ ) (1985فقد اشتؽ معادلة الجاذبية مف نموذج
المنافسة االحتكارية ،وخمص إلى أف األرقاـ القياسية تتأثر بتدفقات التجارة.
 ،2014ص) Depken & Sonor, 2005, P 143; 12
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(العمجة ،وبف شيره،

وقد تمكف مف شرح العديد مف أنواع مختمفة مف التدفقات مثؿ ،اليجرة والسياحة ،والسمع
الشحف .وكاف نموذجو عمى الشكؿ التالي:
) (

) (

) (

) (

ىو تتدفؽ الدوالر مف السمع والخدمات مف الدولة الى الدولة .
و

 :تمثؿ الدخوؿ إلى كؿ مف الدولة و الدولة .

 :تمثؿ المسافة بيف الدولة و الدولة .

 :تمثؿ القوى اإلقتصادية مف التدفقات مف الدولة و الدولة .
 :يمثؿ حد الخطأ.

ومف ىنا نتوصؿ بأف المسافة والدخؿ ،ىي مف العوامؿ األساسية التي تفسر القوى الجاذبية

االقتصادية )(Bergstrand, 1985, P 474 ; Subhani, 2009, P 2

وبعد ذلؾ تأتي أوؿ دراسة قياسية لتدفقات التجارة عمى أساس معادلة الجاذبية التي وضعيا

المفكر االقتصادي " "Poyhenenعاـ  .1963

فقد تحوؿ ىذا النموذج إلى أحد النماذج المستخدمة في تحميؿ التجارة الدولية ،وتركز العمؿ
في السنوات االخيرة عمى تحسيف تقييـ معالـ النموذج ،اعتماداً عمى منيجيات االقتصاد

القياسي الحديثة ،وتوسيع نطاقيا ،لتشمؿ مجموعة كبيرة مف المتغيرات التي تؤثر عمى تدفقات

التجارة ،وأخي اًر لربط نموذج الجاذبية باألسس النظرية لمتجارة الدولية.

حيث يجعؿ في شكمو األساس ،التوقعات بشاف تدفقات التجارة ،مبنية عمى أساس المسافة

التي تفصؿ بيف الدوؿ ،والتفاعؿ بيف األحجاـ االقتصادية ليذه الدوؿ.

ولفيـ محددات التدفقات التجارية ما بيف الدوؿ ،فإف نموذج الجاذبية في شكمو األساسي
يفترض أىمية المسافة ،والمساحة ،واألحجاـ االقتصادية لمدولتيف ،ويعرؼ النموذج االساس

مف الدولة  iالى الدولة  ، jعمى إنو يساوي

لمجاذبية تدفؽ التجارة (صادرات أو واردات)

حاصؿ ضرب الناتج المحمي اإلجمالي لكؿ مف الدولتيف
بينيما ويمكف التعبير بثابت .G
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و

مقسوماً عمى المسافة

ويمكف توضيح ما سبؽ عمى شكؿ معادلة عمى النحو التالي:

حيث إف:

= تدفؽ التجارة (صادرات او واردات) مف الدولة  iالى الدولة .j

= ثابت

= يعبراف عف الحجـ االقتصادي لمدولتيف ،كما يقاس بالناتج المحمي االجمالي

لمدولتيف

و

.

= المسافة (بالكيمومترات او االمياؿ) بيف الدولتيف ،وىي مؤشر لتكمفة التجارة.

ولتحويؿ المعادلة أعاله مف معادلة غير خطية إلى معادلة خطية ،يجب أخذ الموغاريتـ عمى

متغيرات الدراسة ،وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة استجابة المتغير التابع لمتغير عمى المتغيرات
المستقمة ،وباإلضافة إلى ذلؾ تصغير قيـ البيانات ،وبالتالي تصغير قيـ التبايف والتشتت.

وبعد أ خذ الموغاريتـ لممتغيرات تتحوؿ ىذه المعادلة ،الى شكؿ معادلة خطية ألغراض التحميؿ

االقتصادي ،حيث تتمثؿ في شكميا الخطي كاالتي:
)

(

)-

(

)

(

+

ومف المعادلة أعاله نالحظ أف تفسير لوغاريتـ القيـ ،أي أف،

)

(

ىو قد يكوف قيمة تدفؽ

االستثمار االجنبي المباشر ،الصادرات ،الواردات ،أو إجمالي االستثمار األجنبي المباشر ،مف

دولة  iالى دولة  ، jحيث يعتبر المتغير التابع ،أما
المصدرة ،و

فيتمثؿ بحجـ اقتصاد الدولة

متمثؿ بحجـ اقتصاد الدولة المستوردة ،أما المتغير

الدوؿ ،ويمكف استخداـ معممات النموذج

و

و

لتفسير مستوى أحجاـ اقتصادات الدوؿ أو المسافة بينيا.
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يمثؿ المسافة بيف

كمقياس لمرونة التدفقات التجارية

إف زيادة تدفقات التجارة بمعدؿ

يزيد حجـ اقتصاد الدولة  iبنسبة  ،%1في حيف تقمصت

تدفقات التجارة بيف الدولتيف  iو  jإذا زادت المسافة بينيما بنسبة .%1

وتشير النتائج التطبيقية إلى أف متغيرات النموذج األساسي تفسر جزءاً بسيطاً مف التغيرات في

تدفقات التجارة .لذلؾ عمؿ الكثيروف عمى إدخاؿ العديد مف المتغيرات اإلضافية ،التي تأخذ

بعيف االعتبار عدـ تجانس ىذه الدوؿ ،تعكس ىذه المتغيرات مستوى متوسط الدخؿ ،وعدد

السكاف ،ومستوى األسعار ،والحدود المشتركة ،والعالقات المغوية ،والتاريخ االستعماري
المشترؾ ،وأسعار الصرؼ أو تذبذبيا ،باإلضافة إلى االستثمار األجنبي المباشر المتبادؿ.

ولقياس أثر االتفاقات اإلقميمية في تعزيز التدفقات ،بيف الدوؿ المنتمية لتكتالت اقتصادية ،لـ

يتـ االعتماد عمى المتغيرات الوىمية بحد ذاتيا ،ولكف مف خالؿ تحركات ىذه المتغيرات عبر

الزمف.

(خموفي(Soloaga & Winters, 2000, P 9 ; 2012 ،

ويالحظ أف النظرية االقتصادية لمتجارة نفسيا تقوـ عمى اسس مختمفة ،بما في ذلؾ ىبات

الطبيعة ،واالختالفات التقنية ،وتزايد الغمة في ضوء نموذج ريكاردو ونموذج ىكشر – اوليف،
ونماذج تزايد الغمة عمى مستوى الوحدات اإلنتاجية عمى التوالي ،وخمصت العديد مف األوراؽ

إلى االسس النظرية لمتجارة الخارجية ،تؤدي إلى وجود عالقة جاذبية لمتدفقات التجارية ،وأدت

إلى اعتبار المزيد مف المحددات لتدفقات التجارة ،وتذليؿ المسافة بيف مخرجات نموذج
الجاذبية وأىـ االسس النظرية في تفسير التجارة الدولية

))Bhattacharya, 2010

ىذا وباإلضافة الى عاممي المسافة ،وحجـ االقتصاد ،فقد سعت األدبيات التطبيقية إلى توسيع

محددات التدفقات التجارية ،عمى سبيؿ المثاؿ ،تبيف أف لمتوسط دخؿ الفرد لمشريؾ التجاري
ثر إيجابياً عمى الصادرات ،ألنو يعكس القدرة الشرائية لممستيمكيف ،كما تظير الدراسات أف
أ اً
المتغيرات التي تعبر عف القرب مثؿ ،الحدود ،والمغة ،والتاريخ المشترؾ ،تؤثر إجماالً بشكؿ

إيجابي عمى التدفقات التجارية.
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 1.1بيانات الدراسة Data of the Study

اعتمدت الدراسة عمى البيانات الكمية التي تصؼ متغي ارت الدراسة خالؿ فترة زمنية - 1980
 2013عمى شكؿ بيانات رقمية ،وقد تـ دراسة مجموعة مف الدوؿ العربية المنضمة لمشروع

الشراكة األورومتوسطية ،والدوؿ المختارة ىي :الجزائر ،تونس ،المغرب ،فمسطيف ،االردف،

سوريا ،مصر ،لبناف ،حيث تـ االستعانة بأساليب تحميؿ بيانات السالسؿ الزمنية المقطعية أو
ما يعرؼ بػ  ، Panel Dataحيث إف جميع القيـ متوفرة لجميع المتغيرات خالؿ فترة الدراسة
باستثناء بعض القيـ في سنوات معينو ،كما في متغير االستثمار األجنبي المباشر  FDIحيث
إف ىناؾ قيماً مفقودة لبعض الدوؿ العربية ،منيا سوريا مف عاـ  ،1984 – 1980وكذلؾ

عاـ  ،2013أما فمسطيف فمف عاـ  ،1995 - 1980وكذلؾ عاـ  ،2013أما باقي

المتغيرات فيي متوفرة بالكامؿ.

وتـ الحصوؿ عمى بيانات الدراسة المتعمقة بالمتغي ارت االقتصادية السابؽ ذكرىا ،فتـ

الحصوؿ عمى بيانات متغير الناتج المحمي اإلجمالي بالقيمة الحالية لمدوالر األمريكي الخاص

باالتحاد األوروبي  ،GDPeuومتغير إجمالي االستثمار األجنبي المباشر  FDIمف قاعدة
البيانات الرسمية لػ  ،UNCTADأما متغير إجمالي صادرات الدوؿ العربية مف بيانات البنؾ

الدولي  ، The WORLD BANKأما المسافة المقاسة بيف الدوؿ العربية واالتحاد األوروبي،

فتـ حسابيا مف خالؿ برنامج خاص بقياس المسافة بيف الدوؿ ،وذلؾ مف خالؿ الموقع

 ،www.ar.distace.toوىو أحد المواقع المعتمدة لقياس المسافة بيف الدوؿ.
 1.1تحميل البيانات الجدولية Analysis of the Panel Data
 1.1.1تعريف وأىمية Definition and Importance of the Panel Data

تعرؼ قاعدة البيانات  Panel Dataبالمقطع العرضي والسالسؿ الزمنية لمجموعة البيانات
التي تجمع بيف خصائص كؿ مف البيانات المقطعية والسالسؿ الزمنية ،فالبيانات المقطعية

تصؼ سموؾ عدد مف المفردات ،أو الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ،بينما تصؼ
بيانات السمسة الزمنية سموؾ مفردة واحدة ،خالؿ فترة زمنية معينة.

(فؤاد ،2010 ،ص)163

جمٌعقٌماالستثماراالجنبًالمباشرالتًتماستخدامهافًالدراسةهًأرصدة()stockولٌستتدفقات( )flow
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 1.1.6أىمية Panel Data

في الحقبة الزمنية األخيرة ،اكتسبت نماذج  Panel Dataاىتماماً كبي اًر خاصة في الدراسات

نظر ألنيا تأخذ في عيف االعتبار أثر تغير الزمف ،وأثر تغير االختالؼ بيف
االقتصادية،
اً

البيانات المقطعية.

(شريرات ،عروـ)2014 ،

تتمتع نماذج  Panel Dataفي استخداميا مقارنة عند استخداـ نماذج البيانات المقطعية عمى

حدة ،أو نماذج بيانات السمسمة الزمنية بالعديد مف المزايا كما شرحيا الباحث Blatagi

) (Blatagi, 2008وىي كما يمي:

 .1التحكـ في التبايف الفردي ،الذي قد يظير في حالة البيانات المقطعية أو الزمنية،
والذي يفضي إلى نتائج متحيزة.

 .2تتضمف ىذه البيانات محتوى معموماتياً ،أكثر مف تمؾ التي في المقطعية أو الزمنية،
وبالتالي إمكانية الحصوؿ عمى تقديرات ذات ثقة أعمى ،كما إف مشكمة االرتباط
المشترؾ بيف المتغيرات تكوف أقؿ حدة مف بيانات السالسؿ الزمنية ،ومف جانب آخر،

تتميز بعدد أكبر مف درجات الحرية ،وكذلؾ بكفاءة أفضؿ.

(الجمالي ،2012 ،ص )268

 .3إف ىذه النماذج توفر إمكانية أفضؿ لدراسة ديناميكية ،والتي قد تخفييا البيانات
المقطعية ،كما أنيا تعتبر مناسبة لدراسة فترات الحاالت االقتصادية ،مثؿ :البطالة،
الفقر والنمو وغيرىا ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ،يمكف مف خالؿ البيانات الربط
بيف سموكيات مفردات العينة مف نقطة زمنية ألخرى.

 .4يسمح لبناء النموذج واختبار نماذج سموكية أكثر تعقيداً مف المقطع العرضي ،او
السالسؿ الزمنية.

 .5يسيـ النموذج في الحد مف إمكانية ظيور ،وبناء المتغيرات الميممة Omitted

 ،Variableالناتجة عف خصائص المفردات غير المشاىدة ،والتي تقود عادة إلى
تقديرات متحيزة  Biased Estimatesفي االنحدارات المفردة.
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()2003 , Cincera

 1.2البرامج االحصائية المستخدمة في الدراسة
Statistical software used in the study
اعتمدت الدراسة بشكؿ اساسي عمى استخداـ برنامج التحميؿ االحصائي القياسي )(STATA

لتطبيؽ االساليب االحصائية والقياسية التي تـ ذكرىا كافة ،وكذلؾ تقدير النماذج القياسية
بصيغتيا النيائية.

 1.3التعريفات االقتصادية لمتغيرات الدراسة
Economic Definitions of Study Variables
 1.3.1إجمالي صادرات الدول العربية المرتدة زمنياً Lagged ExportsAE

قبؿ أف نتكمـ عف ىذا المتغير البد مف توضيح مفيوـ مصطمح المتغير المرتد زمنياً ،فيقصد
بو :المتغير الذي يعتمد عمى القيمة الحالية لممتغير التابع ،مقسوماً عمى المجموع المرجح لمقيـ

الحالية والسابقة لممتغيرات المستقمة ،وتعد دراسة ىذا النوع مف المتغيرات ذات أىمية كبيرة في

التحميالت االقتصادية ،لما ليا مف أىمية لعامؿ

الزمف( .عبيد ،وحسيف ،2007 ،ص)103

أما فيما يتعمؽ بيذه الدراسة ،والتي يوجد بو متغير الصادرات المرتدة زمنياً ،فإنيا تأخذ في

االعتبار أداء الصادرات في سنة واحدة ستعمؿ بشكؿ طبيعي ويعتبر مؤش اًر جيداً لمصادرات
في العاـ التالي.

((sabra, 2011, P 286 ; Enimola, 2011, P 588

 1.3.6الصادرات Exports

ىو إجمالي السمع والخدمات التي يتـ تصديرىا ،أو إعادة تصديرىا خارج البالد ،ويتـ نقؿ

ممكيتيا إلى اقتصاد آخر مف العالـ ،أو إلى المناطؽ الجمركية الحرة ،وتشمؿ الصادرات
وطنية المنشأ ،والمعاد تصديرىا مف السمع والخدمات ،وتعتمد كؿ خصـ مف االقتصاد الوطني

نتيجة لمتعامالت مع االقتصادات االخرى ،أو االقتصاد غير المقيـ.

(معجـ المصطمحات

االحصائية ،2013 ،ص  ; 67الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2012،

كما تعرؼ الصادرات بأنيا قيمة كافة السمع وخدمات السوؽ األخرى ،المقدمة إلى بقية دوؿ
العالـ ،وىي تشمؿ قيمة السمع ،والشحف ،والتأميف ،والنقؿ ،والسفر ،وحقوؽ االمتياز ،ورسوـ
الرخص ،وغيرىا مف الخدمات مثؿ االتصاالت ،واإلنشاءات ،والخدمات المالية ،والمعموماتية،
واألعماؿ والخدمات الشخصية والحكومية ،وىي ال تتضمف تعويضات الموظفيف ودخؿ
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االستثمارات (التي كانت تسمى مف قبؿ خدمات عوامؿ اإلنتاج) والمدفوعات التحويمية
والبيانات معبر عنيا بالقيمة الحالية لمدوالر األمريكي.
)(The World Bank, 2015 ; John, Wang, Qiannong, 2013
 1.3.1الناتج المحمي االجمالي الخاص باالتحاد األوروبي GDPeu
Gross Domestic Product EU

إجمالي الناتج المحمي بأسعار المشتريف ،وىو عبارة عف إجمالي القيـ المضافة مف جانب
جميع المنتجيف المقيميف في االقتصاد ،مضافاً إليو أية ضرائب عمى المنتجات ،ومخصوماً
منو أية إعانات دعـ غير مشمولة في قيمة المنتجات ،ويتـ حسابو بدوف اقتطاع قيمة إىالؾ

األصوؿ المصنعة ،أو إجراء أية خصوـ بسبب تدىور الموارد الطبيعية ،والبيانات معبر عنيا
بالقيمة الحالية لمدوالر األمريكي ،كما ىو معتمد في عممية القياس في البنؾ الدولي ،واألرقاـ

بالدوالر إلجمالي الناتج المحمي ،محولة مف العمالت المحمية ،باستخداـ أسعار الصرؼ

الرسمية لسنة واحدة ،بالنسبة لبضع دوؿ ال يعكس فييا سعر الصرؼ الرسمي ،السعر الذي

يطبؽ فعالً عمى معامالت الصرؼ األجنبي الفعمية ،فإنو يتـ استخداـ عامؿ تحويؿ بديؿ.

()2015 ،The World Bank

 1.3.1االستثمار األجنبي المباشر (Foreign Direct Investment )FDI

وىو مجموع االستخدامات مف الموارد المالية التي تجري تحديداً خارج الدولة االـ ،وتشكؿ في
األخير حركات دولية لرؤوس األمواؿ ،بغرض تحقيؽ أىداؼ سياسية ،واقتصادية ،ومالية،

وىذه الحركات إنما تتخذ أشكاالً متعددة.

(فاروؽ ،2010 ،ص )14

االستثمار األجنبي المباشر ىو االستثمار الذي تنطوي عميو العالقات االستراتيجية الطويمة
األمد ،والتي تعكس اىتماماً مستم اًر مف قبؿ المستثمر المباشر وذلؾ في دولة معينة ،في كياف

مؤسسة االستثمار المباشر في دولة اخرى غير مستثمرة ،واف المستثمر المباشر لو مصمحة
دائمة ببذؿ درجة كبيرة مف التأثير عمى إدارة الشركة المقيمة في دولة اخرى ،ويشتمؿ ىذا

االستثمار المباشر عمى حد سواء الصفقة األولية بيف الدولتيف وجميع المعامالت بيف
الدولتيف ،وبيف الشركات التابعة ليا .وبالتالي يجوز قياـ االستثمار األجنبي المباشر مف قبؿ

األفراد.

)(UNCTAD, 2013 ; Sabra, 2012
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 1.3.1المسافة Distance

ويقصد بيا مقدار المسافة بيف الدوؿ بالكيمو متر ،نظ اًر ألىميتيا االقتصادية ،فكمما كانت

المسافة قريبة بيف الدوؿ كاف النشاط االقتصادي أفضؿ.

وتعتبر المسافة مف العوامؿ األكثر أىمية مف ناحية تكاليؼ التجارة ،فميا تأثير كبير عمى

حجـ الصادرات ،واالستثمار األجنبي المباشر ،فكمما تبعد المسافة بيف الدوؿ يقؿ حجـ

الصادرات في الدولة  ،iوبالتالي تقوـ الدولة  jباالستثمار في الدولة  iبدالً مف الصادرات،
وذلؾ مف أجؿ التقميؿ مف حجـ تكاليؼ اإلنتاج ،والنقؿ.

ومف ىنا فإف االستثمار األجنبي المباشر ،والصادرات ليما تأثير واضح عمى المسافة ،حيث

أف عممية اختيار وتنفيذ االستثمارات في الخارج ىو مضيعة لموقت ،وبالتالي ،تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر أو تنفيذ قرار الصادرات يستغرؽ بعض الوقت بعد أف يتـ اتخاذ

الق اررات.

)(Sabra, 2011, P 287

 1.4دراسات سابقة توضح أثر العالقة بين المتغيرات
Previous Studies Illustrating the Impact of the Relationship Between the
Variables
جدول رقم ()4

دراسات سابقة توضح أثر العالقة بين المتغيرات
التفسير

العالقة

البيانات

اسموب القياس

الدراسات السابقة

العالقة موجبة وتكاممية بين
صادرات الدول العربية و

+

2112 – 0891

2SLS

دينا عمر2112 ،

 FDIالداخل

االثر العكسي لصادرات
فرنسا عمى المسافة إلى

-

Panel data

الدول العربية

Gravity
model

العالقة تكاممية بين

الصادرات الصينية و FDI

+

Panel data

الداخل.
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OLS

Sabra, 2011

Weishi,
Awokuse,
Yuan 2008

العالقة عكسية بين صادرات
االتحاد األوروبي ومنظمة

 OECDمعاً والمسافة

-

Panel data

Gravity
model

& Sergio
& Santis
Claudio 2119

Gravity
model

Di Mauro
2000

المقاسة بين الدول

العالقة موجبة بين

الصادرات و FDIالداخل

+

1988 - 1996

وعكسية مع المسافة
العالقة تكاممية أي موجبة
بين الصادرات و ،GDP
وعكسية أي سالبة مع

+

1996-2007

Gravity
Model

المسافة

& Miguel
& António
José 2009

العالقة تكاممية وايجابية بين

صادرات الدول الشراكة

األورومتوسطية و GDP

+

لالتحاد األوروبي وعكسية

Panel data
1996–2002

Gravity
models

Peridy 2115

مع المسافة.
العالقة موجبة بين صادرات
فيتنام و FDI ،GDPالداخل

+

1990-2004

Gravity
models

Xuan & Xing
2008

*الجدوؿ مف اعداد الباحثة

نالحظ مف الدراسات السابقة المختصرة والموضحة في الجدوؿ رقـ ( ،)8أف جميع ىذه

الدراسات متطابقة مع متغيرات الدراسة التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة ،حيث إف ىذه

الدراسات ساعدت الباحثة باختيار المتغيرات المستخدمة ،وكذلؾ النموذج المستخدـ ،كما
نالحظ بأف أغمب ىذه الدراسات استخدمت نموذج الجاذبية.
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 1.5التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
Descriptive Analysis of the Variables Study

تستعرض الباحثة في ىذا الجزء مف الدراسة تحميالً وصفياً لمتغيرات الدراسة ،مف خالؿ تحديد

بيانات المتغيرات ،وذكر مصادرىا ،وتعريفيا اقتصادياً ،ومف ثـ إظيار النتائج الوصفية لكؿ

متغير.

ولوصؼ متغيرات الدراسة استخدمت الباحثة مجموعة مف األساليب اإلحصائية ،لوصؼ

متغيراتيا ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ بعض المقاييس اإلحصائية ،منيا مقاييس التشتت التي
ىي االنحراؼ المعياري ،ومقاييس النزعة المركزية التي ىي الوسط الحسابي ،حيث تـ حساب

الوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري لكؿ متغير مف متغيرات النموذج ،وكذلؾ حساب أقؿ
قيمة وأكبر قيمة لكؿ متغير مف المتغيرات ،والجدوؿ أدناه يوضح أىـ المقاييس اإلحصائية

لمتغيرات النموذج.
الجدول رقم ()5

The Statistical measures of variables
المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة

المتغيرات
Variables
صادرات الدول
العربية

االستثمار األجنبي
المباشر

عدد

المشاىدات
Obs

الوسط

الحسابي
Mean

االنحراف

المعياري
Std. Dev.

129

251

16.92

11.27

الناتج المحمي

اإلجمالي لالتحاد

أقل قيمة
Min

أكبر قيمة
Max

272

األوروبي

*الجدوؿ مف نتائج برنامج STATA
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15

85.6

ومف ىذا الجدوؿ يمكف توضيح ما يمي:
 1.5.1إجمالي صادرات الدول العربية ExportsAE

تعد الصادرات مف المؤشرات الميمة والمحركة لمنمو االقتصادي ،بحيث يمكف لمدوؿ العربية
زيادة صادراتيا الناجمة عف التنمية االقتصادية ،فإف زيادة وتشجيع الصادرات يساعد عمى

زيادة فرص االستثمار في القطاعات االقتصادية االكثر انتاجية ،ويؤدي الى زيادة اإلنتاجية،
وينتج عف ذلؾ فتح اسواؽ جديدة لممنتجات المحمية ،واف ىذه الزيادة تساعد عمى حركة

االستيالؾ المحمي  ،وذلؾ بسبب ارتفاع الدخؿ لدى االقراد (المستيمكيف) ،مما يؤدي الى زيادة

الطمب عمى السمع األجنبية ،وبذلؾ يمجأ المنتجوف لتقميد المنتجات االجنبية ،وىذا يعطي
حوافز الستثمارات جديدة محمية ،واجنبية ،وتتاح الفرص لتوسيع نطاؽ الصناعات القائمة ،واف

اء عف طريؽ المعرفة أو المعدات
ىذه الزيادة تسيـ ايضاً بفعالية عممية نقؿ التكنموجيا ،سو ً
التكنموجية المتطورة ،واف جميع ىذه العوامؿ تساعد وبقوة عمى تحفيز استثمارات إضافية مما
يؤدي إلى ارتفاع الناتج القومي اإلجمالي.

(عمر ،2007 ،ص )133

وبالرجوع الى الجدوؿ رقـ ( )9نالحظ أف متوسط إجمالي صادرات الدوؿ العربية خالؿ فترة

الدراسة بمغ (

) عشرة مميارات دوالر بانحراؼ معياري (

) عشرة مميارات

دوالر ،كما وبمغت أقؿ قيمة إلجمالي صادرات الدوؿ العربية خالؿ فترة الدراسة (

(

مئة مميوف دوالر ،وكاف ذلؾ في عاـ  ،2002وبذلؾ تكوف صادرات دولة فمسطيف ،ىي األقؿ

مف إجمالي صادرات الدوؿ العربية ،في حيف أف أكبر قيمة إلجمالي صادرات الدوؿ العربية
بمغت (

) عشرة مميارات دوالر ،وكاف ذلؾ عاـ  ،2008وبذلؾ تكوف صادرات دولة

الجزائر ىي األعمى مف إجمالي صادرات الدوؿ العربية ،وبمغ عدد المشاىدات ()615

مشاىدة
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 1.5.6االستثمار االجنبي المباشر الداخل لمدول العربية FDI

مصدر ميماً لتمويؿ االستثمارات في القطاعات االقتصادية
االستثمار األجنبي المباشرة يعتبر
اً

اإلنتاجية ،في ظؿ ندرة الموارد المحمية ،وليا تأثير مباشر عمى زيادة االنتاج ،والقدرة عمى
امتصاص البطالة ،وتقميص نسبة الفقر في المجتمع ،ورفع مستوى المعيشة ،وزيادة اإلنتاج
المحمي في ظؿ سياسة تنوع اإلنتاج (زيادة حجـ الصادرات) ،واتباع سياسة اإلحالؿ محؿ

الواردات.

ويعود اليدؼ األساسي لالستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية بتحقيؽ فائض اقتصادي في

الميزاف االقتصادي الكمي ،وبالتالي تحقيؽ زيادة في معدؿ النمو االقتصادي ،وذلؾ عف طريؽ
زيادة في حجـ صادرات الدوؿ العربية.

(عاطؼ)2013 ،

ومف ىنا ترى الباحثة أف العالقة بيف االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية ،واجمالي
صادرات الدوؿ العربية ،ىي عالقة طردية ،أي بمعنى إنو كمما زاد حجـ االستثمارات األجنبية

زاد حجـ الصادرات الموجو ،والتي تصب في دوؿ االتحاد األوروبي.

ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )9اف متوسط االستثمار االجنبي المباشر لمدوؿ العربية خالؿ فترة

الدراسة بمغ ( )11.27مميوف دوالر ،بانحراؼ معياري ( )16.92مميوف دوالر ،كما وبمغت أقؿ
قيمة االستثمار االجنبي المباشر لمدوؿ العربية خالؿ فترة الدراسة ( )15مميوف دوالر ،وكاف

ذلؾ في عاـ  ،1985وبذلؾ تكوف سوريا ىي اقؿ دولة مف حيث االستثمارات االجنبية

المباشرة لمدوؿ العربية ،في حيف أف أكبر قيمة لالستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية بمغت

( )85.6مميوف دوالر ،وكاف ذلؾ عاـ  ،2013وبذلؾ تكوف مصر ىي األعمى مف حيث
االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية ،وبمغ عدد مشاىداتو ( )152مشاىدة
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 1.5.1إجمالي الناتج المحمي لالتحاد األوروبي GDP EU

الناتج المحمي اإلجمالي يعتبر مف المؤشرات الميمة التي تؤثر عمى اقتصادات الدوؿ ،فكمما

يزيد حجـ الناتج المحمي لالتحاد األوروبي يزيد مف حجـ وجاذبية الدخؿ ،ويزيد حجـ صادرات

الدوؿ العربية.

إف متوسط إجمالي الناتج المحمي األوروبي خالؿ فترة الدراسة بمغ (
بانحراؼ معياري )

) بميوف دوالر

) بميوف دوالر ،كما وبمغت أقؿ قيمة إلجمالي الناتج المحمي

) بميوف دوالر ،وكاف ذلؾ في عاـ ،1982

لالتحاد األوروبي خالؿ فترة الدراسة (

أما أكبر قيمة إلجمالي الناتج المحمي األوروبي بمغت (

) عشرة بالييف دوالر ،وكاف

ذلؾ عاـ  ،2013وبمغ عدد المشاىدات ( )171مشاىدة.
 1.5.1المسافة Distance

أما متغير المسافة المقاس بالكيمو متر ،فيو المتغير الذي يقيس المسافة بيف االتحاد األوروبي
والدوؿ العربية ،فترى الباحثة أف العالقة عكسية بيف المسافة وتكمفة التجارة ،أي بمعنى أف

مسافة الدوؿ العربية القريبة مف دوؿ االتحاد األوروبي تكوف عممية التبادؿ التجاري أيسر
وأسيؿ ،وأقؿ تكاليؼ مف الدوؿ العربية البعيدة مف دوؿ االتحاد األوروبي.

 1.11المعادلة التطبيقية لوصف النموذج Applied Equation to Describe the Model

لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة ،والمتغير التابع ،ومعرفة مدى تأثير كؿ متغير مف

المتغيرات المستقمة ،ومدى تأثيره عمى المتغير التابع ،وبناء عمى ىذه الدراسة فقد تـ استخداـ
النموذج الديناميكي لبيانات السالسؿ الزمنية المقطعية المستخدمة في التطبيؽ ،طبقاً لممعادلة
التطبيقية ،وقد تـ اختيار طريقة  GMMلتقدير ىذا النموذج ،وذلؾ ألف ىذه الطريقة تتمتع

بالعديد مف المزايا مف أىميا :معالجة مشاكؿ التحيز الناتج عف إىماؿ بعض المتغيرات
المستقمة ،ومعالجة مشكمة احتمالية أف تكوف ىذه المتغيرات متغيرات داخمية ،وتجنب آثار
جذر الوحدة في كؿ مف اختيار المتغيرات المساعدة ،واستخداـ متغيرات تابعة مرتدة زمنياً.

(الشوربجي ،2005 ،ص )10
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وبالتالي قامت الباحثة ببناء نموذج رياضي لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة والمتمثمة في:
االستثمار األجنبي المباشر ،والناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي ،والمسافة ،عمى
وبناء عميو يمكف كتابة دالة
المتغير التابع الذي يعبر عف إجمالي صادرات الدوؿ العربية،
ً
النموذج عمى الشكؿ التالي:
)ExpAE = f (FDIAe, GDPeu, Dist
)

(

2,1,3 …… t

ومف المعادلة اعاله نجد اف الرمز

تعود لمدوؿ المنضمة لمشروع الشراكة األورومتوسطية و

تعود لدوؿ االتحاد األوروبي و  tتعود لمفترة الزمنية.

حيث إف:
 : ExpAEإجمالي صادرات الدوؿ العربية.

The Total Exports of Arab States

 :FDIAeاالستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ

Total Foreign Direct Investment to
Arab countries

العربية.

 :GDPeuالناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد

Gross Domestic Product of the
European Union

األوروبي.
 :Distالمسافة

Distant

 :تمثؿ حد الخطأ
 :معامل تقيس األثر الخاص المحذد بين
جاربيت الذول
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 1.11تفسير نتائج النموذج Interpretation of Model Results

فيما يمي عرض تفصيمي لنتائج التقدير اإلحصائي لنموذج الدراسة الذي يدرس عالقة وتأثير
المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.

حيث اعتمدت الباحثة عمى نموذج الجاذبية لتقدير نموذج الدراسة ،والذي يوضح مدى جاذبية

المتغيرات المستقمة مع المتغير التابع ،وتحويؿ قيـ المتغيرات الى الموغاريتـ ،وذلؾ بيدؼ

الحصوؿ عمى درجة االستجابة لممتغيرات المستقمة ،ومف أىـ استخدامات الموغاريتـ ىو
تحويؿ المعادالت غير الخطية إلى معادالت خطية ،وتصغير قيـ البيانات ،وبالتالي تصغير

قيمة التبايف والتشتت ،وكذلؾ يمكف استخداـ الموغاريتـ لقياس المرونات طويمة األمد لممتغيرات

االقتصادية ،بيدؼ تقميؿ االشتراؾ الخطي بيف المتغيرات .وبعد أخذ الموغاريتـ لجميع قيـ
المتغيرات سنقوـ بتقدير نموذج الجاذبية ،والموضحة نتائجو في الجدوؿ رقـ (.)10
وبما إنو تـ استخداـ طريقة  GMMفسنقوـ بحذؼ معامؿ

الذي يقيس األثر الخاص المحدد بالدولة

i

مف عممية التقدير ،وىو المعامؿ

 ،عند استخداـ بيانات السالسؿ الزمنية المقطعية

في استخداـ قيـ متغيرات معادلة االنحدار وحد الخطأ.

ومف ىنا فإف ىذا النموذج يوضح تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع في فترة زمنية

محدده بيف عاـ  ،2013 – 1980تضـ ثماني دوؿ عربية منضمة لمشروع الشراكة

األورومتوسطية.
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جدول رقم ()11
نتائج تقدير نموذج الجاذبية لمتغيرات الدراسة
Std. Err
0.025
0.027
0.013
0.228
1.89
***

Coefficients
***0.89
()35.22
***0.18
()6.64
***0.027
()2.07
***-0.63
()-2.80
**2.89
()1.53
) (

Variables
Lagged
ExpAE
GDPeu
FDIAe
Dist
Constant
Wald

Panel = 8
Obs = 226
*الجدوؿ مف نتائج برنامج STATA
** تعبر عف مستوى معنوية %5

*** تعبر عف مستوى معنوية %1
القيـ بيف االقواس تعبر عف القيمة z

وبناء عمى النتائج التي ظيرت في الجدوؿ اعاله يمكف كتابة النموذج عمى شكؿ دالة قياسية
وذلؾ فيما يمي:
ExpAE = 0.89 LExpAE + 0.18 GDPeu + 0.027 FDIAe – 0.636 Dist

مف المعادلة والجدوؿ المذكوريف أعاله يتضح ما يمي:

 .1تشير قيمة إحصائية االختبار لالرتباط التسمسمي بيف األخطاء المقدرة في جميع

النماذج الديناميكية ،المقدرة بواسطة ، GMMإلى عدـ رفض فرضية العدـ ليذا

االختبار ،ويؤكد ىذا صالحية المتغيرات المساعدة المستخدمة في التقدير مف ناحية،

وعدـ وجود أخطاء تحديد في ىذا النموذج مف ناحية ثانية ،وصالحية شروط العزوـ

المستخدمة في التقدير مف ناحية ثالثة.
179

 .2تشير قيمة إحصائية اختبار  zفي النموذج الديناميكي المستخدـ ،بوجود معنوية
إحصائية لكؿ متغير في النموذج.

 .3معنوية معامؿ انحدار صادرات الدوؿ العربية في العاـ السابؽ ،كمتغير مستقؿ في
النموذج الديناميكي المستخدـ.

 .4وجود أثر موجب ومعنوي لممتغير (الصادرات العربية المرتدة زمنياً )،) )L1ExpAE

وىذا المتغير يوضح مدى جودة وقوة النموذج ،حيث بمغت قيمتو ) ،)0.89عند داللة

مستوى معنوية  ،%1حيث يتوجب أف يعطي أث اًر موجباً وقوياً ألنو نفس المتغير.

 .5وجود أثر موجب ومعنوي لممتغير الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي
) (GDPeuوالذي ىو أحد المتغيرات المستقمة ،التي تؤثر عمى المتغير التابع
"صادرات الدوؿ العربية" ،فنالحظ أف قيمة معامؿ االنحدار لممتغير المستقؿ (إجمالي

الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي) ،بمغت قيمتو ( ،)0.18وكاف ذلؾ عند

داللة إحصائية ،عند مستوى معنوية  ،%1أي بمعنى أنو كمما زاد حجـ الناتج المحمي
االجمالي األوروبي بنسبة  %1زاد حجـ الصادرات العربية بنسبة  ،%18أي أف
العالقة بيف الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي ،وصادرات الدوؿ العربية ىي
عالقة طردية ،أي كمما زاد حجـ الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي زادت
صادرات الدوؿ العربية .وبالتالي فقد جاءت ىذه النتيجة باالتفاؽ مع دراسة

( ،)2111,Wintersو دراسة (.)2112, Peridy

 .6وجود أثر موجب ومعنوي لممتغير (االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ
العربية ) ،) (FDIAeفقيمة معامؿ االنحدار لو بمغت ( )0.027وكاف ذلؾ عند داللة

احصائية عند مستوى معنوية  ،%1أي بمعنى أنو كمما زاد حجـ االستثمار بنسبة
 %1يؤدي الى زيادة في حجـ الصادرات العربية بنسبة  ،%3وىذا يعني أف العالقة
بيف االستثمار األجنبي المباشر وصادرات الدوؿ العربية ىي عالقة طردية ،أي إنو

كمما زاد االستثمار األجنبي المباشر زادت صادرات الدوؿ العربية .وقد جاءت ىذه
النتيجة باالتفاؽ مع دراسة (عمر دينا ،)2007 ،ولكف في ىذه الدراسة كاف االستثمار
االجنبي المباشر ،ىو المتغير التابع لمصادرات والذي ىو المتغير المستقؿ.
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 .7وجود أثر سمبي ومعنوي لممتغير (المسافة) ،فقيمة معامؿ االنحدار لو بمغت
( )0.636وكاف ذلؾ عند داللة إحصائية ،عند مستوى معنوية  ،%5أي أف العالقة
بيف المسافة وصادرات الدوؿ العربية ىي عالقة عكسية ،بمعنى أنو كمما تزيد المسافة

تقؿ الصادرات ،ووفقاً ليذه الدراسة فقد تـ أخذ المسافة بيف دوؿ االتحاد األوروبي
ومجموعة مف الدوؿ العربية المنضمة لمشروع الشركة األورومتوسطية ،التي تـ ذكرىا

سابقاً ،فجميع ىذه الدوؿ تعتبر المسافة بينيا كبيرة جداً ،حيث تؤثر المسافة سمبياً
عمى عممية التبادؿ التجاري ،بسبب زيادة تكاليؼ النقؿ ،والمواصالت ،وأجور العماؿ

وارتفاع الضرائب الجمركية  ،وبالتالي تقوـ الدوؿ العربية بتقميؿ حجـ الصادرات،
وتفضؿ عممية االستثمار االجنبي المباشر.

 .8قيمة مربع كاي

التي بمغت ( ،)9770.41عند درجة حرية ( ،)4وكاف ذلؾ

عند داللة احصائية  ،%1وىذا يعني اف النموذج يتمتع بجودة عالية ،وانو ال يوجد
أي مشاكؿ بيف المتغيرات.
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 1.16ممخص النتائج التي توصمت الييا الباحثة كما ىو موضح بالجدول رقم ()11
جدول رقم ()11
دراسات سابقة
(- Sabra )2011
 دينا عمر ()2007- Weishi, Awokuse,
Yuan 2008
& - Miguel & Antonio
José 2009

تفسير االشارة
نفس المتغير ولكف
بسنوات سابقة
العالقة طردية تكاممية

العالقة طردية تكاممية

- Nicolas Peridy 2005

ExpAE

Variables

+

Lagged
ExpAE

+

FDIAe

+

GDPeu

& - Sergio & Santis
Claudio 2008
& - Miguel & Antonio

العالقة عكسية

-

Dist

José 2009
*الجدوؿ مف اعداد الباحثة

مف خالؿ ىذا الجدوؿ نستنتج أف:

 العالقة طردية بيف كؿ مف االستثمار األجنبي المباشر والصادرات العربية ،وىذايتوافؽ مع دراسة كؿ مف دينا عمر  ،2007ودراسة Weishi, Awokuse, Yuan

 ، 2008أي كمما زادت حجـ االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ زداد حجـ الصادرات،
وىذا يساعد عمى تطور وتنمية النشاط االقتصادي في الدوؿ العربية.

 العالقة بيف الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي ،والصادرات العربية ،ىيعالقة طردية ،وىذا يتوافؽ مع دراسة

, Miguel & Antonio & José 2009

 ، Nicolas Peridy 2005أي بمعنى أنو كمما زاد حجـ الناتج المحمي اإلجمالي تقؿ

البطالة ،ويزيد الدخؿ ،وىذا يساعد عمى زيادة في حجـ الصادرات.
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دور
 أما متغير المسافة ،وىو المتغير الوحيد الذي ال يتغير عبر الزمف ،وانو يمعب اًكبير في تأثير حجـ الصادرات ،وكما ىو موضح في الدراسة ،بأف العالقة ىي عالقة
اً
عكسية بيف كؿ مف المسافة ،وحجـ الصادرات ،وىذا يتوافؽ مع دراسة

& Sergio

 Santis & Claudio 2008ودراسة  . Miguel & António & José 2009حيث أف
المسافة تؤثر عمى حركة التبادؿ التجاري بيف الدوؿ ،أي كمما تبعد المسافة بيف الدوؿ

تزيد تكاليؼ نقؿ السمع والخدمات ،وتكاليؼ التعريفة الجمركية ،وبالتالي ترتفع أسعار
السمع بشكؿ أكبر ،مما يؤدي إلى تخفيض ،وتقميؿ حجـ الصادرات ،والعكس صحيح.
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ممخص الفصل الخامس Summary

بينت الدراسة التطبيقية قياس أثر مجموعة مف المتغيرات التابعة ،والتي ىي االستثمار
األجنبي المباشر لمدوؿ العربية  ، FDIواجمالي الناتج المحمي لالتحاد األوروبي ، GDPeu
والمسافة المقاسة  Distantبيف الدوؿ العربية ،واالتحاد األوروبي ،عمى صادرات الدوؿ العربية

 ExportsAEالذي يعتبر المتغير المستقؿ ،حيث إف عدد الدوؿ العربية ىي ثماني دوؿ ،وأف
ىذه الدوؿ العربية ،ىي منضمة لمشروع الشراكة األورومتوسطية ،كاف تاريخ انضماميا

لمشروع الشراكة في العاـ  ،1995حيث إف الفترة الزمنية المستخدمة لمدراسة ىي الفترة بيف
.2013 - 1980

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ النموذج الديناميكي الذي يمزج بيانات السالسؿ الزمنية،

مع بيانات المقاطع العرضية ،ولتقدير ىذا النموذج ،تـ استخداـ الطريقة العامة لمعزوـ
)1(GMM

والنتيجة التي توصمت إلييا الباحثة ،ىي تأثير المتغيرات المستقمة :االستثمار األجنبي

المباشر ،FDIواجمالي الناتج المحمي لالتحاد األوروبي  ، GDPeuوالمسافة  Distالمقاسة بيف
االتحاد األوروبي والدوؿ العربية عمى (المتغير التابع) صادرات الدوؿ العربية.

بحيث إف العالقة بيف االستثمار األجنبي المباشر ،واجمالي الناتج المحمي لالتحاد األوروبي
مع صادرات الدوؿ العربية ،ىي عالقة طردية وموجبة ،أما متغير المسافة  Distىي عالقة

عكسية مع الصادرات.
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خاتمة الرسالة

اوالً 6النتائج
ثانياً 6التوصيات
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الخاتمة
Conclusion
مف خالؿ ىذه الد ارسة والبحث لموضوع التكامؿ االقتصادي العربي لمنظمة التجارة العالمية،

ومشروع الشراكة األورومتوسطية ،والدراسة التطبيقية ،فقد توصمت الباحثة لمجموعة مف

النتائج والتوصيات التالية:

اوال 6النتائج

Results

 .1تماطؿ الدوؿ المتقدمة في تنفيذ بعض التزاماتيا الخاصة بتحرير التجارة ،وخاصة في
قطاعي الزراعة والمنسوجات ،في حيف تضغط عمى الدوؿ العربية ،عمى الرغـ مف

أف تحرير التجارة سوؼ يكسبيا العديد مف المكاسب ،إال أف الواقع أثبت العكس تماماً

في القواعد التجارية.

 .2إف ظاىرة االندماج التجاري المتزايد لمشركات العمالقة ،قطعت الطريؽ أماـ جيود
الشركات المحمية في الدوؿ العربية ،وأفقدتيا القدرة التنافسية ،وامكانية النفاذ إلى
األسواؽ األجنبية.

 .3إف خيار الدوؿ العربية لالندماج اإليجابي ،ضمف النظاـ التجاري العالمي الجديد

مرتبط بمدى استعداد ىذه الدوؿ العتماد تدابير فعالة ،ورشيدة ،في المجاؿ السياسي
واالقتصادي وما يتصؿ بيما ،إذ تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي.

 .4ال تتمتع تجارة الدوؿ العربية بالدعـ الكافي مف قبؿ البنية األساسية الموجودة لدييا،
خاصة فيما يتعمؽ بوسائؿ النقؿ ،مما يؤدى إلى ارتفاع تكمفة وسائؿ النقؿ بيف الدوؿ

العربية ،واستحواذ الدوؿ األجنبية عمى تكاليؼ النقؿ لمعظـ سمع تجارة الدوؿ العربية.

 .5إف العمؿ عمى تكييؼ الصناعات التحويمية العربية ،وفؽ متطمبات قواعد منظمة

التجارة العالمية ،يساعد عمى زيادة الصادرات مف تمؾ الصناعات ،األمر الذي يشير

إلى استمرار اعتماد الصادرات عمى المنتجات األولية.

 .6لدوؿ االتحاد األوروبي ،دور فعاؿ في المنطقة العربية ،وكذلؾ مدى أىمية التكامؿ
االقتصادي بيف دوؿ االتحاد األوروبي ودوؿ الشراكة األورومتوسطية العربية ،بالرغـ

مف الصعوبات التي تعرضت ليا دوؿ الشراكة مف قبؿ إسرائيؿ ،حيث وضعت اتفاقاً

استطاعت مف خاللو الحد مف المشاكؿ االقتصادية بيف الدوؿ.
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 .7ييدؼ مشروع الشرؽ أوسطية إلى عدـ إمكانية تكويف تكامؿ اقتصادي عربي ،أي
بمعنى عزؿ المغرب العربي عف المشرؽ العربي.

 .8يتمحور مشروع الشراكة األورومتوسطية حوؿ شراكة سياسية وأمنية وانشاء منطقة
مشتركة لمسالـ واالستقرار ،وشراكة اقتصادية ومالية لبناء منطقة ازدىار وانتعاش،
وشراكة في المجاالت االجتماعية ،والثقافية ،واإلنسانية ،لتشجيع التفاىـ بيف الثقافات.

 .9ييدؼ مشروع الشراكة األورومتوسطية إلى االنجذاب نحو األسواؽ العربية ،وكذلؾ
لتقوية مكانة دوؿ االتحاد األوروبي ،ولتحسيف العالقات بيف الدوؿ العربية ودوؿ

االتحاد األوروبي.

 .10إ ف العالقات التجارية لمدوؿ العربية منفردة مع العالـ الخارجي تزيد عف العالقات
التجارية بيف ىذه الدوؿ ،واذا استمرت ىذه الظاىرة عمى المدى البعيد ،فإنو قد يضعؼ
محاوالت إنشاء تكتؿ اقتصادي عربي قوي ،وكذلؾ إذا استمر التباطؤ في دعـ التجارة

العربية .إال أف دخوؿ منطقة التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ ،اعتبا اًر مف بداية عاـ
 ،1998فإنو يعمؿ في اتجاه زيادة حجـ التجارة العربية البينية ،مما يؤدى إلى مزيد
مف خمؽ التجارة وتحويميا مف الخارج إلى الداخؿ.

 .11شيدت القدرة التنافسية لصادرات الدوؿ العربية تطو اًر بسيطاً ،وظيرت ىذه النتيجة
عمى األساس أف الصادرات يحقؽ زيادة ممموسة ومستمرة في معظـ الدوؿ العربية،
وىو ما ينعكس عمى القدرة التنافسية لالقتصاد العربي.

 .12إف منظمة التجارة العالمية مستعدة بكؿ ما تممؾ مف قيادة وسمطة ،أف تقوـ بدعـ
ومساعدة الدوؿ العربية ،لتحسيف عمميات التبادؿ التجاري ،وانشاء تكتالت اقتصادية

فيما بينيا.

 .13وجود أثر موجب ومعنوي لممتغير (الناتج المحمي اإلجمالي لالتحاد األوروبي
( ،) )GDPeuوالذي ىو أحد المتغيرات المستقمة الموجودة في الدراسة ،والتي تؤثر
عمى المتغير التابع لصادرات الدوؿ العربية.

 .14إف جذب الناتج المحمي اإلجمالي الخاص باالتحاد األوروبي تجاه الدوؿ
األورومتوسطية العربية ،يؤدي إلى تحفيز وزيادة حجـ الصادرات العربية ،مما يعزز
مف تطوير عمميات التبادؿ التجاري ،وتحسيف الشراكة بيف الدوؿ.
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 .15وجود أثر سمبي ومعنوي لمتغير المسافة ،والتي ىي القيمة المتوقعة دائماً ليذا المتغير
في نموذج الجاذبية ،وىو ما يعبر عف تكمفة التجارة ،أي أف العالقة عكسية بيف

المسافة وصادرات الدوؿ العربية.

 .16أىمية قرب المسافة بيف دوؿ االتحاد األوروبي ،والدوؿ العربية ،يؤدي إلى زيادة حجـ

الصادرات العربية ،مما يؤدي الى جذب السمع والخدمات ،أما اذا كانت المسافة كبيرة

فإف ىذا يؤدي الى تقميؿ فرص عممية التبادؿ التجاري ،مما يؤدي الى تقميؿ حجـ
الصادرات.

 .17وجود أثر موجب ومعنوي لمتغير االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية ،FDIAe
أي أف العالقة طردية بيف رصيد االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ ،وصادرات الدوؿ

العربية.

 .18تعود أىمية جذب االستثمارات األجنبية تجاه الدوؿ العربية ،يؤدي إلى تحسيف
العالقات التجارية بيف الدوؿ ،وزيادة قوة الشراكة يؤدي إلى زيادة حجـ الصادرات

العربية.

 .19زيادة االستثمارات في الدوؿ العربية ،أدت إلى ارتفاع ممحوظ في صادرات الدوؿ
العربية ،وكاف ىذا نتيجة اتفاقات تحرير التجارة مع االتحاد األوروبي.



188

ثانياً 6التوصيات Recommendations

 .1يجب عمى الدوؿ المشاركة في إعادة تقسيـ العمؿ بيف الدوؿ ،وتجعميا تتخصص،
مما يساعد عمى زيادة في حجـ التبادؿ التجاري بيف الدوؿ األعضاء.

 .2يجب عمى الدوؿ العربية أف تقوـ بإعادة الييكمية ،بما يتفؽ مع متطمبات طبيعة
التطورات االقتصادية الدولية ،وذلؾ مف خالؿ التنسيؽ بيف ىذه الدوؿ حسب

السياسات االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ تبنى مبدأ التخصص وتقسيـ العمؿ واالستفادة
مف المزايا النسبية والتنافسية لمدوؿ ،باعتبارىا االتجاه األكثر قدرة عمى بناء كياف
اقتصادي عربي متكامؿ ،ويكوف قاد اًر عمى الدخوؿ إلى الساحة االقتصادية العالمية.

 .3إقامة مشاريع استثمارية صناعية في الدوؿ العربية ،وذلؾ مف خالؿ االستثمار
األجنبي المباشر مف الخارج ،وذلؾ في مجاالت إنتاج السمع المصنعة ،التي ليا

أىمية مستقبمية ،مثؿ البتروكيمياويات ،واالدوية ........الخ ،حيث تعتبر ىذه السمع
مف المداخؿ األساسية في تحسيف الوضع االقتصادي العربي.

 .4القياـ بالتنسيقات ،وتحسيف عالقاتيا االقتصادية ،بيف دوؿ التجارة الحرة العربية
الكبرى ،وذلؾ لتحرير تجارة السمع والخدمات ،خاصة بعد أف اتجيت الدوؿ الكبرى

إلى تكتالت اقتصادية كبيرة ،ومف الضروري االىتماـ بيذا االتجاه وتنميتو بيف الدوؿ

العربية ،الى اف نصؿ الى حؿ وازالة جميع المعوقات ،وحؿ االجراءات المعقدة اماـ

التجارة.

 .5بذؿ مجيود الدوؿ العربية يؤدي إلى تعزيز وتعميؽ االستثمارات العربية المشتركة

بالنسبة ليا ،وتساىـ في تحقيؽ كؿ ما مف شأنو المساعدة في تنمية وتطوير ىذا النوع

مف االستثمارات فييا ،وبالشكؿ الذي يسيـ بالتبعية في االستغالؿ األمثؿ لمواردىا

المالية والبشرية والطبيعية ،ويعظـ مف قدرتيا عمى تحييد أية آثار سمبية قد تنجـ عف

ازدياد الضغوط التجارية واالقتصادية المتوقع أف تمارسيا ،بقوة الشركات العمالقة في

الدوؿ المتقدمة.
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 .6تعزيز التعاوف والتنسيؽ ،مف أجؿ تعزيز القوة التفاوضية ليا في إطار المفاوضات
التي تسعى إلى تقميؿ السمبيات ،وزيادة اإليجابيات التي يمكف أف تنجـ عف الدخوؿ

في اتفاقية الجات ،وخاصة في قطاع الخدمات ،باعتباره القطاع الذي مف المتوقع أف
يكوف األكثر تضر اًر مف تحرير التجارة العالمية.

 .7العمؿ عمى إنشاء وحدات تيتـ بشؤوف التعاوف الدولي في كؿ دولة عربية ،حيث تيتـ
بالمسائؿ المتعمقة باتفاقية الجات ) (GATTواعطاء النصائح الالزمة في ىذا األمر،

وذلؾ لوضع صيغ وسبؿ زيادة الصادرات العربية الى األسواؽ الخارجية ،والبحث عف

وسائؿ لمتغمب عمى معوقات التصدير كافة ،وتبني سياسات التصنيع التصديرية
وبخاصة بالنسبة لمسمع الصناعية التي تتمتع فييا الدوؿ العربية بمزايا تنافسية.

 .8توعية شعوبيا مف خالؿ وسائؿ االعالـ المختمفة ،بأىمية استخداـ المنتجات والخدمات
الوطنية والعربية ،وتفضيميا عمى المنتجات األجنبية ،وذلؾ مف تشجيع ،وأىميتو في
دعـ وتطوير السمع العربية ،ولكف في المقابؿ يجب توفير آليات مالئمة لحماية

المستيمؾ العربي ،والحرص عمى إنتاج السمع ،والخدمات التي تستجيب الحتياجاتو،
والذي يسيـ بدوره في توسيع مشاركتو في زيادة الطمب عمى السمع والخدمات التي

تنتجيا المنشآت االقتصادية العربية.

 .9بذؿ مجيوداتيا كافة ،لإلسراع بنقؿ وتطوير التكنولوجيا واستخداميا في كؿ المجاالت،
وخاصةً في مجاالت اإلنتاج والخدمات ،حتى ال تبقى الدوؿ العربية معتمدة عمى

مصادر التكنولوجيا األجنبية ،وأف تعتمد عمييا بشكؿ كمي.

 .10إنشاء المزيد مف االتحادات العربية التي تيتـ باإلنتاج والخدمات ،مثؿ اتحاد الدوؿ

العربية المتحدة لمبتروكيماويات ،اتحاد النقؿ ،اتحاد الدوؿ العربية لممواد الزراعية ،والتي
مف شأنيا المساعدة عمى التوسيع في مجاؿ التجارة ،وانتاج مثؿ ىذه السمع والخدمات،
وتنمية ،وتطوير االسواؽ ،وتسويقيا عربياً ودولياً ،وعدـ التالعب في أسعارىا وتطوير

اإلنتاجية وأساليب التوزيع.
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 .11تطوير منطقة التجارة الحرة إلى اتحاد جمركي كخطوة في غاية االىمية ،حتى يمكف
تعظيـ المكاسب مف عممية التكامؿ االقتصادي ،واالستفادة مف آثار خمؽ وتحويؿ
التجارة ،وىو ما سوؼ يدعـ اقتصادات الدوؿ العربية ،وخاصة قطاع الصناعات

التحويمية ،والشؾ أف االلتزاـ بقواعد منظمة التجارة العالمية ،يؤدي إلى التزاـ الدوؿ
األعضاء بتخفيض القيود الجمركية.

 .12يجب تكثيؼ المبادالت التجارية البينية لدوؿ االتحاد األوروبي مع الدوؿ العربية،
لمتخمص مف عبء العجز في الميزاف التجاري الذي تعاني منو اغمب الدوؿ العربية

 .13التحرؾ بجدية لضماف مصالحيا االقتصادية الخاصة ،وزيادة مكاسبيا مف التجارة
الدولية ،إما عف طريؽ الدخوؿ إلى تكتالت اقتصادية جديدة ،أو موجودة باألساس،
ولكف بشرط أف تكوف ىذه التكتالت مبنية عمى اسس وقوانيف إقتصادية ،مما يساعدىا

عمى مواجية التغيرات االقتصادية كافة في العالـ الخارجي.
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المصادر
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المصادر
القرآن الكريم ،سورة (البقرة) ،اآلية ()642
اوالً 6الكتب العربية
أبو جابر ،إبراىيـ ،منصور ،جوني ،ابحيص ،حسف ،ابحيص ،زياد ،عتريسي ،طالؿ ،الكيالي ،عبد الحميد،
نجار ،عبد اهلل ،بسيسو ،مؤمف ،جوؿ ،محمد ،رجب ،معيف ،المصري ،ىاني ،سعد ،وائؿ ،وعبد الحي ،وليد.
(.)2013
التقرير االستراتيجي الفمسطيني  6111 – 6116والمسارات المتوقعة لسنو  ،6111مركز الزيتونة

لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.

أبو جامع ،نسيـ ( .)2010التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية 6الحالة الفمسطينية،

مجمة جامعة االزىر -سمسمة العموـ االنسانية ،المجمد  ،12العدد  ،1غزة ،فمسطيف.

أبو جمعو ،عصاـ ( .)2012اآل ثار االقتصادية المستقبمية النضمام فمسطين لمنظمة التجارة العالمية،
اطروحة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ االدارية ،جامعو األزىر ،غزة ،فمسطيف.

أبو خديجة ،اماؿ ( .)2009تقرير حول فمسطين ومنظمة التجارة العالمية  ،مركز المعمومات الفمسطيني–

وفا ،عمى شبكة االنترنت.www.wafainfo.ps :

أبو رحمو ،رافع ( .)2013العالقات الدولية المعاصرة الدبموماسية الحديثة ،مركز راشيؿ كوري الفمسطيني
لحقوؽ االنساف ومتابعو العدالة الدولية ،عمى شبكة االنترنت.www.rachelcenter.ps :

أبو فارة ،يوسؼ ( .)2013فمسطين ومنظمة التجارة العالمية ىل التفكير في قرار عضويتيا قرار صائب؟،
عمى شبكة االنترنت.www.abufara.net :

أبو مدهلل ،سمير ( .)2013اإلستراتيجيات الفمسطينية بعد اعالن الدولة في فمسطين ،منتدى غزة لمدراسات
السياسة واالستراتيجية السادس ،غزة ،فمسطيف.

اتفاقية اغادير ( ،)2011عمى شبكة االنترنت:
http://www.agadiragreement.org/AgadierAgrement/Aboutus1.aspx

االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول المعدلة ( .)2012نص االتفاقية ،المادة الثانية

مف االتفاقية ،القاىرة ،مصر.

اتفاقية باريس االقتصادية ( .)1994بند 12
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اتفاقية باريس االقتصادية ( .)1994بند 14
اتفاقية باريس االقتصادية ( .)1994بند 35
اتفاقية باريس االقتصادية ( .)1994بند 36
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( .)1997البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادؿ التجاري
بيف الدوؿ العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ،الجزء االوؿ.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( .)1997البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادؿ التجاري

بيف الدوؿ العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ،الجزء الثاني.

احما ،فيروز ،شوقي ،بالي ،عماف ،العممي ( .)2013-2012التكامل االقتصادي العربي ،جامعة قاصدي

مرباح ورقمة ،قسـ العموـ االقتصادية واالدارية ،الجزائر.

احمد ،محمد ( .)2004اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحماية المنتج المحمي 6دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،المؤسسة العامة لمصناعة ،أبو ظػبي.
إسماعيؿ ،عزة ( .)2010أثر تحرير التجارة الخارجية عمى التنمية الصناعية في االقتصاد النامي ،جامعو
القاىرة ،مصر.

اسماعيؿ ،ماجد ( .)2014التكتالت االقتصادية ودورىا في التجارة الدولية ،اطروحة ماجستير منشورة، ،

كمية العموـ االقتصادية ،سوريا ،عمى شبكة االنترنتwww.google.dz. :

باعجاجة ،سالـ ( .)2010معوقات التكامل االقتصادي العربي ،مجمة عكاظ ،العدد .3450

بدر ،عصاـ ،زاىر ،عمي ( .)2010دليل حقوق الممكية ،وحدة ضماف الجودة وتقييـ األداء ،جامعة
المنصورة.

البدرساوي ،حسف ( .)2005القانون المصري لحماية حقوق الممكية الفكرية 6سماتو الرئيسية ومدى توافقو

والمعايير الدولية ،االجتماع المشترؾ بيف الويبو وجامعة الدوؿ العربية حوؿ الممكية الفكرية لممثمي الصحافة

واإلعالـ ،القاىرة ،مصر.

برزيؽ ،خالد ( )2007اثر اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدول ،اطروحة ماجستير غير
منشورة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.2007 ،

البطاط ،منتظر ( .)2008التكامل االقتصادي وأثره عمى االقتصاديات العربية ،مجمة العموـ االقتصادية ،قسـ
االقتصاد ،جامعة البصرة ،المجمد الخامس ،العدد .12
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بمعور ،سميماف ( .)2008التكامل االقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية لمتجارة ،جامعة ورقمة،
الجزائر ،مجمة الباحث ،العدد .6

بموافي ،احمد ( .)2011نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية 6دراسة مسحية تحميمية ،جامعة

الممؾ عبد العزيز ،المعيد االقتصاد االسالمي ،مجمة العموـ االقتصادية وعموـ التيسير ،المممكة العربية

السعودية ،العدد .11
بف عيسى ،شافية ( .)2011اثار وتحديات االنضمام لمنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع المصرفي
الجزائري ،اطروحة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة
الجزائر ،الجزائر.

بوالكور ،نور الديف ( .)2009اثر التكامل االقتصادي عمى التوازنات الخارجية لمدول االعضاء 6حالة
التكامل االقتصادي العربي ،اطروحة ماجستير منشورة كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية،

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر.

بوسكاني رشيد ،ودبيش احمد ( .)2004مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي ،الندوة العممية حوؿ
التكامؿ االقتصادي العربي كاليو لتحسيف وتفعيؿ العالقات العربية األوروبية ،كمية العموـ االقتصادية

والتيسير ،سطيؼ ،الجزائر.
بوؿ ،وسالموف( ،ابريؿ .)2008 ،معاىدات حقوق الممكية الفردية تنشئ قواعد وأنظمة مشتركة ،دليؿ
مختصر لممعاىدات الدولية المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية ،عمى شبكة االنترنت:

www.iipdigital.usembassy.gov

تحسن األداء التشغيمي لشركات البتروكيماويات في الخميج ( 22 ،2014فبراير) .جريدة الحياة السعودية،

عمى شبكة االنترنت.www.alhayat.com :

تركماني ،عبد اهلل ( .)2004أسئمة الشراكة األورومتوسطية ،العرب والشراكات في عالـ متغير ( ،)6تونس.
تركماني ،عبد اهلل ( .)2004الشراكة األورومتوسطية وأبعادىا وأسئمتيا ،العرب والشراكات في عالـ متغير

( ،)5تونس.

التميوني ،بساـ ( .)2005اإلطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،ندوة الويبو
الوطنية حوؿ الممكية الفكرية ،تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الويبو) ،بالتعاوف مع و ازرة اإلعالـ

وغرفة تجارة وصناعة البحريف ،المنامة.

تواتي ،فاطمة ( .)2008مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات االقتصادية اإلقميمية
والعالمية ،مجمة الباحث ،العدد .06
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تيشوري ،عبد الرحمف ( .)2005التكامل االقتصادي العربي في مواجية التحديات ،الحوار المتمدف ،العدد
.1368

الثنياف ،فيد ( .)2014المخاطر ترتبط بتطورات األسواق العالمية ومستويات الطمب شركات البتروكيماويات

تواجو تحديات التجارة العالمية لتحرير أسعار المقيم والغاء الدعم الحكومي ،عمى شبكة االنترنت:

http://www.alriyadh.com/914617

الجاسـ ،خميؿ ( .) 2006االسباب الجوىرية لضعؼ العالقات االقتصادية العربية ،مجمة كمية بغداد لمعموـ
االقتصادية العربية ،العدد الحادي عشر.
جدو ،سامية ( .)2004التكامل االقتصادي العربي ومعوقاتو – دراسة مقارنة باالتحاد األوروبي ،الندوة
العممية حوؿ التكامؿ االقتصادي العربي كاليو لتحسيف وتفعيؿ العالقات العربية األوروبية ،كمية العموـ

االقتصادية والتيسير ،سطيؼ ،الجزائر.
الجزيرة .نت (.)2015األردن واسرائيل يوقعان اتفاق "قناة البحرين" ..عندما تجمع الحاجة لممياه ما تفرقو
السياسة ،عمى شبكة االنترنتhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/2/27/ :
الجزيرة .نت ( .)2015االردف واسرائيؿ يوقعاف اتفاؽ "قناة البحريف" ،عمى شبكة االنترنت:
http://goo.gl/CNbHjn
الجعفري ،محمود ( .)2000التجارة الخارجية الفمسطينية االسرائيمية ،واقعيا وافاقيا المستقبمية ،معيد
ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية ،ماس ،راـ اهلل ،فمسطيف.

الجعفري ،محمود ،والفي ،داريف ( .)2005الميام المطموبة من السمطة الوطنية الفمسطينية لتعظيم
االستفادة من االتفاقيات التجارية الدولية ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ،ماس ،راـ اهلل،

فمسطيف.

الجمالي ،زكريا ( .)2012اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية ،المجمة العراقية
لمعموـ اإلحصائية ،المجمد  ،12االصدار .12

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .)2012احصاءات التجارة الخارجية المرصودة السمع والخدمات

 ،6111نتائج اساسية ،راـ اهلل ،فمسطيف.

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .)2013معجم المصطمحات االحصائية المستخدمة في الجياز -
 .6111راـ اهلل ،فمسطيف.
196

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .)2014احصاءات التجارة الخارجية لمسمع والخدمات  ،6111راـ

اهلل ،فمسطيف.

الجوراني ،عدناف ( .)2011منظمة التجارة العالمية واثرىا عمى الدول النامية ،الحوار المتمدف ،العدد
.3446

الجوزي ،جميمة ( .)2008التكامل االقتصادي العربي واقع وآفاق ،مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا ،جامعة

الجزائر ،عدد .5

الحرازي ،شبير ( .)2008تأثير تحرير التجارة العالمية عمى الدول النامية ( ،)1صحيفة  26سبتمبر ،العدد
.1368

حرداف ،عبد اليادي ( .)2004اتفاقية المنسوجات والمالبس الجاىزة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة
العالمية ،مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية ،دبي االمارات.

حسيف ،غازي ( .)2012الصييونية ومصطمح الشرق االوسط ،مجمة العروة الوثقى ال انفصاـ ليا ،العدد
.185

حسيف ،غازي ( .)2014النظام اإلقميمي الشرق أوسطي ومخاطره عمى الوطن العربي ،الجزء االوؿ ،دار
الوسط اليوـ لإلعالـ والنشر ،عمى شبكة االنترنتwww.alwasattoday :

حسيف ،محمد ( .)2010التسويق الدولي ودوره في اقتحام األسواق الدولية ،اطروحة ماجستير األكاديمية
العربية البريطانية لمتعميـ العالي ،الجامعة االفتراضية الدولية.

الحسيني ،مأموف ( .)2012ما بين احتياجات الضفة وحممة ليبرمان ،انتفاضة ضد أوسمو...االقتصادي

والسياسي ،الوحدة اإلسالمية ،العدد .103
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المالحق
الممحق االول 6المؤتمرات أو الجوالت الوزارية لمنظمة التجارة العالمية
المؤتمر الوزاري االوؿThe First WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤمر ألوؿ مرة في سنغافورة في الفترة بيف  9و  13ديسمبر 1996ـ ،حيث
استيدؼ الى مراجعة درجة التزاـ الدوؿ األعضاء بتطبيؽ االتفاقية ،وكاف أىـ ما دعا

إليو الدوؿ األعضاء:

 .1إعطاء األولوية المطمقة لمتنفيذ الجاد التفاقيات منظمة التجارة العالمية.
 .2استمرار المفاوضات بشأف بعض القضايا التي لـ يتـ االنتياء منيا وخاصة
تحرير التجارة الدولية في الخدمات.

 .3استمرار عمؿ لجنة التجارة والبيئة.

 .4رفض معايير العمؿ كأداة لعرقمة حركة التجارة الدولية.
المؤتمر الوزاري الثانيThe Second WTO Ministerial Conference :

عقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية في جنيؼ ،سويس ار بيف  18و 20

مايو 1998ـ ،أىـ القضايا التي تـ عمؿ عمييا ،انو أوصى بمواصمة التفاوض بشأنيا
ىي الموضوعات الخاصة باالستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية.
المؤتمر الوزاري الثالث The Third WTO Ministerial Conference:

عقد في مدينة سياتؿ ،والية واشنطف ،الواليات المتحدة ،في الفترة ما بيف  30نوفمبر

و 3ديسمبر 1999ـ ،وىو المؤتمر الذي أطمؽ عميو لممرة األولى مصطمح جولة.

وأىمية ىذا المؤتمر تعددت األحداث التي صاحبت ىذا المؤتمر ،لقد شيدت مدينة
سياتؿ كما شيدت مدف كثيرة في كثير مف دوؿ العالـ مظاىرات عنيفة ضد منظمة

التجارة العالمية ،شارؾ في ىذه المظاىرات مواطنوف مف الدوؿ المتقدمة ،والدوؿ
النامية ،وما نؤكده أف كال منيـ كاف يغني عمى لياله .فمـ يكف ما حرؾ المواطنيف في

البالد النامية ىو نفس األمر الذى حرؾ المواطنيف في المتقدمة .بسبب ىذه األحداث
الدامية فإف ىذا المؤتمر فشؿ في التوصؿ إلى بياف ختامي كما عجز عف إصدار أي

توصيات.
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المؤتمر الوزاري الرابعThe Fourth WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في الدوحة ،قطر في الفترة مف  14-09نوفمبر 2001ـ ،جاء ىذا

االجتماع بعد أحداث  11سبتمبر ،والمتمثؿ في تحقيؽ التنمية في الدوؿ النامية مف
خالؿ تحرير التجارة ،وىو ما أطمؽ عميو "جولة الدوحة لمتنمية" .وكاف مف المقرر
االنتياء مف المفاوضات الخاصة بيذا االجتماع قبؿ يناير  ،2005إال أنو تـ تمديد

الفترة إلى ديسمبر  .2006ولكف ،نتيجة لمخالؼ بيف الدوؿ النامية والمتقدمة حوؿ
ممؼ الزراعة ،لـ يتـ االنتياء مف المفاوضات الخاصة بيذه الجولة حتى اآلف.

ويتضمف ممؼ العمؿ الخاص بيا  21نقطة أساسية ،أىميا الممؼ الزراعي ،وتحرير
الخدمات ،والممكية الفكرية ،وتمويؿ التجارة.
المؤتمر الوزاري الخامسThe Fifth WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في مدينة كانكوف ،المكسيؾ في الفترة ما بيف  14 – 10سبتمبر

2003ـ ،وكاف الغرض األساسي مف انعقاده ،ىو وضع خطة عمؿ لتنفيذ أىداؼ
جولة الدوحة لمتنمية ،ولكف لـ تنجح الدوؿ األعضاء في إنجاز أي تقدـ في

المفاوضات ،خاصة مع استمرار الخالؼ حوؿ ممؼ الزراعة.

المؤتمر الوزاري السادسThe Sixth WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في مدينة ىونغ كونغ ،الصيف في الفترة ما بيف  18 – 13ديسمبر

2005ـ ،وكاف بشكؿ عاـ ،مؤتمرات و ازرية ىي أعمى ىيئة التخاذ القرار في منظمة
التجارة العالمية ،كاف انعقاد االجتماع مرة عمى األقؿ كؿ سنتيف ،وتوفير التوجيو

السياسي لممنظمة.

المؤتمر الوزاري السابعSeventh WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في مدينة جنيؼ ،سويس ار في الفترة ما بيف  30نوفمبر وحتى 2
ديسمبر 2009ـ ،وكاف الغرض األساسي مف انعقاده ىو مناقشة منظمة التجارة
العالمية وعالقتيا بالنظاـ التجاري المتعدد األطراؼ والبيئة االقتصادية العالمية الحالية.




213

المؤتمر الوزاري الثامفEighth WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في مدينة جنيؼ ،سويسرا ،في الفترة مف  17-15ديسمبر 2011ـ،
في موازاة الجمسة العامة ،حيث قدـ وزراء البيانات المعدة ،استغرؽ ثالث جمسات

العمؿ مكاف مع المواضيع التالية :أىمية النظاـ التجاري متعدد األطراؼ ومنظمة

التجارة العالمية ،التجارة والتنمية ،وجدوؿ أعماؿ الدوحة لمتنمية .وافؽ المؤتمر عمى
االنضماـ لروسيا وساموا والجبؿ األسود .في الجمسة الختامية ،اعتمد الوزراء عددا مف

الق اررات وأدلى الرئيس ببياف ختامي.

المؤتمر الوزاري التاسعNinth WTO Ministerial Conference :

عقد ىذا المؤتمر في بالي ،إندونيسيا ،في الفترة مف  07-3ديسمبر 2013ـ ،اعتمد

وزراء "حزمة بالي" ،سمسمة مف الق اررات التي تيدؼ إلى تبسيط التجارة ،مما يسمح
لمدوؿ النامية المزيد مف الخيارات لتوفير األمف الغذائي ،وزيادة األقؿ نمواً تجارة الدوؿ
والمساعدة في التنمية بشكؿ عاـ .واعتمدوا أيضا عدد مف المزيد مف الق اررات الروتينية

وقبمت اليمف كعضو جديد في منظمة التجارة العالمية.
الممحؽ مف اعداد الباحثة ،تـ تجميع البيانات مف المصادر التالية:
-

لمزيد مف المعمومات الرجوع الى صفحة المؤتمرات الو ازرية في موقع منظمة التجارة العالمية ،مف خالؿ

-

(مرزوؾ ،وعبد الحميد ،2011 ،ص )4 - 3

الموقعhttp://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm:
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