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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

اللحد. وبعـد؛

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي من العلوم التطبيقية باملفهوم مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع. أرض على لها الفعلي والتطبيق العلميـة

العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، عنـد هـذا التطور عجلة
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ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني

بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق عصر املعلوماتية في فترة منذ اململكة تعيش وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

عن والبحث جتابهه، التي التحديات على والوقوف االستراتيجية

معطيات تتطلبه ومبا املستجدات  يواكب مبا وتطويره منوه وسائل

نخطط أن ميكن  وعندها املستدامة. التنمية لتحقيق املستقبل

إنتـاج عمليـة فيه تكـون الذي املعرفة مجتمـع إلقامـة  بدقـة 

املتخلفة اتمعات بني الفاصل املعيار ستكون والتي - املعرفة

وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي - املتقدمة واتمعات

تشكيل بإعادة املعنية والثقافية والفكرية العلمية املؤسسات

العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة مسيرته في مجتمعنا

والنماء. والتقدم

املساهمة في على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . اال . هذا وفي

فكانأنأعدمعهد البحوثواالستشارات بناءمجتمعاملعرفةفيبالدنا،

العلمية الدراسات من سلسلة اجلامعة في اإلعالمي اإلنتاج مركز ثم
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املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت لبيان 

عوناً لنا لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة في راجت التي

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة» تعتبر مجتمع «نحو سلسلة إن

امللك جامعة في العلمي البحث بها يتسم التي املتعددة التميز

وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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استأجرت من خير {إن تنزيله في محكم القائل العاملني هللا رب احلمد

بعده،  نبي ال من على والصالة والسالم ،[٢٦ آيه: [القصص؛ األمني} القوي

أجمعني. وصحبه آله وعلى

نافذة للقاريء تفتح التي  املعرفة» مجتمع «نحو  سلسلة إن

مساعدة إلى تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور العالم على

والتطوير التقدم آليات على التعرف  في  اتلفة اتمع  قطاعات

استخدام انتشار خاصة مع العالم، في واحلديث اجلديد على والوقوف

رسالة من السلسلة جزء وهذه سريـع. بشكل التي تتطور التقنيات

اتمع تهدف خلدمة التي العلمية والبحثية العزيز امللك عبد جامعة

أصدرت فقد  املنحى هذا من مبؤسساته،  واالرتقاء أنظمته وتطوير

التطوير، ثقافة ونشر لبناء املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة

اآلليات إلى تقدمي تهدف اجلادة العلمية من الدراسات السلسلة فهذه

بحثية جامعة إلى حتقيقاً ملتطلبات التحول التي اعتمدتها والتقنيات

مواصلة لها  تتيح العلمي للبحث طموحة استراتيجية خطة  وفق

مشهودة، إجنازات فيها أحرزت التي البحثي التميز مجاالت التفوق في

اجلامعية لتطوير أنشطتها منهجية خطط على تنفيذ حالياً وتعكف

مجاالت عدة في نوعية نقلة  حققت وقد املستويات،  كافة على

االعتماد األكادميي على بعد واحلصول برامج التعليم عن منها أكادميية

ك
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بعد إلكترونية إلى جامعة للتحول كلياتها والتخطيط لبعض العاملي

في والدخول الذاتية اإللكترونية  للخدمة نظام وتأسيس استحداث

وإنشاء واخلاصة العامة اتمع مؤسسات  مع استراتيجية شراكات

تؤتي بدأت التي التطويرية املشاريع ذلك من غير إلى علمية حاضنات

اجلامعة لهذه األكـادميي  األداء ومتيـز  تطويـر في اهللا بفضـل ثمارها 

للتقدم سبيالً  والتطـويـر  التقنية اتخاذ من مناص ال  إذ الفتية،

العلمية وإجنـازاتـه معطيـات العصـر التعامل مع أن طاملا والتنميـة

على حترص التي األسس من وهو بقاء، ضرورة أصبح والتكنولوجية 

التي التقني والتطويـر العلمي البحـث مشروعـات في توافرها

الدراسات برامج في أساسياً  عنصراً أيضـاً تشكل  والتي تدعمهـا

تقدمها. التي العليا

واملبادرات باإلجنازات احلافل هذا الكتاب أقدم أن سروري دواعي ملن وإنه

اجلامعـةفي مجـاالتالـريـادة املتميزةواخلطواتاملباركةالتياتخذتهـا

واملتابعـة حكومتنا الرشيدة بدعـم حظيـت والتطـويـر والتي والتميز

بن خالد الدكتور/  العالي التعليم  وزير املعالي  صاحب  من املستمرة

بن أسامة الدكتور/ األستاذ اجلامعـة مديـر ومعالـي العنقري محمد

ممتـدة سلسلة لها هـي أقـدم التي السلسلة وهـذه  طيـب، صادق

إن فـي القريـب منها املزيـد وستحقق حققتها اجلامعـة، إجنـازات من

شاء اهللا.
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قطاعات جلميع والتقدير الشكر بخالص ألتقدم فرصة  وأجدها

املتميزة اإلجنازات هذه حتقيق في بفعالية أسهمت التي اجلامعة

اإلصدارات. هذه استمرارية في ساهم من لكل موصول والشكر

ويرضاه. يحبه ملا جميعاً أن يوفقنا وتعالى تبارك املولى سائالً

، ، سواء السبيل ، واهللا الهادي إلى

اجلامـعـة وكـيـل

العلمي والبحث العليا للدراسات

بافيل عمر باحسني اهللا بن أ.د. عبد

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء

ع
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للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

ظهور حولنا حتدث التي املتتابعة التحوالت هذه  صاحب ولقد
أن منا مما يستوجب العوملة، ظاهرة أفرزتها عديدة مستحدثة مفاهيم
أعباءها ونستشرف ندرك وأن التحوالت،  لهذه احلقيقي  املضمون ندرك
من ذلك وما يتطلبه احمللية الراهنة واملستقبلية، أوضاعنا على وتداعياتها

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا تشكيل إعادة

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل محاوالت التزاوج بني التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني

ف
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
مجاالت فهناك (Work at Home أو  Teleworking أو  e-Work) بعد عن
بني الفعلي التواجد ضرورة بدون األعمال بعض  أداء إلمكانية واسعة
فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، مكان في طرفي العمل

املثال. سبيل على اخلاصة االحتياجات وذوى املرأة يخص عمل

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة» تتوخى «نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة
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بالطرق مشكالته حل في واملساهمة اتمع احتياجات مع التفاعل مببدأ
وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة مجتمع  لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

وراء من ليرجو عبدالعزيـز امللك بجامعـة  اإلعالمي اإلنتـاج مركز إن
اتمع به ينتفع علماً  يقدم أن الدراسات من السلسلة  هذه نشر
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» في احلوت حتى شيء كل له يستغفر الناس اخلير «معلم و
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

اإلعـالمـي اإلنـتـاج مركـز مديـر

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.
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تـصــديـــر

تـقـــديــم

مـقــدمــة

املـقـدمـة

خلـفـيـات األول: الفصل

تــاريـخـيـة ˚  نـبــذة

˚  تــطــور املنظـمـة

املنظمة وتشريعات ˚  لوائح

˚  عضـويـة املنظمـة

سيـاتـل ˚  انتفـاضـة

العاملية التجارة منظمة معقبات الثاني: الفصل

˚  البــدايــة

قـرن نصـف ˚  جتربـة

˚  تــداعـيــات

العاملية في منظمة التجارة العضوية ˚  شروط

للمنظمة املعارضة ˚  اموعات

العربي العالم استفادة أوجه الثالث: الفصل

املفـرغـة ˚  احللقـة

املــأزق من ˚  اخلروج

اخلليجي التعاون مجلس ˚  دول
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العاملية التجارة منظمة في اململكة معقبات عضوية الرابع: الفصل

˚  اإليجــابـيــات

˚  حتــفـظــــات

الوطني ˚  االقتصاد

العاملية التجارة منظمة إلى اململكة انضمام ˚  تأثير

السعودية العربية اململكة استفادة أوجه اخلامس: الفصل

عـــامـــة ˚  اسـتـفــادات

البعيد املدى على ˚  االستفادة

املــراجــع
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العاملي، االقتصاد تضافر  في كبيرة طفرة العشرين القرن  نهاية شهدت

ثالثة مرات زاد احمللي قد الناجت العاملية إلى مجموع التجارة نسبة حجم أن مبعنى

العاملي األجنبي االستثمار أن كما القرن، ذلك من الثامن العقد في املعدل عن

حوالي إلى قد تضاعف ووصل العاملي احمللي الناجت مجموع من كجزء املباشر

متت  التي في اخلدمات تزايداً هناك فإن كذلك التاسع. في العقد مليار دوالر ٢٠٠

العالم(١). مستوى على

أساسية، وبصورة كلية العاملي االقتصاد  معالم من غيرت  قد  العوملة إن

املال، رأس وأسواق التجارة حترير باجتاه النطاق واسعة بخطى إنها تخطو حيث

وفي وتوزيعها. الشركات إنتاج استراتيجيات عوملة في الزيادة جانب إلى هذا 

وحركة العاملية التجارة حواجز يفكك السريع التقني التغير إن الوقت، نفس

املال. رأس

النامية، الدول على وباألخص وكبيرة، كثيرة تداعيات لها العوملة إن ثم

للتجارة، وتوسعاً انفتاحاً أكثر أسواق صورة في جديدة فرصاً توجد أنها حيث

تلك أن التقنية. غير في للشراكة أفضل ووضع املال اخلاص، لرأس أكبر وسريان

اإلدارة في مجاالت أحياناً للهمم مثبطة تكون قد حتديات الفرص يصاحبها

وأسلوب حرة جتارة  وصيانة إيجاد يتضمن العاملي التكامل إن ثم االقتصادية.

أما التجارة. في زيادة التحرر مع املنافسة حدة تتزايد ففي التجارة حر. استثمار

التقلبات من ذلك عن يترتب وما العاملية املال رأس سوق دمج املال، فإن مجال في

أن كما النامية. الدول في تعقيداً أكثر الكلية اإلدارة االقتصادية جتعل احملتملة

إلى من بلد املشاكل سريان إلى حتماً يؤدي األسواق املالية الشديد بني االرتباط

العمل. وفرص واإلنتاج العملة تبادل على معدالت كبيراً تأثيراً تؤثر حيث بلد،

٣
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إلى منظمة املنتمية غير الدول على العاملية، االقتصادية البيئة هذه في

لتالفي والعاجلة الكاملة للشراكة اإلعداد في اإلسراع العاملية التجارة

تهميشها.

فالعضوية تكتسب املنظمة، دخول على للدول إجبار ليس هناك أنه ويالحظ

االنضمام من عدمها من الستفادتها الدولة رؤية ملدى وتخضع تطوعي بشكل

االقتصاد منظومة  خارج تظل أن دولة ألية ال ميكن واقعي أنه إال  للمنظمة،

العاملي(٢).

١٤٩ دولة، ٧٦ منها  اآلن حتى عضويتها في العاملية التجارة تضم منظمة

العدد هذا أن يزداد املتوقع ومن ذلك. عقب انضم والباقي إنشائها شاركت في

إلى  لالنضمام حالياً  دولة ٣١ تتفاوض حيث  القادمة، السنوات غضون  في

املساهمني أكبر املنظمة(٣). في للعضوية تتقدم لم دولة ٢٠ وهناك املنظمة،

من ٪١٦ حوالي التي تدفع األمريكية، املتحدة الواليات هي املنظمة في املاليني

ميزانيتها(٤).

األردن، وهي: حالياً، العاملية التجارة ملنظمة منضمة عربية دول وهناك تسع

وعمان، وقطر، وجيبوتي، والكويت، واملغرب، ومصر، وتونس، والبحرين، واإلمارات،

هي: لالنضمام، طريقها في دول خمس إلى إضافة السعودية. العربية واململكة

وموريتانيا(٥). والعراق، والسودان، وليبيا، وسورية واجلزائر، لبنان،

العاملية، التجارة  ملنظمة السعودية العربية  اململكة انضمام مسيرة وفي

بناء بإعادة مقرونة  أسواقها،  حترير في مشهودة بخطوات اململكة قامت

التغييرات تلك االقتصادية األساسية. األهداف في والتوسع القانوني النظام

اململكة تفعيل دور إلى تتجه كما وانفتاحاً، توازناً أكثر اقتصاد برمتها إلى تؤدي

٤
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أهمية املساهمة تدرك اململكة أن الدولي. كما التجارة مجتمع في هام كعضو

على تعتمد املساهمة تلك أن جانب إلى السعودي، االقتصاد في األجنبية 

أقدمت ولهذا مبستقبلها، التنبؤ على والقدرة  االقتصادية احلالة استتباب

النظم في جذرية بتغييرات بالقيام السعودي االقتصاد تأمني على اململكة 

واخلصخصة(٦).     االقتصادي بالتنوع االلتزام مع والقانونية، االقتصادية

إلى اململكة  انضمام  بهدف الطموح اإلصالح برنامج نتائج من كان ولقد

يلي(٦): ما العاملية منظمة التجارة

والسعودية األجنبية للمؤسسات اململكة في جديدة استثمارية فرص ˚  إيجاد

حد سواء. على

ملنفعة البيروقراطية من حدة والتخفيف قانوني جديد، جتاري ˚  إنشاء هيكل

املعنية. األطراف كل

وحماية بزيادة السعودية غير واخلدماتية ˚  إفادة املصالح الصناعية والزراعية

السعودية. األسواق إلى الدخول سبل

الفكرية. امللكية حقوق حماية إجراءات ˚  تعزيز

نتيجة متزايدة جهات سعودية ستواجه منافسة أجنبية هناك أن شك، وبال

ليس املنتجة، للشركات توعز غير أن املنافسة للجميع، السوق انفتاح إلجراءات

أيضاً تدفع بها بل اجلودة، في العاملية باملعايير وااللتزام بتحسني اجلودة فقط

التوسع، على يعينهم مريح ربح بهامش االحتفاظ مع  األسعار خفض إلى

أطرافاً أن هناك كما ضمان رضاء املستهلك. مع الشركات فيستفيد أصحاب

تكاليف انخفاض في تتمثل قد التي اإلجراءات، نفس من ستستفيد أخرى

املثال). سبيل (على محلية منتجات في تستخدم ملواد االستيراد

٥
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السعودية ستجنيها الشركات محددة فوائد هناك ذلك، فإن إلى باإلضافة

ودليلذلكماحدثفياجتماعبني مسؤولنيوشركات سعودية علىوجهالعموم.

كانت احلكومية القرارات اتخاذ عملية غموض أن اتضح حيث وجدة الرياض في

تأثير من الغموض لذلك ملا املشاريع، بعض على اإلقدام على التردد في سبباً

التغيرات من فإن وبهذا على تقدير العواقب. والقدرة التخطيط لألعمال على

ستستفيد العاملية، والتي التجارة ملنظمة اململكة بانتمائها بها ستقوم التي

البيروقراطية انسياب على العمل هو السعودية، األعمال مؤسسات منها

التنظيمات مثل: التي تهمها، املعلومات، على احلصول على القدرة والزيادة في

القرارات احلكومية(٦). اتخاذ وعمليات واملقترحة، اجلارية

العاملية التجارة منظمة في كعضو اململكة فإن املستقبل، وباستشراف

املتاحة الفرص حيث ستزيد العاملي، التجارة في نظام كامالً ستكون شريكاً

نفس اململكة، في في األعمال مزاولة أو االستثمار في ترغب التي للشركات

عضوية إن الواقع، وفي السعودية. األعمال ملؤسسات الفرص ستتوفر الوقت

والثقة االستقرار  مستوى  من ستزيد العاملية التجارة  منظمة في اململكة

االقتصادية النظم من ستجعل التي العمليات اجلارية من وتقوي االقتصادية،

وشفافية. انفتاحاً أكثر والقانونية

هي(٧): منافع، عشر العاملية التجارة منظمة إلى االنتماء في فإن وعموماً،

العاملي. للسالم للترويج املساعدة -١

بصورة بناءة. بني الدول بالتجارة) (املتعلقة اخلالفات حل ٢- ميكن

سالسة أكثر احلياة جتعل التجارية) (للمعامالت تنظيمية قواعد وجود إن -٣

للجميع.

٦
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املعيشة. تكاليف من يخفض التجارة حرية من املزيد -٤

وجودتها. املنتجات الختيار أوسع فرص -٥

الدخل. التجارة ترفع من -٦

النمو االقتصادي. التجارة تنشط -٧

فاعلية. أكثر جتعل احلياة املبادئ األساسية -٨

اخلاصة. املصالح من أصحاب احلكومات حماية -٩

رشيدة. حكومة على وجود يشجع النظام -١٠

أو مواضع قبل البعض، من الفهم لسوء عرضة عشرة جوانب أن هناك كما

هي: شبهات(٨)،

الدول األعضاء. سياسة متلي العاملية التجارة منظمة -١

النظر بصرف أي ثمن بأي التجارة، حرية تدعم العاملية التجارة منظمة -٢

التداعيات. عن

التنمية. فوق األولوية لها التجارية املصالح -٣

البيئة. فوق األولوية لها التجارية املصالح -٤

واألمان. الصحة فوق األولوية لها التجارية املصالح -٥

املزيد وتشيع العمل وفرص األعمال على تقضي العاملية التجارة منظمة -٦

الفقر. من

العاملية. التجارة منظمة في حول وال وزن لها الدول الصغيرة ليس -٧

القوة. أولي املصالح سالح أصحاب هي العاملية التجارة منظمة -٨

العاملية. التجارة منظمة عضوية على ترغم الدول األضعف -٩

دميوقراطية. غير العاملية التجارة منظمة -١٠

٧
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ملناهضة أسباب عشرة من أكثر هناك أن يرون للمنظمة املناوئني فإن باملقابل

منها: العاملية(٩)، التجارة منظمة

ومضموناً. شكالً العاملية ليست دميوقراطية التجارة منظمة -١

للناس. األمن توفر لن التجارة العاملية منظمة -٢

العمال والبشر. حقوق ال حتترم العاملية التجارة منظمة -٣

األساسية. خصخصة اخلدمات على تشجع العاملية التجارة منظمة -٤

حتكم البيئة. العاملية التجارة منظمة -٥

العقاقير االختراع حلقوق (حمايتها اآلخرين تقتل العاملية التجارة منظمة -٦

الدواء). له يتاح فيمن تتحكم يجعلها الطبية

املساواة. عدم تشيع العاملية منظمة التجارة -٧

في العالم. من اجلوع تزيد العاملية التجارة منظمة -٨

األمم لصالح والصغيرة الفقيرة إلى الدول تسيء العاملية التجارة منظمة -٩

والقوية. الثرية

على املستوى القرارات اتخاذ من عملية حتقر العاملية التجارة منظمة -١٠

الوطني. االستقالل على وتتعدى احمللي

تتبناها أن ميكن بدائل هناك التجارة العاملية أن ملنظمة املناوئة اجلماعات وترى

املد املعارض حلرية أن ترى كما والسطوة(١٠)، النفوذ ذات الشركات وليست األمم

عاجالً(٩). أو آجالً واملنظمة سيكتسحها إن التجارة

جتريدها دائر حول واجلدال العاملية التجارة منظمة نشأة منذ إنه الواقع، وفي

واالقتصادي السياسي النفوذ ذات فالدول املنظمة، في النفوذ من النامية الدول

٨
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هو الكثيرين لدى الشائع  االنطباع فإن وبذلك التجارية، مصاحلها على تركز

الدول أن ومع النامية(١١-١٤). الدول مصالح تتجاهل العاملية التجارة منظمة أن

إال املاضية، القليلة األعوام خالل املنظمة، في نشاطاً أكثر أصبحت النامية

من شيء باملرة أي تستفيد ما إذا كانت تلك الدول حول جارياً اجلدال مازال أن

فعلى النامية؛ للدول شيء تقدم أي ال أن املنظمة ال يعني هذا أن غير املنظمة،

أن قضية في لصاحلها  حكم على احلصول في البرازيل  جنحت املثال سبيل 

األمريكي الكوجنرس ولكن العاملية، التجارة من يضعف األمريكي القطن دعم

لقوانني احترامها بعدم االنتقام إلى بالبرازيل دفع مما املشكلة، حل في فشل

األمريكية(٨). الطبع وحقوق االختراعات

االحتاد ودول األمريكية الواليات املتحدة بني شبت التي النزاعات أشهر ولعل

األمريكية املتحدة  الواليات تطالب حيث املوز، بحرب يسمى ما هي األوروبي،

شركات تصدره الذي مصراعيه للموز على الباب بأن تفتح األوروبية السوق دول

طريق عن سواء جمركية، قيود دون الالتينية في أمريكا املوز مزارع من أمريكية

التعريفة. زيادة كمية االستيراد أو حتديد

الشركات موز استيراد على قيود فرض فتريدان وبريطانيا فرنسا أما

املستورد الكاريبي املوز عن  اجلمركية التعريفة إزالة إلى باإلضافة األمريكية

الكاريبي جزر من املستوردة الكميات حتديد وعدم مستعمراتهما السابقة، من

وجه في السوق املوز ستغلق نوعي احلرة بني املنافسة ألن هذا أوروبية، بشركات

طعماً. أحلى أنه األعلى تكلفة رغم الكاريبي املوز

تتفق مع ال األوروبي االحتاد مطالب أن ارتأت فقد العاملية، التجارة أما منظمة

على مصراً زال ما األوروبي اخلالف، فاالحتاد في البت ورغم الدولية. عدالة التجارة

٩
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انتقامية إجراءات  بأخذ  األمريكية املتحدة الواليات تهديد إلى أدى مما موقفه 

الشركات تخسره ما قد يعادل مبا األوروبية، الصادرات بعض على التعريفة برفع

ستعم احلالة هذه والعقوبة في أوروبا. في املوز سوق في أرباح من األمريكية

فهي وحدهما، وبريطانيا فرنسا على تقتصر ولن كلها األوروبي االحتاد دول على

ولكسمبورج وأملانيا والنمسا والسويد إيطاليا من مستوردة منتجات ستشمل

بالتعريفة املهددة الصادرات وتشمل  وفنلندا. وبلجيكا  وأسبانيا والبرتغال 

اخلنزير. حلم ومنتجات السيدات وحقائب الباهظة: اجلنب

االنتقام في لألعضاء حقاً تعطي العاملية ومنظمة التجارة اجلات واتفاقيات

فقد عديدة، والسوابق املنظمة(١٥). لتوصيات يرضخوا لم إذا األعضاء بقية من

األمريكية املتحدة الواليات من واأللبان منتجات اللحوم استيراد السويد رفضت

تؤثر التي احليوية واملضادات املسمنة  بالهرمونات حتقن األمريكية األبقار ألن

على التعريفة زيادة هو الرد فكان التخمة، ألمراض وتعرضه اإلنسان مناعة على

املنتجات. بيع تلك من يعود قد الذي بالقدر السويد يستورد من ما كل

املنتجات باهظة على تعريفة بوضع يطالبون األمريكيني من الكثير وهناك

يتعارض هذا أن غير اليابانية، املنتجات اليابان حلماية تفعله ما على رداً اليابانية،

أن األمريكية املتحدة الواليات تريد ال االقتصادية، وسياسياً العوملة أسس مع

املنظمة أن يرون األمريكيني بعض أن كما سياسي. كحليف اليابان تخسر

تعـارضهـا التـي القـواعـد الشعبيـة تكتـالت ومبهاجمات بالنزاعات مرهقة

للشركات تقدمها التي التسهيالت الفاعلية حتى في يفقدها مما الدول، كل في

الكبرى(١٦). 

عمليات فض النزاع استخدمت قلما النامية الدول أن املالحظ من أنه كما

١٠
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وتصر لذلك.  واضحة  أسباب  من هناك وليس مالئمة، بصورة اجلات ظل في

بهدف اجلات على التي قد أدخلت اإلصالحات من العديد أن على غالبية املراقبني

أن إال السياسية(١٧)، القوى من حمايتها في  فشلت  النامية الدول مساعدة

التجارة منظمة بها التي تتمتع القانونية أن السلطة يتوقع هؤالء من العديد

مشاركة ستشجع املنازعات بفض اخلاصة التفاهم وثيقة  وخاصة العاملية،

ال ليؤكد أن وجود نظام بعيداً إن هناك من يذهب بل النامية(١٨-١٩). للدول أكبر

النامية للدول سيفسح اجلبروت»(٢٠)، يعلو فوق «احلق حيث اجلات، يشابه سنوات

مبني بالطبع وهذا املستويات(٢١-٢٧). النزاعات املتعددة فض أكبر في دوراً لتلعب

إال أن النامية، الدول إلى أساءت دبلوماسية اجلات أن في حني أنه افتراضية على

العاملية(١٢). التجارة ملنظمة القانوني اإلطار من كثيراً ستستفيد الدول تلك

منظمة أن العاملية يرون في منظمة التجارة العاملني بعض إن الواقع، وفي

االستفادة األعضاء جلميع  ميكن بحيث لعملية إصالح، حتتاج العاملية التجارة

فالنظام إنشائها(٢٩)، على مضى عقد من أكثر بناء على خبراتها خالل منها(٢٨)،

سلبياته. له القدمي

عدو العاملية التجارة منظمة بأن يشعرون الناس من الكثير هناك أن كما 

التي تسعى السياسات تتدخل في فهي ومستويات العمالة، اإلنسان حلقوق

الفقر إشاعة حساب على التجارة لتحرير تروج فهي وبالتالي ذلك(٣٠)، لتحقيق

الدولي البنك  شأن ذلك في شأنها  الناس(٣١-٤٠)، بني واجلرمية واملرض واجلوع

من واألشغال التجارة بني العالقة إن الواقع وفي وصندوق الدعم العاملي(٤١-٤٢).

شك أنه ال غير التعقيد، غاية في أمور أخرى ناحية من والعدالة ناحية والتجارة

قدماً، وهذا االقتصادي بالنمو سيدفع واستقرارها للتجارة احلر االنسياب في أن

من الفقر(٨). وتقلل عمل فرص توجد أعماالً سيوفر بدوره

١١
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تخفض التي الدولة العاملية هو التجارة منظمة من األكبر املستفيد ولعل

في للمشتغلني العمل وأمان الرواتب من سيزيد فهذا التجارة، حواجز من 

بخفض املنافسة تواجه أن  الدولة الوقت على  وفي نفس التصدير. قطاعات

املضمار، هذا وفي للمنافسة. بسرعة  تتأقلم أن عليها  وبهذا التجارة، حواجز

تلك غياب وفي بسرعة، للتأقلم فعالة سياسات لديها التي الدول تتأقلم

التجارة لالقتصاد تعطيه الذي الدفع ألن فرص الدولة على تفوت السياسات

بسهولة(٨). التأقلم على املساعدة يولد املوارد

موضع فهي بالبيئة، االمتهان  في  العاملية التجارة منظمة دور أما قضية

التي العوامل من البيئة سالمة تعتبر املنظمة إن  إذ حسمه، يصعب جدال

قرارات الشراء اتخاذ عند االعتبار في أخذها فإن وبهذا عالقة بالسوق، لها ليس

املنظمة(٤٣-٤٥). رؤية وفق واالتفاقيات على املواثيق خروجاً يعتبر والتجارة

معايير من ٪٨٠ تهدد العاملية التجارة منظمة فإن التقديرات، بعض وفي

حتدت فلقد األمريكية(٤٤)، املتحدة الواليات  في  حمايتها  وتشريعات البيئة 

أرغمت عندما الهواء النقي األمريكي وشركات النفط قانون فنزويال حكومة

غير بجازولني السماح على األمريكية الواليات املتحدة العاملية التجارة منظمة

حدودها. عبر يدخل أن نقي

سالالت حماية ينص قانون حيث املاء» وسلحفاة «اجلمبري حالة آخر، هو مثال

يحرم وبهذا البحر، سالحف حماية على األمريكي  للفناء املعرضة الوقات

البحرية» السالحف «جهاز منع استخدام دون اصطياده مت اجلمبري الذي استيراد

عليها يقضي مما فيها، السالحف دخول فيمنع الصيد الذي يركب على شباك

التمييز الصعب من كان وملا الشباك من اجلمبري. إفراغ عند أو في الشباك إما
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العاملية التجارة إلى منظمة األمر رفع فقد السوق، في املطروح اجلمبري بني

دخول اجلمبري من صادراتها منعت التي الشركات صالح في قراراً التي أصدرت

األمريكية. املتحدة الواليات

العاملية وفقاً التجارة منظمة أسست التي مراكش اتفاقية مقدمة أن غير

قصوى، وفاعلية بحكمة العالم موارد استخدام أهدافها من أن على تنص لها،

يسمح شمولياً  بنداً  هناك  أن كما  البيئة(٤٦). وحماية املستدامة، والتنمية

والصحة، واحليوان، وحياة النبات، اإلنسان حلماية الزمة خطوات باتخاذ أية للدول

الطبيعية(٨). املوارد واحلفاظ على

قد به، قامت وما العاملية  التجارة منظمة  ميالد فإن العموم، وجه وعلى

ااوف البعض، ومن واإلشادة مبزاياها لدى احلماسة متضاربة من مشاعر أثار

السخط ومن لها، املروجني  نوايا في متشكك آخر بعض لدى واالنتقادات

يرون احتادات عمال، للعوملة من املناهضني لدى والثورة والغضب بل واالشمئزاز،

ما وضياع األعمال ألصحاب واخلضوع  بالتفكك تهددهم لهم، نهاية فيها

امللكيات من أصحاب ومن فالحني حقوقهم، قرن من محاوالت صيانة عن يزيد

التي الكبرى الشركات  من اإلقطاعيات  ألصحاب عضداً فيها يرون الصغيرة

ستسلبهم رقابهم على مسلطاً سيفاً فيها يرون وطنيني ومن ستبتلعهم،

من كفالة لهم وملا حققوه اشتراكيني يرون فيها نهاية ومن وحريتهم، هويتهم

حترير العاملية من التجارة إليه منظمة تسعى  فما صحية. ورعاية اجتماعية

رسمته وما والتقنيات، األموال ورؤوس واخلدمات، السلع ألسواق اقتصادي مباغت

تغيير إلى أدى الدولية االقتصادية العالقات فيه تتم شمولي إطار عاملي من

ودور والتشغيل واملنشآت والندرة اإلنتاجية واملوارد والثروة التنمية، في مفاهيم

وملا االجتماعي. والتكافل الوطنية، كالسيادة معينة: مفاهيم وكذلك الدولة
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االنتقـادات فـإن املؤسساتي، املستـوى علـى للعـوملـة جتسيـد املنظمـة كانت

األوهـام تتضمـن حيـث وحقائق(٤٧). أوهام تنبـع من مصدرين: إليهـا املوجهة

يلي: ما

في العوملة واالندماج احلر والتبادل السوق اقتصاد على ˚  تصور أن االنفتاح

احلداثة البعدية(٤٨-٤٩). بل احلداثة، تخطي عتبة على دليل هو

إطالقها. على ليست فهذه الفكرة والواردات سيئة، جيدة ˚  الصادرات

القصير. على املدى سريعة تغيرات إلى سيؤدي التبادل التجاري ˚  حترير

إليجاد آليات أنها على واالستثمار  التجارة لتحرير تروج الدول بعض   ˚

من كان وإن الوظائف، من املزيد يعني ال األسواق فتح أن الوظائف، غير

مردوداً. أفضل وأكبر وظائف يؤدي إلى أن احملتمل

اخلدمات قطاعات وخصوصاً فاخلدمات املهم. هو وحده التصنيع أن ˚  اعتبار

من أكبر مردودات لها املتخصصة واخلدمة والصحة واالتصاالت  املالية

التصنيع. وظائف

فتتضمن: احلقائق أما

احلديث استيعاباً والتقني العلمي التقدم يوفره ما استيعاب على ˚  القدرة

ال تقنياً. حضارياً مجتمعياً

التوفيق على أن تعمل أعضائها، خالل ومن العاملية، التجارة منظمة ˚  على

ما ومراعاة  واإلنتاجية،  والنجاعة والتحديث العصرنة مقتضيات بني

واحلريات. احلقوق واحترام االجتماعية العدالة إلى احلاجة تفرضه

قد حترير للتبادل التجاري من رافقها وما العاملية التجارة منظمة ˚  إنشاء

سواء الفقراء، عالم عن تفصل عالم األغنياء التي اتساع الفجوة إلى أدى
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واليابان األمريكية املتحدة احلال في الواليات هو كما الواحدة، الدولة داخل

اجلنوب. ودول الشمال دول بني األوروبي، أو واالحتاد

اتفاقيات على ووقعت  املتقدمة الدول لضغوط رضخت  النامية الدول  ˚

لها، الوعود التي قدمت وحتت واالنحدار، االنكسار من ظروف أورجواي في

به. وعدت ما حتصل على لم النامية الدول هذه إال أن

الدميوقراطية، من مزيد إلى حاجة في العاملية منظمة التجارة في القرار ˚  آلية

األعضاء مع باملقارنة تأثير كبير الكبرى الثالثة االقتصادية لألقطاب إن إذ

اآلخرين.

الدول النامية. جتاه أورجواي في التزاماتها تنفيذ املتقدمة الدول ˚  على

الدول وأن عموماً النامية، الدول لغالبية أضرار إلى أدى التجاري التبادل ˚ حترير

اتفاقية موضوع مثل هذا اال، في من األحكام كثير التفت حول قد الغنية

على االلتفاف كما مت اإلغراق. مكافحة واتفاقية للتجارة، الفنية العوائق

النامية. الدول منتجات نفاذ إليقاف األحكام الكثير من

قراراتها. آلية تغير لم ما حقيقية أزمة في العاملية التجارة ˚  منظمة

الظروف ولكن حتمياً،  ليس العاملية التجارة منظمة إلى االنضمام  ˚

النامية الدول على فإن ولكسب الرهانات، حتمي. شبه جتعله والتداعيات

واإلعداد التحديات ملواجهة الداخلي الوطني املستوى على االستـعداد

املفاوضات. لكسب للخبراء اجليد

من األقل على األدنى  باحلد مرهون العاملية  التجارة منظمة مستقبل  ˚

بالتعددية. والقبول اإلنصاف

كانت وأياً العاملية، التجارة منظمة حول تدور التي واحلقائق األوهام كانت وأيا
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مراء فيها التي ال احلقيقة فإن ومضارها، فوائدها حول الدائر اجلدال حصيلة

في التجارية الشؤون على  تشرف دولية كمؤسسة قائمة  املنظمة أن هي 

األعضاء. غير أو منهم األعضاء سواء الدول، جميع على تؤثر العالم، وقراراتها

القصوى لالستفادة املثلى االنتماء إليها وتقصي السبل احلكمة من فإن ولهذا

سيجعل أنه شك ال األعضاء بني املصالح تضارب إدراك أن مع من عضويتها،

الطريق هو التحديات ومواجهة املثابرة إن ثم باألشواك. ومحاطاً صعباً الطريق

تخاطب كيفية هذه الدراسة فإن املنظمة. وبهذا تقدم مما لالستفادة األمثل

بصفة العربي العالم  في العاملية التجارة منظمة اتفاقيات  من االستفادة

خاصة. بصفة اململكة عامة وفي
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املنظمـة  ˚ عضوية وتشريعات املنظمـة  ˚ لوائح تاريخيـة  ˚ تطور ˚ نبذة

سياتل املنظمة  ˚ انتفاضة
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تاريخية نبذة

Iô```ë`dG IQÉ```é`àdG

تقف ال حرة تكون أن التاريخ هو عبر اإلنسان عرفها التجارة، كما األصل في

تقلبات أو جغرافية أو أو عقبات تضاريسية سياسية حدود من حواجز أمامها

حيث والصيف» الشتاء «رحلة ألفوا اإلسالم قبل من العرب فالتجار مناخية،

الكعبة ووجود وعرضها، بطولها الشام  وبالد  العربية اجلزيرة  يجوبون كانوا 

استجابة رحالهم، إليه يشد التجار جعلها مركزاً املكرمة مكة الشريفة في

وِي تَهْ النَّاسِ نَ مِّ ةً ئِدَ أَفْ لْ  عَ اجْ {فَ السالم: عليه إبراهيم لدعوة تعالى اهللا من

اإلسالم، وبعد ،[٣٧ اآلية: [إبراهيم؛ { رُونَ كُ يَشْ مْ لَّهُ لَعَ رَاتِ الثَّمَ نَ مِّ م هُ زُقْ مْ وَارْ هِ ِلَيْ إ

إلى احلج مناسك لقضاء املكرمة مكة على حدب كل من املسلمون هبط

مْ رَّبِّكُ ن الً مِّ فَضْ واْ تَغُ تَبْ أَن نَاحٌ جُ مْ كُ لَيْ عَ سَ {لَيْ تعالى: اهللا قال التجارة؛ جانب

وَإِن مْ اكُ دَ هَ ا مَ كَ رُوهُ كُ وَاذْ َرَامِ احلْ رِ عَ َشْ املْ ندَ عِ َ اهللاّ رُواْ كُ اذْ فَ اتٍ رَفَ عَ نْ تُم مِّ أَفَضْ إِذَا فَ

مكة سواء أهل أن وال شك .[١٩٨ اآلية: البقرة؛ [سورة آلِّنيَ} ِنَ الضَّ ملَ لِهِ بْ قَ ن مِّ نتُم كُ

كانت أسواقهم ولكن الوافدين عليهم، مع كانوا يتاجرون بعده أو قبل اإلسالم

رزقه يكتسب التاجر إن ثم بني الناس. مداولة فالتجارة األجانب، للتجار مفتوحة

حل. وأينما كان أينما

نشروا حيث األرض، أصقاع  يجوبون املسلمون والتجار اإلسالم فجر ومنذ

الكبائر أكبر من املغتربني، على التجار االعتداء كان وابتاعوا. كما وباعوا اإلسالم

كان لو حتى احلرابة، من كنوع ليحرمها اإلسالم وجاء الشعوب، غالبية عند

ال القبلية أو العصبية اإلقليمية بدافع عليه قد اعتدوا على التاجر املعتدون

املطلقة احلرية تقيد من أخالقية حواجز وضع اإلسالم أن كما السرقة. بقصد
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مْ الَكُ وَ أَمْ لُواْ تَأْكُ الَ نُواْ آمَ ينَ الَّذِ ا َيُّهَ أ {يَا تعالى: اهللا  قول أساسها التجارة، في

  .[٢٩ اآلية: [النساء: { مْ نكُ مِّ تَرَاضٍ ن عَ َارَةً ونَ جتِ تَكُ إِالَّ أَن لِ بَاطِ بِالْ مْ نَكُ بَيْ

على التهافت نتيجة إال تنشأ  لم للتجارة  الدولية  احلواجز  أن الواقع  وفي

النفيسة. املعادن فيها مبا املصادر الطبيعية على لالستيالء املستعمرات واحلروب

á`«∏«àfÉ`cô`ŸG

هي (Mercantilism) املركانتيلية كانت ١٩١٨م، العاملية األولى في احلرب قبل

أو - واملركانتيلية عشر. السادس القرن منذ العاملية التجارة في السائد النظام

احلديث، في مستهل العصر أوروبا عمت أوروبية - نظرية اقتصادية التجار نظام

كاهل عن واألسواق وترفع املواد تزود التي إنشاء املستعمرات تدعم نظرية وهي

تالشى عندما (غير مستعمرة)(٥٠-٥٣). أخرى دول على االعتماد عبء  املستعمر

خدمتهم احملاربون  فيه يقايض كان الذي (Feudal System)؛ املقايضة نظام

اللورد(٥٤-٥٥)، حماية حتت األرض من قطعا مبنحهم اللوردات من لواحد العسكرية

وينظم املركزية احلكومات يد في القوة زمام يضع نظام إلى أوروبا قادة احتاج

شن احلروب من املتراكمة الثروة ويجمع املتوسعة والتجارة الصناعة قطاعات

صك يتضمن نظاما والقوة، السلطة مقاليد شتات جمع وتطلب املتتالية.

نظام على يقضي والتجارة الصناعة لتنظيم  وطنية سياسات وضع النقود،

احلل املركانتيلي هو النظام وكان احمللي. حال النقل من ويصلح الداخلي اإلتاوة

وبوضع النقود. لصك الثمينة املعادن وجمع التصدير قيود على من يتضمن ملا

ساعدت التقنية، تصدير وعلى املهرة، العمال نزوح على للسيطرة متشددة قيود

ذلك أدى والتجارة، كما الصناعة قطاعي تنظيم هدف حتقيق في املركانتيلية

أسس جلمعيات مثل وضع منظمة، في اجلودة بصورة التحكم في جهود أول إلى

تصنيعها(٥٠). بعد البضائع على بالتفتيش احلكومة العمال وقيام
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أمر احلرب  بأن االعتقاد إلى  أدت احلروب ممارسة من الثروة تراكم فإن كذلك

تتحقق أن  ميكن التي الوطنية(٥٦)، للسياسة كآلية  واستخدمت  طبيعي،

املعادن وجمع  جديدة أراض استعمار على تشجع التي املركانتيلية خالل من

الثمينة(٥٧).

اخلارجية للسياسات معقداً نظاماً لتصبح  تطورت املركانتيلية أن غير

سبائك تراكم على قائم النظرية في األساسية القاعدة أن حيث والداخلية،

في الثمينة املعادن لزيادة للسبائك املعززون  سعى  حيث النفيسة، املعادن

الدول كبرى قيام إلى أدى مما مفضل(٥٨)، جتاري ميزان التوصل إلى خالل الدولة،

إلى أدى مما املالية، والقيود العاملية التعريفات من  سلسلة باستنان األوروبية 

غير رسمي. حديث جتاري حتالف أول إقامة على ساعد كما التجارة، في انكماش

معادن من عليه استحوذت ما (Lberian) األيبيرية الدول استخدمت وبينما

حرص فقد امللكي، البالط وديون الدينية الرموز ورسوم متاثيل لتمويل ثمينة 

القوة دعم على قادر مالي وضع إلى التوصل على الهولندي اإلجنليزي التحالف

(Pax Britannica) البريطاني احللف وإنشاء احلماية تكاليف خلفض البحرية الالزمة

العاملي(٥٧). لالقتصاد

كاستراتيجية االستعمار أنهت أحداث ثالثة وقعت ١٧٧٦م، عام  وفي  

عملية: اقتصادية

لنظرية «التحرر التأييد حشد الذي سميث، آدم لالقتصادي األمم ثروة كتاب ˚  نشر

.(٥٩)(Laissez-Faire et Laissez Passer) سفر» وحرية التنقل بتصريح التجاري

األمريكية. املستعمرات في البريطانيني ضد األمريكية الثورة نشوب   ˚

املستعمرات أغنى تعد لم حيث حدين، ذا سالحاً املستعمرات ضياع وكان
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كان بداية ذلك أن كما املستعمرون، عليها ليتهافت في السوق مطروحة

آدم بنهج العميق اإلميان وقائمة على اكتفاء ذاتي لديها قوية اقتصادية

سميث.

املاكينة هي تلك وات، جيمس بناها التي البخارية مبيعات املاكينة أول ˚  كان

وضعت حتى شائعاً  استخدامها  وأصبح الصناعية للثورة  مهدت  التي

معايير(٦٠-٦٢). لها

الصناعي(٥٧). االقتصاد يالءم ال نظاماً املركانتيلية من جعل ذلك كل

Iô`ë`dG IQÉ`éàdG ô`°ü`Y

نابليون، وحروب الفرنسية الثورة عن الناجم السياسي، االستقرار عدم أخر

عن تنأي بريطانيا بدأت االستقرار عاد ما ومبجرد املركانتيلية. تردي سرعة

وقانون املالحة وسن قانون املاكينات، وتصدير العمالة نزوح بتحرمي املركانتيلية

وسرت وتشريع تعريفة احلماية(٥٦). االنتقائي، االستعمار سياسة وتفعيل الذرة،

ذلك أن غير احلرة، التجارة فترة بدأت التي األخرى األوروبية الدول إلى العدوى

حيث عشر، التاسع القرن من السابع العقد  كساد نتيجة يستمر طويالً لم

حدة وازدادت احلماية، روح وتنامت العالم أنحاء في التعريفة حرب اشتعلت

الوطنية. والنزاعات املشاعر

º`¶`YC’G OÉ`°ù`µdG

إلى أدى مما العزلة، إلى األمريكيني جنوح األولى العاملية احلرب من تبعات كان

١٩٢٦م، ،١٩٢٤ ،١٩٢٢ ،١٩٢١ التعريفة ألعوام في قوانني متثلت مخربة سياسات

التي السياسات تلك ١٩٣٠م، عام (Smoot-Hawley) هاولي سموت- تعريفة ثم

التجارة تعطيل السياسات  تلك جراء من كان وقد األكبر، الكساد إلى  أدت
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انهيار أدى ولقد التعمير. وإعادة  احلرب ديون لدفع ضرورية كانت التي العاملية

حزب صعود إلى أدى (أملانيا) مما فيمر جمهورية في التضخم إلى العاملية التجارة

بغزو قامت اليابان والعزلة الكساد وملواجهة النازي، االشتراكي القومي العمال

أوروبا(٥٧). في بها العمل جرى سابقة ذلك في وكان ١٩٣٢م، عام منشوريا

á`«`fÉ`ã`dG á«ŸÉ`©`dG Üô`ë`dG

فقد واملنافع، الفواجع التجارة العاملية بني الثانية على العاملية تأثير احلرب جمع

كبيرة في زيادة جانب احلرب، إلى في نهاية النقل في كبيراً تقدماً العالم شهد

املتحدة الواليات كانت وملا في التجارة. عهد جديد إلى أدى مما البحري، النقل سفن

عن (لبعدها االقتصادية بقوتها احتفظت التي الوحيدة الدولة هي األمريكية

العاملية. التجارة وترشيد نشاط إعادة العالم لها خول فقد املعارك) أراضي

ROhh ¿ƒ```Jô`H

بنيته في جذرية تغييرات العالم شهد الثانية، العاملية احلرب بانتهاء 

االقتصادية للعالقات أسس وضع العظمى  الدول  بدأت حيث االقتصادية،

هيئة نظمت ١٩٤٤م عام  يوليو  ٢٢ ففي احلرب. بعد ما مرحلة  في العاملية

الذي (Monetary and Financial Conference) والتمويل النقد مؤمتر املتحدة األمم

في (New Hampshire) همبشر  نيو بوالية (Bretton Woods) وودز برتون  في  عقد

الدولي النقد صندوق تكوين على االتفاق مت املتحدة األمريكية؛ حيث الواليات

منارد  جون من كل أسسه بوضع قام الذي  International Monetary Fund (IMF)

وهارى ،(Fabian Society) فيبيان  جمعية عضو  (John Maynard Keynes) كينز

األمريكية. اخلزانة وزارة سكرتير مساعد (Harry Dexter White) وايت دكستر

تدين عام ١٨٨٤م، ٤ يناير في املتحدة اململكة في أنشئت التي فيبيان وجمعية

اسم مسماة على وهي الثوري أو املفاجئ للتغيير التدريجي كنقيض بالتغيير
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قام وقد باملناوشة واالستنزاف(٦٣-٦٥). احلرب ولكن في املواجهة بعدم تؤمن فرقة

١٩٠٠م. عام العمال البريطاني بتكوين حزب أعضاؤها

»`dhó`dG ó`≤ædG ¥hóæ°U

معروف مبا فهو والبنك الدولي الدولي النقد مشروع صندوق مهندس أما كينز

الكينزيانيزم أو (Keynesian Economics) االقتصاد الكينزياني يسمى مبا عنه متخض

الشمولي املستوى على االقتصادية الظواهر على أن التي تنص (Keynesianism)

أي أنه على الدقيق(٦٦). املستوى على االقتصادية احلالة سلوكيات على تطغي

أساس على قائمة االقتصادية أن العملية من عليها املتعارف عكس النظريات

التراكمي للسلع كدافع الطلب هو املهم فإن املتوقع اإلنتاج حتسني مواصلة

تتبع أن احلكومة على ارتأى أن فإنه وبالتالي حالة الركود. في خاصة لالقتصاد،

البطالة ارتفاع للتغلب على الشمولي املستوى على للطلب الترويج سياسة

ومحور القرن العشرين. الثالث من العقد في احلال عليه كان ما مثل والكساد،

والعمالة لإلنتاج التلقائي االجتاه أنه يتعذر في الكينزيانية يتمركز االقتصاديات

االقتصادية املدارس مع يتضارب مما البطالة، فيه تنعدم مستوى لتحقيق

إلى استتباب يؤدي النقد إصدار في على احلرص القائم االقتصاد أن ترى التي

تغطيتها دون النقدية األوراق روج لطبع أول من كان فإن كينز وبهذا االقتصاد.

بغطاء من الذهب(٦٧-٧٠). 

تكوينه ومت ٢٧ ديسمبر ١٩٤٥م الصندوق في الئحة اتفاقية تفعيل مت وقد

وجرى تنظيمه ١٩٤٧م. مارس أول في املالية ثم بدأ عملياته ١٩٤٦م مايو في

الدولي البنك جانب إلى (Bretton Woods Institution) وودز مؤسسات برتون كإحدى

التي (Bank for International Settlements) العاملية  التسويات وبنك (World Bank)

من الدولي البنك أصبح ولقد االقتصادية. النقدية لدول السوق السياسة متثل
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أن بعد خاصة مختلف، إدارته نظام لكن املتحدة من األمم جزءاً العملية الوجهة

تضم(٣): التي (World Bank Group) البنك الدولي إلى مجموعة حتول

 International Bank for Reconstruction and والتعمير لإلنشاء الدولي البنك  ˚

١٩٤٥م. عام أنشئ Development؛

عام أنشئت International Finance Corporation؛ العاملية التمويل شركة  ˚

١٩٥٦م.

عام أنشئت International Development Association؛ العاملية التنمية ˚ جمعية

١٩٦٠م.

Multilateral Investment Guarantee Agency؛ األطراف ˚ وكالة االستثمار املتعددة

١٩٨٨م. عام أنشئت

 International Centre for Settlement of االستثمار العاملية خالفات حسم ˚  مركز

١٩٦٦م. عام في أنشئ Investment Disputes؛

الدول أن والنتيجة مؤسسة؛ املالكة لكل الدول مؤسساته يقوم بإدارة حيث

النامية؛ الدول من  هم عمالؤه  بينما البنك، في تتحكم التي هي املؤسسة

مجموع من ٪١٦٫٤ األمريكية ملكت الواليات املتحدة ٢٠٠٤م، أول نوفمبر ففي

املتحدة فرنسا واململكة وكل من ،٪٤٫٥ وأملانيا ٪٧٫٩ ملكت اليابان األصوات، بينما

األصوات، فإن من ٪٨٥ أي ساحقة أغلبية يتطلب رئيس قرار أي كان ٤٫٣٪؛ وملا

أو البنك بإصالح لوائح قرار أي إيقاف وحدها األمريكية املتحدة الواليات مبقدور

سياسته. تغيير

والتعمير، لإلنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق ميالد كان وقد

 General Agreement «جات» والتعريفات؛ للتجارة العامة االتفاقية على والتوقيع

جديد. عاملي لنظام تدشني مبثابة on Tariffs and Trade (GATT)T عام ١٩٤٧م
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كيانني أصبحتا قد النقد» و«صندوق الدولي» «البنك املؤسستني: أن ورغم 

عن عبرت ألنها نظراً مؤقتاً، كياناً ظلت للتجارة العامة االتفاقية أن إال دائمني،

العامة، التصريحات وفق األخريان؛ املؤسستان بينما املتقدمة، مصالح الدول

النامية. الدول مصالح عن يعبران

äÉ````é```dG

حترير هو للتجارة العامة على االتفاقية التوقيع من األساسي كان الهدف

األعضاء. الدول تنميتها بني على تعمل التي القواعد العاملية، ووضع التجارة

القواعد بوضع يهتم الذي  النقد صندوق أهداف عن تختلف  األهداف وهذه

يهدف - يعلن كما الذي - الدولي والبنك للدول، السياسات النقدية التي حتكم

الدولي: البنك فشعار برامجها التنموية؛ املتعثرة في الدول ملساعدة باألساس

الفقر». من متحرر عالم أجل من «العمل

في آلت التي  التطورات من عدداً  ١٩٤٧م عام منذ  اجلات اتفاقية شهدت

 World Trade Organization العاملية التجارة مبنظمة يسمى  ما إلنشاء النهاية

بجولة وانتهاءً ١٩٤٧م عام جنيف مفاوضات من بدءاً يناير ١٩٩٥م؛ O(WTO) في

منظمة إنشاء على فيها مت االتفاق والتي ١٥ أبريل ١٩٩٤م؛ في األخيرة أورجواي

في مادتها ورد للجولة، والتي اخلتامية الوثيقة ذلك أكدت حيث العاملية التجارة

على اتفقوا املفاوضات في جلنة واجلماعات األعضاء احلكومات ممثلي أن األولى

املنظمة، عمل نطاق  الوثيقة حددت وقد العاملية». التجارة «منظمة إنشاء

اكتساب وطرق األخرى، باملنظمات وعالقاتها التنظيمي، وهيكلها ومهامها،

وثقت حيث ١٩٩٥م، يناير في االتفاق هذا تنفيذ مت وبالفعل فيها. العضوية 

السابقة. اجلات اتفاقيات املنظمة كل
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املنظمـة تطـور

املال ورأس واخلدمات السلع  حركة هي حالياً العاملي االقتصاد سمات أبرز

التقنية بتقدم العوملة اقتصاد العاملة. وارتبط تطور واأليدي املعلومات وتقنية

وإدارة واالنتقال التحرك  أمكن إذ واالتصاالت، املعلومات  مجال في املتسارع

العالم. مكان في أي في صغير مكتب من الفروع واألعمال من كبيرة شبكة

من االنتهاء عقب العاملية التجارة منظمة  تأسيس عن اإلعالن جاء  ولقد

العاملي لالقتصاد جديدة  مرحلة  ببداية  ليؤذن ١٩٩٦م، عام أوروغواي  جولة 

النامية الدول أخاف ما وهو العاملي، التجاري التبادل أي حاجز أمام برفض تتميز

أميركا في الصناعي والعالم الغنية  املناطق اقتصاديات تغول من والفقيرة

أو العاجزة. النامية اقتصادياتها حساب على واليابان وأوروبا

واجلنوب، إذ الشمال والعالقة بني العاملي االقتصاد على ميالد املنظمة أثر لقد

صادراته، من العالم و٩٤٪ واردات ٨٧٪ من ألكثر من املنتج الشمال من حتكم زاد

أموالها رؤوس تتوزع التي الشركات (أي اجلنسية متعددة شركاته وانطلقت 

كل في تدعمها جديدة مبادئ استثمارية اجلنوب على لتجبر دولة) من في أكثر

الرسوم خفض على ركزت التي الدولي، النقد لصندوق اإلصالح برامج  ذلك

وصار األجنبي، االستثمار امتيازات وتوسيع املستوردة السلع على اجلمركية

للمنظمة(٣). االنضمام اجلنوب دول فرضاً على

á`ª``¶`æ`ŸG ÇOÉ```Ñ`e

أهمها(٢): املبادئ من عدد على التجارة العاملية منظمة تقوم

الدول بني  التمييز عدم على املبدأ هذا وينطوي التمييز: عدم مبدأ -١

حساب على الدول إلحدى خاصة رعاية منح أو املنظمة، في األعضاء 
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في ظروف اجلات في  األعضاء الدول كل  تتساوى وبحيث األخرى. الدول 

يستفيد آخر لبلد بلد مينحها جتارية ميزة فأي باألسواق العاملية، املنافسة

األعضاء. الدول باقي - مطالبة دون - منها

وليس اجلمركية التعريفة االعتماد على املبدأ بهذا يقصد الشفافية: مبدأ -٢

التعريفة تكون أي أن الشفافية)، إلى تفتقر الكمية (التي القيود على

وبذلك التجارة العاملية، تقييم الضرورة اقتضت الكيف إذا محددة على

عالج أو الوطنية، الصناعة حماية عليها يتحتم التي الدول على ينبغي

اجلمركية، والتعريفة األسعار لسياسة تلجأ أن املدفوعات ميزان في العجز

ويرجع االستيراد). (حصص احلصص مثل: القيود الكمية عن االبتعاد مع

احلماية أو حتديد حجم بسهولة األسعار ميكن ظل قيود إلى أنه في ذلك

احمللي. الدعم املمنوح للمنتج

العاملية منظمة التجارة اعتبار معناه املبدأ وهذا التجارية: مبدأ املفاوضات -٣

تسوية املنازعات. األحكام أو لتنفيذ املناسب التفاوضي اإلطار هي

عالقات جتارية النامية الدول منح أي التفضيلية: التجارية املعاملة مبدأ -٤

في النامية الدول خطط دعم بهدف وذلك مع الدول املتقدمة، تفضيلية

األجنبية. العمالت حصيلتها من االقتصادية وزيادة التنمية

باالتفاقية الدول األعضاء قيام بضرورة املبدأ يقضي هذا التبادلية: مبدأ -٥

مفاوضات إطار في ولكن تخفيضها، القيود أو من العاملية التجارة بتحرير

في تخفيف كل أن مبعنى التبادلية؛ أساس على األطراف تقوم متعددة

معادل تخفيف بد وأن يقابله ال اجلمركية لدولة ما، غير أو اجلمركية احلواجز

كل حتصل عليها التي الفوائد تتعادل حتى اآلخر اجلانب من القيمة في
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الدول، لكل ملزماً ويصبح الصدد، هذا في إليه املفاوضات تصل وما دولة

جديدة. مبفاوضات إال جديد تعديل أي إجراء بعده يجوز وال

á`ª``¶`æ`ŸG ±Gó````gCG

بالقضاء وذلك العاملية، التجارة حرية حتقيق هو للمنظمة الرئيس الهدف

كافة وإزالة العاملية، التجارة بانسياب يتعلق فيما التمييزية املعاملة على صورة

الدول. عبر التجارة متنع تدفق حركة أن شأنها من التي واحلواجز والعوائق القيود

فيما يلي(٢): فتتمثل األخرى األهداف أما

األعضاء. للدول املعيشة مستوى ˚ رفع

األعضاء. للدول كامل) (التشغيل التوظف مستويات حتقيق نحو ˚ السعي

الفعال. الطلب ˚ تنشيط

احلقيقي. الوطني الدخل مستوى ˚ رفع

العاملية. االقتصادية للموارد األمثل ˚ االستغالل

واالستثمارات. األموال ورؤوس حركة اإلنتاج ˚ تشجيع

األولية. املوارد ومصادر لألسواق ˚ سهولة الوصول

العاملية. التجارة حجم لزيادة واجلمركية الكمية احلواجز ˚ خفض

العاملية. بالتجارة املفاوضات املتعلقة حلل كأساس املفاوضات ˚ إقرار

الدول بني للتشاور منتدى إيجاد إلى العاملية التجارة  منظمة تهدف  كما

التي املنازعات لفض العاملية، وآليات التجارة تواجه التي حول املشكالت األعضاء

األعضاء للدول الفنية واملالية املساعدات تقدمي بعض إلى إضافة تنشأ بينهم،

العاملية(٧١). التجارة منظمة أهداف عن التفصيالت يلي بعض وفيما بها.
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يتباحث ناد أو منتدى شبه الدول في جمع العاملية إلى منظمة التجارة تهدف

متعددة جوالت ضمن ويتفاوضون التجارية، األمور شتى في األعضاء  فيه

املنظمة في الدورية الفرعية اللجان اجتماعات تؤمن جهة فمن األطراف،

ملناقشة أمامهم اال وتتيح األعضاء، ممثلي بني الدائمة للقاءات فرصة

جهة ومن التجارة. منظمة شؤون في التطورات  ومواكبة املهمة املشاكل 

محادثات جوالت األعضاء في الدول العاملية جتمع التجارة فإن منظمة ثانية،

التجارة منظمة ورثت وقد  املستقبلية. التجارية عالقاتهم بشأن منظمة

(االتفاقية اجلات سلفها عن فكرة املفاوضات الدورية متعددة األطراف العاملية

أعلى مستوى حتقيق إلى كذلك وتهدف والتجارة). للتعريفة اجلمركية العامة

املعنية. في القطاعات األسواق ودخول التحرير من

á`«ªæàdG ≥`«`≤`ë`J

األعضاء للدول املعيشة مستوى رفع إلى العاملية التجارة منظمة تسعى

التي النامية وبخاصة جلميع الدول االقتصادية حتقيق التنمية في واملساهمة

مبرحلة التي متر وتلك األعضاء، من جملة ٪٧٥ عن املنظمة في أعضائها عدد يزيد

معاملة تفضيلية النامية الدول املنظمة ومتنح السوق. اقتصاد إلى انتقالية

املتقدمة، للدول متنحها التي تلك من أطول سماح فترات فتعطيها خاصة،

األقل الدول وتعفى غيرها. من تشدداً أقل والتزامات تقنية مساعدات ومتنحها

التجارة العاملية. منظمة اتفاقيات أحكام من بعض منواً

…GƒLQhCG á«bÉØJG ò«ØæJ

من أجل حتتاج والتي أورجواي، اتفاقية تنفيذ العاملية أنيط مبنظمة التجارة

القانونية الناحية وفعال من سليم مؤسساتي إلى إطار أعمالها سير حتسني

اجلات. خالف على
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تنشأ قد التي األعضاء، بني الدول املنازعات لفض كافية اجلات آلية تكن لم

لكثرتها نظراً أورجواي جولة واتفاقيات أحكام تفسير حول االختالف بسبب

اخلمسني عاماً املاضية، مدى على منها عانت التي املشاكل وبسبب وتشعبها،

في اآللية هذه متثلت قوة رادعة، وذات فعالة إنشاء آلية الضروري كان من لذلك

العاملية. التجارة منظمة

AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH π°UGƒJ á«dBG OÉéjEG

خاصة الدول، بني التجارية املعامالت تسهيل في مهماً الشفافية دوراً تلعب

تفرض لذلك واالبتكارات، التجارية القطاعات وتنوع التشريعات تعدد مع

غيرها إخطار األعضاء الدول  على العاملية التجارة منظمة اتفاقيات معظم 

تأثير والتي العالقة ذات  واألحكام األنظمة من وغيرها التجارية بالتشريعات

السياسات اخلاصة مبراجعة االتفاقية تلعب كما العاملية. التجارة شؤون على

فرصة تتيح اال، فهي هذا مهماً في دوراً بشكل دوري األعضاء للدول التجارية

ومناقشة حدة على دولة لكل  التجاري  النظام لإلطالع على  األعضاء للدول 

تفرضها التي االلتزامات مع تتعارض قد التي النواحي وإبراز جوانبه  جميع

املنظمة. اتفاقيات

ضخمة جتارية مشاريع لقيام ضروري وعادلة ثابتة قانونية تشريعات وجود 

وهو واالستقرار، على الثبات كبير بشكل يعول العاملي فاالستثمار احلدود، عبر

حتاول سبيل املثال فعلى ذلك، تأمني املنظمة وحتاول بتوقع املسار، يعبر عنه ما

معينة بقواعد األعضاء الدول إلزام من خالل للتعريفة اجلمركية، سقف إيجاد

للجميع. معروفة تكون التجارة في
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املنظمة وتشريعات لوائح
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وهي: األجهزة؛ من عدد من العاملية التجارة منظمة هيكل يتشكل

التجارة وزراء مستوى األعضاء (على الدول جميع من ويتكون الوزاري: املؤمتر -١

القرارات اتخاذ  بسلطة  ويتمتع عامني. كل  اجتماعاً ويعقد اخلارجية)

االتفاقية. بنود قيود ذلك في مبا التجارة، حترير باتفاقيات املتعلقة

مسؤوليات ويتولى األعضاء، الدول من كافة ممثلني ويتكون من العام: الس -٢

التنظيمية القواعد بوضع ويقوم انعقاده، دورات بني فيما الوزاري املؤمتر

يتولى مسؤولية اتلفة. كما اللجان وبعمل به اخلاصة اإلجرائية واللوائح

والتي األخرى، العاملية  احلكومية  املنظمات مع الالزمة الترتيبات وضع

العاملية. التجارة اخلاصة مبنظمة تلك مع مبسؤوليات متداخلة تضطلع

كافة واليته تشمل التي الرئيسة األجهزة أحد وهو املنازعات: تسوية جهاز -٣

متكامل. الفكرية بشكل وامللكية واخلدمات السلع مجاالت

السياسات مبراجعة املنوطة وهي التجارية: السياسات مواجهة آلية -٤

بنص احملددة الزمنية للفترات وفقاً األعضاء للدول العاملية  التجارية 

النامية، للدول أعوام وأربعة املتقدمة، للدول عامني بني وتتراوح االتفاق،

منواً. وستة أعوام للدول األقل

البضائع، جتارة  لشؤون مجلس  وهي املنظمة:  في النوعية االس -٥

املتصلة التجارة جوانب لشؤون ومجلس اخلدمات جتارة ومجلس لشؤون

تطبيق على يشرف أن االس هذه من مجلس كل وعلى امللكية، بحقوق

الضرورة، عند تعقد التي االس، هذه وعضوية به،  اخلاصة االتفاقيات 

باملنظمة. األعضاء الدول ممثلي مفتوحة أمام
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للمنظمة العام املدير يقوم  املنظمة  داخل هيئة وهي املنظمة: أمانة -٦

لألنظمة وفقاً خدمتهم، وشروط  واجباتهم وحتديد  موظفيها بتعيني 

الوزاري. الس يعتمدها التي

äGQGô``≤``dG PÉ``î`JG

عضو املطلقة للمصوتني، ولكل باألغلبية املنظمة في القرارات اتخاذ يتم

واحد. صوت العام والس الوزاري اجتماعات املؤمتر في

äÉ``«`bÉ``Ø``J’G

التجارة العاملية منظمة ظل إبرامها في مت التي وعشرون اتفاقية الثمانية

عريضة(٤): شرائح ستة في تقع

البضائع. في على التجارة األطراف املتعددة االتفاقية -١

.(GATS) اخلدمات للتجارة في االتفاقية العامة -٢

.(TRIPs) امللكية الفكرية بحقوق املتعلقة التجارية اجلوانب اتفاقية -٣

.(DSU) املنازعات تسوية احلكم في وإجراءات قواعد التفاهم حول -٤

.(TPRM) التجارية السياسة مراجعة ٥- آلية

اجلماعية. التجارية االتفاقيات -٦

العدد األكبر البضائع - جتارة في تتحكم التي األولى - الشريحة وتتضمن

االتفاقيات: من

اتفاقيات (ثماني (GATT) والتجارة اجلمركية للتعريفات العامة ˚ االتفاقية 

ومدى للجات)،  األصلية االتفاقية على  التعديالت من مجموعة أدخلت

التعريفات تصنعها التي سواء اجلمركية احلواجز إلغاء  هو سلطتها
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البالد. بني والبضائع املال رأس حركة أمام غيرها أم اجلمركية

.(AoA) ˚ االتفاقية حول الزراعة

.Phytosanitary (SPM) الصحي معايير الصرف حول تطبيق ˚ االتفاقية

واملالبس. النسيج صناعة حول ˚ االتفاقية

.(TBT) أمام التجارة حول احلواجز الفنية ˚ االتفاقية

.(TRIMs) بالتجارة االستثمار املتعلقة شروط حول ˚ االتفاقية

١٩٩٤م لعام اجلات اتفاقية من السادسة املادة تنفيذ حول االتفاقية   ˚

اإلغراق). (مناهضة

(القيمة ١٩٩٤م لعام اجلات اتفاقية من السابعة املادة تنفيذ ˚ االتفاقية حول

اجلمركية).

الشحن. قبل ما التفتيش حول ˚ االتفاقية

املنشأ. بلد أحكام حول ˚ االتفاقية

باالستيراد. الترخيص إجراءات حول ˚ االتفاقية

والتعويضات. املالي الدعم حول ˚ االتفاقية

ااطر. ضد الضمانات حول ˚ االتفاقية

تقع االتفاقيات التي هذه بكل أن يلتزم يجب العاملية التجارة منظمة عضو

من أياً يوقع أن بني ذلك، مع يختار، أن وميكنه األولى. اخلمس الشرائح نطاق في

وهي: السادسة، الشريحة تشكل التي األربع التجارية اجلماعية االتفاقيات

املدني. الطيران في التجارة ˚ اتفاقية

احلكومية. التوريدات ˚ اتفاقية
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العاملية. األلبان ˚ اتفاقية منتجات

العاملية. األبقار حلوم ˚ اتفاقية

äÉ``aÓ`î`dG »``a º`°ùë`dG

وتعمل املتنوعة، االتفاقيات وتنفيذ بإدارة العاملية التجارة منظمة تقوم

التجارية، املنازعات وتسوي األطراف،  املتعددة التجارية للمفاوضات كمنتدى

األخرى العاملية املؤسسات مع وتتعاون الوطنية، التجارية السياسات على وتشرف

املستوى الدولي. على االقتصادية السياسات صناعة مجال في العاملة

وتقام جتاريني، موظفني ثالثة  من محاكم أمام البالد بني املنازعات ومتثل

القضايا تلك املوظفون ويراجع هؤالء البالد، هذه حكومات بواسطة القضايا

ما لبلد التجارية األحكام  أن (واالستئناف) املنازعات هيئة  قررت ما إذا  .ً سرا

هذا يوفق أن يجب العاملية، التجارة منظمة اتفاقيات من التفاقية ما مناقضة

تعويضات ويجب أن يدفع منظمة التجارة العاملية، متطلبات مع قوانينه البلد

مواجهاً يكون سوف البلد هذا أن أو ،ً متضررا القضية أقام الذي للبلد دائمة

عليه. اقتصادية عقوبات بفرض

منها أكثر تطوعية تقييداً، التجارية األحكام ألقل اإلجراءات تروج أنها كما

الفردية للمسؤولية وتروج احملظورات، فرض منها املستهلك أكثر وإعالم جبرية،

عامة. مسؤولية منها أكثر

قوانني على العاملية التجارة والقضائية ملنظمة التشريعية السلطة تعترض

التجارية، خصوصاً معاهداتها كل مع تتوافق التي ال البالد وبرامج وسياسات

ذلك فإن التضييق»، «شديدة العاملية أنها التجارة منظمة نظر في اعتبرت لو

دولية أخرى(٤). أية اتفاقيات عن بعيداً العاملية التجارة مبنظمة ينأى
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املنظمـة عضويـة

الدول وعلى املتحدة، األمم منظمة األعضاء في للدول تكون املنظمة عضوية

١٩٤٧م عام منذ إبرامها مت التي االتفاقيات بكل االلتزام للمنظمة املنضمة

االنضمام أن غير ١٩٩٥م. في عام التجارة العاملية منظمة اجلات إلى وحتى حتول

تدريجياً ذلك يتم وإمنا االتفاقيات، لكل الفوري التطبيق يعني ال املنظمة إلى

بني مفاوضات العضوية، وتسبق ٢٠٠٥م. عام التطبيق عن فترة على أال تزيد

التجارة حترير مجاالت حتديد فيها يتم العضوية في الراغبة والدولة املنظمة

الدولة. لهذه االقتصادي النمو ملستوى وفقاً وذلك الدولة، بها ستلتزم التي

االنضمام في الراغبة الدول على شروط عدة العاملية املنظمة وتشترط 

املنظمة، وفيما إلى لالنضمام اتباعها الواجب اإلجراءات بعض توجد كما إليها،

واإلجراءات(٣). الشروط ألهم سرد يلي

العاملية التجارة ملنظمة االنضمام شروط أوالً:

على العاملية التجارة منظمة تشترط للتعريفات اجلمركية: تنازالت تقدمي -١

على يحتوي للتنازالت، جدول تقدمي إليها االنضمام في الراغبة الدولة

في إال املبدأ حيث رفعها من ميكن التزامات ال جمركية تشكل تعريفات

حاالت خاصة.

ستتبعها التي بااللتزامات جدوالً الدولة تقدم اخلدمات: في التزامات تقدمي -٢

تعترض التي والشروط باحلواجز قائمة على يشتمل اخلدمات، قطاع في

زمني إلزالتها. ووضع جدول اخلدماتية، املهنية والنشاطات القطاعات

في الراغبة الدولة تتعهد العاملية: التجارة منظمة باتفاقيات ٣- االلتزام 
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بروتوكول انضمام، على بالتوقيع العاملية التجارة منظمة إلى االنضمام

التجارة منظمة اتفاقيات جميع  والتزام تطبيق  على املوافقة يشمل

الطائرات املدنية، واتفاقية اتفاقية املناقصات احلكومية عدا (ما العاملية

جولة اتفاقيات على توافق أن االختيارية)، أي عليها االتفاقيات من فإنهما

ما بني االتفاقيات بعكس لالختيار الدولة أمام سبيل أنه ال أي أورجواي.

معظم لم توقع حيث طوكيو، جولة بعد وخاصة اجلات، أيام سائداً كان

باتفاقيات خاصة. متثلت نتائجها التي على النامية الدول

التقدمي والقبول إجراءات ثانياً:

اآلتيتني أو إحدى الطريقتني باعتماد املنظمة عضوية في ما قبول دولة يتم

كلتيهما:

للنظر مخصصة جلنة من رسائل املعنية الدولة األولى: تتلقى الطريقة

الصناعية الدول من مكونة الغالب في تكون اجلديدة، طلبات العضوية في

الراغبة الدولة مع التجارية العالقات  ذات الدول إلى أهم الكبرى، إضافة

واخلدمات قائمة بالسلع الطلبات وتشمل املنظمة، عضوية اكتساب في

اجلمركية. تعرفاتها في تخفيضاً ستشهد التي

بقائمة بنفسها  العضوية في  الراغبة الدولة تتقدم  الثانية: الطريقة 

للتفاوض. تكون أساساً اجلمركية التعريفات في تخفيضات تشمل

بقائمة املعنية  الدولة فتتقدم معاً، الطريقتان تتم األحيان بعض وفي

بالتخفيضات قائمة تتلقى نفسه الوقت وفي التعريفات اجلمركية، لتخفيض

للنظر في العضوية. املشكلة اللجنة من املطلوبة
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مع إسرائيل والتطبيع في املنظمة العضوية ثالثاً:

بني التجاري التطبيع العاملية التجارة منظمة واتفاقيات مبادئ ال تشترط

اتفاقية من (١٣) املادة في املذكور االستثناء إلى استناداً وذلك املنظمة، أعضاء

السابقة)،  اجلات اتفاقية من ٣٣ (املادة العاملية التجارة منظمة لتأسيس مراكش

عن إبالغها شرط أخرى، دولة االتفاقية جتاه ما بعدم تطبيق لدولة يسمح الذي

االنضمام. على (املؤمتر الوزاري) العام الس موافقة قبل ذلك

سياتل انتفاضة

اجلنوب، بالد وفود أطلقتها التي واالحتجاجات املتظاهرين، صيحات  وسط

ذلك في مبا (New World Order) العالم اجلديد ونظام للعوملة املناوئني وجتمعات

األمريكية املتحدة الواليات اخلالفات بني خضم وفي العاملية. التجارة منظمة

مراجعة إجراء محاولة في العاملية  التجارة منظمة فشلت األوروبي، واالحتاد

بوالية سياتل مبدينة ١٩٩٩م نوفمبر في  الدولية التجارة ألحكام متكاملة

األمريكية. املتحدة الواليات في واشنطن

باعتبار سياتل، قمة واحداً على دوالراً تنفق أن رفضت إن احلكومة األمريكية بل

نصابها األمور في تضع أن تعمدت مبعنى آخر أو اخلاصة، تخص الشركات التجارة أن

تشكيل مت لذا العاملية. التجارة منظمة وراء احلقيقية للقوى املنظمة وحتيل أمور

شركة صاحب (Bill Gates) جيتس بيل  برئاسة املؤمتر الستضافة خاصة جلنة

رئيس (Philip M. Condit) كونديت  فيليب ومبساعدة (Microsoft) مايكروسوفت

٦٥ شركة  من ممثلني اللجنة ضمت حيث ،(Boeing) بوينج شركة إدارة مجلس

الشركات أصحاب من دوالر ماليني عشرة حوالي اللجنة جمعت وقد  عاملية.

٣٨
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حق لهؤالء يكون أن  مقابل األعمال، ورجال القارات، عبر الناشطة الكبرى

فرصة لهم يتيح مما املؤمتر، في املشاركة الوفود التجارة ورؤساء بوزراء االجتماع

مواقفهم(٧٢). التأثير على عن فضالً مشاريعهم للمجتمعني، أكبر لتقدمي

الثمانية من واحد تغيير في شرعت احلني ذلك احملادثات منذ فإن وبأية حال،

االتفاقية وهي العاملية، التجارة منظمة عليها أشرفت اتفاقية، وعشرين

.(GATS) اجلاتس أو في اخلدمات العامة للتجارة

واليابان األوروبي واالحتاد وكندا) األمريكية املتحدة (الواليات الشمالية فأمريكا

في ميكن استخدامها اجلاتس، حتى اتفاقية ملراجعة مستميتة محاوالت بذلوا

على بل الوطني، املستوى على تقدم التي اخلدمات يحكم تشريع أي إصدار 

أو احملالت فتح مواعيد مثل احمللية، السياسات فتشريع أيضاً؛  احمللي املستوى

من ليكون يتحول أن العملي في الواقع ميكن وأماكنها، اجلديدة ارتفاع املباني

بشكل تهدف التشريعات تلك دامت ما العاملية، التجارة منظمة صالحيات

التجارة. لزيادة مبدأي

الصحية، الرعاية  خدمات - العامة اخلدمات أصبحت خاص نحو وعلى

في بالتغيير مهددة  - مثالً الصحي، والصرف واملياه والطاقة،  والتعليم،

سيطرة حتت لتصبح تتحول أن اخلدمات هذه لكل حيث أريد اجلاتس. اتفاقيات

والتخفيضات الهيكلي، اإلصالح وإعادة خلصخصتها، كنتيجة التجاري القطاع

لإلنفاق العام. احلادثة

جتعل من التجاري، وقد املزيد للقطاع اجلاتس مراجعات تعطي أن املتوقع ومن

ألن عنها. هذا التراجع ال ميكن عملية العالم أنحاء في حالياً اجلارية اخلصخصة

تدار حيث الالتينية، أمريكا بلدان من والعديد األمريكية املتحدة الواليات خبرة
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أشبه، ما أو املاضي العقد طوال الربح على احلصول بهدف اخلدمات الصحية

اخلدمات هذه على احلصول تكون انحسار القدرة على سوف النتيجة أن تفترض

جميع أنحاء العالم. في

بصرف املدنية، وموظفي اخلدمة املنتخبني املسؤولني معظم إن الواقع، وفي

اجلاتس، هي مبا دراية لديهم ليس الناس، عامة من الكبرى الشريحة عن النظر

تقيم التي الدراسات بأن جترى البالد تطالب من العديد ولكن تبعاتها. هي وال ما

أمام احلواجز يسمى ما أن يزال قبل أوالً، اخلدمات على احلرة سيطرة السوق أثر

خدمات بوضوح تستثنى أن والنقابات احلكومية غير املنظمات وتطالب التجارة.

تنظم أحكام وجود بضرورة االعتراف  ومع  اجلاتس.  اتفاقية من العام الصالح

قبل الشعوب تغلب مصالح األحكام يجب أن هذه لكن مثل العاملية، التجارة

الكبرى(٤). الشركات مصالح
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منظمة في العضوية قرن  ˚ تداعيات  ˚ شروط نصف ˚ البداية  ˚ جتربة

للمنظمة املعارضة التجارة العاملية  ˚ اموعات
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البـدايـة

في سريعة بخطوات تترى اقتصادية تطورات من حالياً العالم يشهده ما إن

وللعوملة هو سلبي. وما إيجابي هو ما منها الدول على كبير لها تأثير العوملة ظل

إال واالجتماعي والثقافي، والسياسي واملالي االقتصادي منها متعددة، جوانب

في هذا اجلانب ويتجسد العوملة، مركز عمليات هو واملالي االقتصادي اجلانب أن

التاسع العقد في واضح بشكل برزت التي املوضوعية التطورات مجموعة من

عبر العاملة الدولية الشركات دور وتضخم لسطوة نتيجة املاضي القرن من

األسواق وبروز العاملية، التجارة حترير نحو  العاملي  واالجتاه والقارات،  احمليطات 

االقتصادية، العوملة لنشأة معينة حقبة حتديد صعوبة ومع العاملية.  املالية

ميالد منظمة مع نشأ االقتصادية للعوملة والتنظيمي القانوني اإلطار أن إال

التجارة العاملية(٧٢).

قـرن نصـف جتربـة

نهاية من العاملي لالقتصاد الثالثة لألعمدة املؤسسي للتاريخ املستعرض إن

اقتصاديات في الثالثية تلك تلعبه الذي املتزايد الدور إلى وودز برتون ومؤمتر احلرب

شروطاً يضعان الدولي النقد وصندوق الدولي البنك أن يجد الثالث، العالم

برامج لتعديل الهيكل تتطلب وضع املستدينة، الدول على التعسف غاية في

واالقتصادية االجتماعية واألحوال الظروف احمللية ملواءمة مراعاة دون االقتصادي

غير منتخبة حكومة مبثابة فهي العاملية التجارة أما منظمة البالد. في القائمة

يعرقل قد أمر وأي البيئة والعمالة، قوانني على أحكاماً تصدر سطوة كبيرة ذات

وبهذا خيار. أي للشعوب يكون أن دون تراها املنظمة، كما حترير التجارة عملية

مستويات على سيطرتها  تبسط  الدميوقراطية غير  الثالثة املنظمات فإن

٤٣
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تلك متسك ومع العالم. سكان  من  واسع نطاق  على  مثيل لها يسبق لم

التي ابتدعها االقتصادية املعتقدات على القائم التنظيمي بدورها املؤسسات

وودز، برتون مؤمتر املؤسسات في تلك إنشاء هيكل صاغ الذي املهندس (كينز)،

قاسية حمية الفقيرة الدول اإلمالء على بعقيدة تتشبث املؤسسات فإن تلك

وحترير املؤسسات التصدير قائمة على حكومية وتنمية وصرامة حرة جتارة من

هذه واخلصخصة. واحملاسبة للمؤاخذة تعرضها قد التي والرقابة اللوائح من

عمليات تبسط  التي املؤسسات  تصرفات في املتفشية العقائدية الظاهرة

ينتج مبا البالد، تلك لشعوب بكوارث تودي املستثمرين الدولي وتخدم التعاون

معدل في الزيادة جانب إلى  البيئة، في ومصائب النمو،  في بطئ من عنها

بني الناس(٧٣). املساواة وعدم الفقر

تـداعيـات

دول انطلقت بل بإطالقه، املقبول باألمر يكن لم املنظمة اإلعالن عن تأسيس

املنظمة، ضد انتقادات توجيه في وغيرها البيئة حماية وجماعات ومؤسسات

التالية(٤٧): التداعيات حتت أغلبها يندرج

ومالية. ˚ اقتصادية

املنظمة. ˚ سير

˚ اجتماعية.

البيئة. ˚ حماية

˚ صحية.

العاملية. التجارة منظمة في العضوية ˚ شروط

الواليات خاصة الكبرى، الدول  لسيطرة تخضع أخرى  دولية منظمة وكأي

٤٤
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وقد شديدة معارضة العاملية التجارة منظمة تلقى األمريكية، املتحدة

الواليات في  خاصة متعددة؛ مدنية  هيئات  من  املعارضة تلك على ساعد

العاملية؛ بالتجارة املتعلقة والقرارات  الوقائع بعض وأوروبا،  األمريكية  املتحدة 

الكوجنرس تدعو مثالً التجارية األمريكية الغرفة  مراسالت من أفصحت فقد

السوق على التامة للسيطرة املنظمة  خالل قرارات إصدار إلى األمريكي 

املنظمة أن مستفيضة ميدانية  دراسات من  البعض رأى كما العاملية(٧٤).

العالم، تضمنتها كتب ألفت حول للدميوقراطية التدريجي التدهور إلى ستؤدى

تنظيمها باسم حتدى ملساعدتهم على للمنظمة للمعارضني كمرجع لتخدم

املنظمة أن الدراسات تلك أظهرت فقد والدميوقراطية(٧٥-٧٦)؛ واملساواة احلرية

لوائح أو خاصة معايير وضع من احلكومات جماح  كبح على بإصرار تعمل

العامة والصحة األغذية سالمة من بالتجارة يتعلق شيء وطنية لتنظيم أي

التفسيرات مثل: للمنظمة، آليات هناك أن كما والبيئة. حماية العاملني إلى

حترير بهدف إليها تلجأ التي القانونية،  والتحديات السرية  واحملادثات اادعة 

إلى للمنظمة املناوئون يسعى لهذا الكبرى. الشركات مصالح خلدمة التجارة

عن الشعوب اجلماهير وتديرها خدمة على قائمة بديلة عاملية منظمة تكوين

احلكومية(٧٥). غير املنظمات طريق

á«dÉeh ájOÉ°üàbG äÉ«YGóJ 

نظرتها  العاملية التجارة منظمة على يأخذون االقتصاديني من كثير

األساسي احملرك التجارة أن اعتبار في تتمثل والتي احملدودة، واملالية االقتصادية

الفكرية، وامللكية واخلدمات والسلع إال بتحرير االستثمارات ال يتأتى الذي للنمو،

الثالث العالم ودول العربية حني أن الدول هذا في حساب التنمية. على وذلك

ويحقق اإلنتاجي،  الهيكل تغيير إلى يؤدي جتاري تبادل بضرورة تطالب عموماً

٤٥
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الدول صناعات هذه في الصناعة ألن التصنيع، معدل زيادة خالل من التنمية

التجارة حترير عن تنجم قد التي السلبية  لآلثار  تعريضها عدم ويجب وليدة

في مسبوقة غير درجة إلى وصلت التي اخلاصة األجنبية الدولية واالستثمارات

األطراف. املتعددة الدولية تاريخ االتفاقيات

التغيير أو بالتنمية تهتم ال العاملية التجارة منظمة فإن املقابل، وفي

حترير أثر بني التمييز عدم إلى وجتنح التجارية، مقابل املصالح لالقتصاد الهيكلي

تغيير في وأثره النمو،  معدل رفع في األجنبية واالستثمارات الدولية التجارة 

فيما إيجابياً هذا التحرير أثر يكون أن جداً من املمكن إذ الوطني، الناجت هيكل

بالتنمية. يتعلق فيما وسلبياً النمو، مبعدل يتعلق

رفع وبالتالي التجاري، التبادل حرية على العاملية التجارة منظمة حتث وبينما

التصنيع، معدل انخفاض إلى  يؤدي  قد احلماية  رفع أن عن تتغاضى احلماية، 

املتعددة الشركات طرف من شرسة منافسة إلى الوليدة الصناعات ويعرض

يطرأ قد ما أن كما والقارات، والدول احمليطات عابرات الشركات أو  اجلنسيات، 

إلى يؤدي وال مؤقتاً، يكون قد التجارة حترير إثر من زيادة الوطني الناجت منو على

في الهيكل اإلنتاجي. تغيير

املنظمة بإهمال دول العالم الثالث جهات عديدة، وخاصة اتهام من وبالرغم

قوانينها أن تصر على أن املنظمة إال واتفاقاتها، برامجها في العملية التنموية

املصالح االعتبار  بعني تأخذ التجاري التبادل في املطلقة احلرية  إلى الداعية

املناخ يهيئ احلر التبادل كون على مؤسس التجاري نظامها وأن التنموية،

والتنمية. للنمو املناسب

النامية، للدول الكثير يوفر احلر التبادل نظام فإن الشكلية، الناحية ومن

٤٦
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الدول هذه أن النامية. كما الدول مصالح ترعى قوانني تتضمن فاالتفاقيات

العاملية. منظمة التجارة في تطبيق اتفاقيات تبدأ أن متديد قبل بفترة تتمتع

من ومعفية  خاصة مبعاملة تستمتع فإنها منواً، األقل للدول بالنسبة أما

التبادل حرية ومناصرو العاملية التجارة منظمة ويرى منظرو البنود. من  كثير

من إجراءات تبرير من أجل غالباً تثار بالتنمية املتعلقة اإلشكاليات أن التجاري

بعض منح ذلك، على األمثلة ومن االتفاقيات، حسب قبولها عدم  املفروض

هدفاً أساسياً املستدمية التنمية املنظمة تعتبر بينما الدعم، بعض احلكومات

لسياساتها.

مراعاتها(٤٧): يجب هناك ثالثة أمور أن إال

منو على فقط تأثيره يقتصر الذي الدولية التجارة بني حترير ˚ ضرورة التمييز

الهيكلي التغيير إلى يتعدى الذي التجاري التبادل حرية وبني الوطني، الناجت

في زيادة على مبنية مستدمية اقتصادية  تنمية  إلى ويؤدي اإلنتاج في

التصنيع. معدل

املتوقعةمنحتريرالتجارةواالستثمارات يتعلقباآلثار ˚ ضرورةعدم التسرعفيما

التحرير. بهذا تقوم التي من الدول دولة وأخرى بني كاف متييز الدولية دون

التي النمو مرحلة فقط على ليس يتوقف، أن بد ال النهائية فنوع النتيجة

فيها، التصنيع  عجلة لدفع املواتية  الظروف توافر ومدى  الدولة  بلغتها

يجري حترير التي األخرى األطراف أو الطرف بطبيعة أيضاً يتأثر بد أن بل ال

النمو مرحلة بحسب النتيجة تتغير أن بد إذ ال إزاءها واالستثمارات التجارة

نحتاج إلى التي واخلدمات السلع وطبيعة منواً األكثر بلغتها األطراف التي

تصريفها.
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يحدث أن بذاته  األجنبية ميكن االستثمارات  أو التجارة حترير بأن االعتقاد  ˚

الدولة. هذه من تدخل إيجابي دون منواً الدولة األقل في فيها املرغوب اآلثار

التجارة اخلارجية أو االستثمارات فيها حتمل التي احلاالت في أنه حتى ذلك

في االقتصادي الهيكل  وتغيير التصنيع  مبعدل  اإلسراع فرص األجنبية

التوجيه من أدنى حداً  اتخاذ حتقيق هذا دون الصعب من املنشود، االجتاه

والتدخل احلكومي.

أكثر من في أعربت منها، العربية جزء النامية والدول الدول مجموعة كما أن

حيث أن منظمة حترير السلع واخلدمات، ويجلبها جلبها التي عن ااطر مناسبة

الدول متنع متت إثارة كما الثمن. كان مهما احلر تنادي بالتبادل التجارة العاملية

إلى بالنفع يعود حتريـرها يعتبر السلـع التي لتحريـر حماسها وعدم الصناعية

يلي: ما واخلدمات حترير السلع عن نتجت التي املضار من أن كما النامية. الدول

وما الزراعية، للسلع املتقدمة الدول بعض متنحه كانت الذي الدعم ˚ إلغاء

مهمة الزراعية السلع تعتبر التي للدول وخيمة عواقب من ذلك على ترتب

وارداتها. قائمة في

للدول بالنسبة  وخصوصاً  اجلمركية، الرسوم حصيلة في كبير انخفاض  ˚

إيراداتها. من مجموع كبيرة نسبة الرسوم تشكل هذه التي النامية

شرسة. منافسة إلى النامية للدول الوليدة الصناعات ˚ تعرض

كسلع عالية،  تنافسية بقدرة النامية الدول فيها تتمتع التي السلع   ˚

مع باملقارنة لتحريها، متحمسة املتقدمة غير الدول مازالت املنسوجات،

النامية. للدول بالنسبة أهمية ذات تعتبر أخرى ال سلع

يلي: ما العاملية التجارة منظمة تراع فلم اخلدمات، مستوى أما على
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وحجم الغنية من طرف الدول املقدمة اخلدمات حجم بني التوازن ˚ اختالل

مطردة بصفة الفارق هذا وتفاقم والفقيرة، النامية الدول في اخلدمات

الصناعية. الدول لصالح

في العمالقة الشركات به تتميز (Economy of Size)، الذي الكبير احلجم ˚ مزايا

مهما بذلت املنافسة، قادرة على غير الدول النامية يجعل الغنية الدول

التأمني ومؤسسات  البنوك شركات في  االندماج ذلك مثال جهد. من

قطاع على للسيطرة على أنها استراتيجيات دليل خير هو الذي العمالقة

املستوى العاملي. على اخلدمات

االستراتيجية. مبصاحلها النامية الدول في اخلدمات قطاعات بعض ˚ ارتباط

من متكن التي الفرصة يفوت باملثل األجنبية مقدم اخلدمة ˚ مبدأ معاملة

للخدمات. الوطنية املشروعات حماية

التبادل حترير وفق مبدأ يتم ما العاملية أن التجارة منظمة ترى املضمار هذا في

تتفاوض أن الدول من كل دولة مبا ترغب احلقيقة في يتعلق خدمات أو سلع من

في العاملية يرتكز منظمة التجارة مبادئ أحد فعالً أن الصحيح من وأنه فيه،

في اجلميع حيث يستفيد التبادل، وحترير احلماية عقبات تقليص على األساس

فإنه احلواجز، تقليص ورفع بحجم يتعلق فيما أما التبادل التجاري. من النهاية

ترتبط التفاوضية الوضعية ثم إن املتفاوضة. األعضاء الدول على يتوقف أمر

األطراف األخرى. من عليه احلصول الدول ترغب ومبا احلواجز تقليص بإرادة

للتفاوض لتحرير مؤسساتي إطار توفير فهو العاملية، التجارة منظمة دور أما

تقليص من هذه القواعد متكن التجارة. حترير حتكم التي القواعد ووضع التبادل،

اتفاقيات أن كما التأقلم. من الوطنيون يتمكن املنتجون حتى للحواجز تدريجي
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أيضاً وتوضح النامية، االعتبار الدول بعني تأخذ خاصة بنود على حتتوي املنظمة

املثال ضد سبيل على الوطنيني، املنتجني حتمي أن للحكومات ميكن وكيف متى

يكون هذه احلالة، اإلغراق، ففي من حاالت حالة تشكل أو بدعم تتمتع واردات

مهمة في نظام أخرى مبادئ أيضاً وهناك منصفة. عادلة جتارة إقامة هو الهدف

التجاري، التبادل حرية مبدأ من أهمية أكثر  رمبا بل  العاملية، التجارة منظمة

وشفافية للتجارة. ثابتة شروط ووضع التمييز، مبدأ عدم مثل:

يستند ال مخاوف ومحاذير العربية من تبديه الدول أن ما البعض يرى كما

أنها بتحرير اخلدمات، حيث يتعلق فيما وخصوصاً أسس قوية، إلى الواقع في

عامالً تعتبر  اخلدمات  حترير اتفاقية أن كما البعيد، املدى على األثر محدودة

النامية. في الدول كفاءة إنتاج اخلدمات رفع شأنه من محفزاً

اخلدمية القطاعات كفاءة رفع على حتث االتفاقية بالفعل هذه إن والواقع،

وقت أمامه مازال االتفاقيات لهذه الكامل التطبيق وأن النامية الدول  لدى 

الكفاءة رفع ثمن يكون فقد النامية الدول يطمئن ما هناك ليس لكنه طويل،

خاللها أثر سيظل من التي املدة طول أن كما اخلدمات، جتارة حترير يبرر مما أكبر

عند سيحدث وما النامية، الدول بإرادة األرجح على يتحدد لن االتفاقية محدوداً،

الدول(٧٧). هذه اقتصاديات على عقباه حتمد ال يكون مما قد املدة انقضاء

حرمانها الوطنية مصاحلها واجلور على التجني من أن النامية الدول ترى كما

اجلنسيات الشركات متعددة إلزام دون األجنبية االستثمارات على وضع قيود من

النامية الدول وتعتبر باألسعار، والتالعب احتكارية أسعار عن فرض باالمتناع

غيرها، دون الدول النامية إلى موجه مطلب االستثمارات على القيود إلغاء أن

بصورة بالتجارة،  املتعلقة االستثمار إجراءات اتفاقية صياغة بإعادة وتطالب
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القتسام بينها فيما في اتفاقيات الدخول الدولية على الشركات قدرة من حتد

تستورده من فروعها بأسعار ما ومن التالعب احتكارية، أسعار لفرض أو األسواق

اخلارج. في

ترافقه املالية األسواق وعوملة االستثمارات حترير أن النامية الدول تعتبر كما

جنوب ومنور ١٩٩٤م، عام املكسيك (مثل أزمة مكلفة وأزمات مالية جمة مخاطر

منها(٤٧): ١٩٩٩م)، عام وآسيا وروسيا والبرازيل ١٩٩٧م، عام آسيا شرق

املال. لرأس الفجائية ˚ التقلبات

لألزمات. البنوك ˚ تعرض

املدمرة. املضاربات ˚ هجمات

للخارج. الوطنية األموال ˚ هروب

واملالية. الرقابية السياسة مجال في الوطنية السيادة ˚ إضعاف

رأس حترير آليات األموال عبر حيث تتسلل األموال، غسيل ˚ استشراء عمليات

والدولي. احمللي املال

احلاجة سد تتمثل في املزايا من مجموعة االستثمارات لتحرير فإن باملقابل

وجلب احلديثة، التقنية واقتناء  األجنبية، العمالت رصيد وزيادة املال، رأس إلى

ضرورة ينفي ال هذا أن غير الدولة؛ إيرادات وزيادة العمالة، وزيادة اإلدارية، الكفاءات

عند املزايا فقط التوقف االستثمارات وعدم حترير عن الناجمة اإلحاطة بااطر

هناك أن حيث كله، يترك أو كله يؤخذ شأناً ليس وحترير االستثمارات املتوقعة.

املالية(٧٨): في شأن العوملة نتائج مهمة

حدوث إلى يؤدي الدولية االستثمارات حترير من يصاحبها وما املالية ˚ العوملة

الباحثة األجل قصيرة األموال لرؤوس ومتقلبة تدفقات كبيرة ومفاجئة
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أمر هي االقتصادي، باالستقرار ضارة  أثاراً حتدث  والتي السريع، الربح عن

كذلك حدوثها. ملنع الوطني االقتصاد حتصني ويتعني باملرة مرغوب غير

وعدم الوطنية مدخراته تدويل مخاطر ضد الوطني االقتصاد يجب تأمني

للمضاربات بحزم والتصدي اخلارج، نحو املالية بتجريفها للعوملة السماح

إلى تتحول ال كي األجانب، أو املستثمرين احملليني جانب من سواء املالية،

مهيمن. نشاط

طويلة األموال لرؤوس تدفقات كثيرة حدوث تؤدي إلى التي املالية ˚ العوملة

السياسات واإلجراءات الفاعلة عن البحث ويجب مرغوب فيه، أمر هي األجل

ما غالباً األجنبية االستثمارات أن على وبناء ولهذا االستثمارات. هذه جلذب

أن تفرض الدول املهم من فإنه اجلنسيات، متعددة شركات خالل تتم من

االستثمار. بتحرير املتعلقة لالتفاقيات مراجعتها أثناء النامية ضوابط

التجارية سواء األعمال، مجال هناك تداعيات في املالية، تداعيات جانب إلى

ذلك: في مبا الصناعية، أو

تتطلب الدعم. احمللية التي التنمية على مشاريع ˚ القضاء

العاملية. الشركات ˚ احتكار

واحمللية. الكبرى بني املنظمات املتكافئة غير ˚ املنافسة

الصغيرة. واألعمال الشركات على ˚ القضاء

العمالة. ˚ استغالل

العمل. فرص في ˚ النقص

للمنظمة؛ اإليجـابـي املشـاركة والـدور فـوائـد مـن العديـد هناك املقابل في

منها:

٥٢



٥٣

á
«ŸÉ©

dG
I

QÉé
àdG

á
ª

¶
æ

e
ä

ÉÑ
≤

©
e

.
.

Ê
ÉãdG

π
°ü

Ø
dG

املفتوحة. ˚ السوق

قوى السوق واملنافسة. ˚ تفعيل

املال. رأس حركة ˚ حرية

املقنن. االحتكار ˚ وقف

االقتصادي. واإلنعاش ˚ التنمية

áª`¶æŸG ô`«`°S äÉ`«`YGó`J

ومؤمتر ١٩٩٦م، سنغافورة (مؤمتر العاملية التجارة منظمة مؤمترات متخضت

املتعلقة االنتقادات من العديد ظهور عن ١٩٩٩م) سياتل ومؤمتر ١٩٩٨م، جنيف

بينها(٤٧): املنظمة، من بسير عمل

األعضاء. حكومات الدول على متلي السياسات املنظمة ˚

املنظمة. في لها وزن الصغيرة ال ˚ الدول

دولية شركات من العاملية، الضغط مجموعات يد في وسيلة املنظمة  ˚

الصناعية الكبرى. وحكومات الدول

إليها. االنضمام على مجبرة ˚ الدول الضعيفة

القرارات. اتخاذ في دميوقراطية غير ˚ املنظمة

حول التفاوض حق األمريكي الرئيس الكونغرس  منح ١٩٩٣/١٢/١٥م في

مسلطاً سيفاً التاريخ هذا كان الرجوع إليه، حيث دون من أوروجواي جولة نتائج

ضمانات عن تبحث والتي الدول النامية املتضررة، وخصوصاً رقاب اجلميع، على

تالحقت فقد الوقت حاسماً، عامل كان وملا التفاوض، في منغمسة بينما هي

على وقعت التي النامية البلدان مصالح االعتبار في األخذ دون األحداث 
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تتضمن: عدة ضغوط حتت ١٩٩٤م أبريل في العاملية التجارة اتفاقيات منظمة

تداعيات، من ذلك  على  سيترتب وما املنظمة، فشل مسؤولية حتمل  ˚

هذه بني أو العاملية، االقتصادية األقطاب بني نشوب حروب مثل إمكانية

نفسها. والدول النامية األقطاب

االتفاقيات. توقيع عدم حالة في من املساعدات ˚ احلرمان

على التغلب في النامية الدول ملساعدة  الصناعية الدول بوعود  اإلغراء  ˚

ستواجهها. التي املشاكل

الشرح من كثير إلى حتتاج  االتفاقيات فنصوص النصوص،  غموض   ˚

والتعليق.

األقل منواً. والدول النامية بالدول املتعلقة البنود ˚ تنفيذ

املنظمة من جزءاً تكون أن  األفضل من أنه تعتبر الدول من  الكثير إن ثم

الدول قائمة تتضمن ذلك ألجل الدولي، التجاري خارج النظام أن تكون بدالً من

منها: إيجابية ألسباب وذلك صغيرة، ودوالً عظمى دوالً املتفاوضة

ومبدأ التمييز عدم كمبدأ العاملية، التجارة ملنظمة  األساسية  املبادئ  ˚

الشفافية.

آلية بصفة  يحصل حيث للمنظمة،  باالنتساب يستفيد الصغير البلد  ˚

بينهم. فيما املنظمة أعضاء عليها يتفق املزايا التي على

صاحلها، ليس في الثنائية التجارية إلى االتفاقيات الضعيفة الدول ˚ جلوء

وذلك دورية، بصفة وجتديد التفاوض طرف كل مع منها التفاوض ويتطلب

مكلف.

التفاوضية قدرتها من ذلك تتكتل، حيث يقوي أن الصغيرة الدول ˚ متكني

املشتركة. املصالح في معها تتقاطع التي الدول مع التحالف ومن
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التجارة إلى منظمة منواً األقل النامية والدول الدول انضمام إن الواقع، وفي

جتليات هي إحدى التجارة العاملية فمنظمة منه، مفر ال أمراً يكون قد العاملية

أن تقبله النامية للدول حر أو ثمرة الختيار نتيجة ليست وهي العوملة، وآليات

ثم حتمياً. واالندماج فيه التعامل يكون يكاد طويل مسار هي بل أو ترفضه،

سلبية مفعول أخرى وأطراف فاعلة إيجابية أطراف فيه تسهم املسار هذا إن

وسلبياً على العاملية إيجابياً التجارة منظمة اتفاقيات آثار تنعكس بينما بها،

سيختلف(٤٧). اآلخر هو أن تختلف، وكذلك الضرر ال بد فالفوائد الطرفني،

ثانوياً، دوراً التفاوض يعطيها آلية على اعتماد املنظمة أن تعتبر النامية الدول

للبلد وهيبتها سياسياً االقتصادية القدرة التفاوض في املؤثرة العوامل من أن إذ

وعدد الكفاءات على يتوقف في األساس كما أن التفاوض واقتصادياً، وعسكرياً

سياتل، ملؤمتر التحضير في واضحة بصورة للعيان بدت احلقيقة وهذه اخلبراء،

يقارب املتحدة األمريكية مؤمتر سياتل، مبا الواليات حضرت املثال فعلى سبيل

بعض  في وحتى في اخلبراء، نقص لديها الدول النامية بينما خبيراً، ٢٦٠ على

غير الصغيرة الدول تصبح ولذا إقامتهم مدة متويل على قادرة  غير  األحيان

الدولة فيها التي متلك احلاالت  وفي  عوامل شكلية. بفعل مؤثرة وغير فعالة

بلدانهم عواصم فإن وشعوبها، مصاحلها عن باستماتة اخلبراء الذين يدافعون

باعتبارهم استبدالهم أو لتغييرهم املتقدمة الدول طرف من للضغط تتعرض

فيها ينجح التي احلاالت في  وحتى املفاوضات. لسير ومعرقلني مشاكسني

فإن االتفاقيات، صياغة في النظري املستوى على مكاسب حتقيق في اخلبراء

جديدة تتعلق بالتنفيذ. ملشاكل تتعرض الدول هذه

أضعف في ستكون الصغيرة الدول أن ترى العاملية التجارة منظمة أن إال

التجاري النظام ففي التفاوضية، قدرتها من تقوي املنظمة وأن املنظمة غياب
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ذلك وبناء على والضوابط. القواعد بنفس بالتقيد ملتزمون اجلميع للمنظمة،

تعترض أن النامية الدول بعض املنظمة في النزاع تسوية إجراءات مكنت

ولوال املنظمة املتقدمة، الدول بعض طرف من املتخذة اإلجراءات على بعض

األقوياء. التجاريني شركائها ضد أن تتصرف الصغيرة البلدان هذه بوسع كان ملا

األطراف. متعددة املفاوضات عن تنتج القواعد أن رأيها، لدعم املنظمة وتضيف

إعادة املتقدمة الدول لم تقبل لو تنجح أن كان لها ما األورجواي فمفاوضات

لدى كبيرة أهمية يشكالن (أمران الزراعية واملنتجات املنسوجات جتارة في النظر

النامية). الدول

على والذي النظري املستوى على املتفق عليه، ولو املبدأ إن األمر، واقع وفي

طلباً يعني ال األمر فإن التفاوض. لهذا مبدأ االتفاقيات، هو توقيع يتم أساسه

له اإلعداد يجب تفاوض هو وإمنا متقدمة، دولة نامية واستجابة من دولة من

الدول التي مع والتحالف جهة، من بالتحديد اخلبراء تكوين مستوى على جيداً

جهة ثانية. من واملواقف في املصالح الصغيرة معها الدول تتقاطع

منظمة في واألهمية اخلطورة بالغة قضية القرار اتخاذ آلية فإن كذلك 

جولة ففي ومستقبلها، املنظمة مصير  بها يرتبط  حيث العاملية، التجارة 

توافق على بناء القرار اتخاذ يتم أن على مصرة املتقدمة األورجواي كانت الدول

هي املناسبة اآللية بأن ترى النامية، باعتبارها الضحية، الدول كانت بينما اآلراء،

من (٩) املادة مقتضيات بناء على توفيقية صيغة التوصل إلى ومت التصويت.

اآلراء توافق إلى الوصول تعذر إذا حيث التجارة العاملية، منظمة إنشاء اتفاقية

عدم على جانبها من املتقدمة الدول أصرت ذلك ومع إلى التصويت، يتم اللجوء

املادة ملقتضيات الرضوخ عدم املتقدمة على الدول إصرار وأمام املادة. هذه تنفيذ

عدد جعل اآلراء تعذر توافق حالة في التصويت جلوء إلى من تقتضيه وما (٩)
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هذه جتاه شديدة أوجد حساسية وزن، مما وال له ال قيمة النامية أصوات البلدان

عدم موافقة الدول في تكمن هنا واإلشكالية دائما للنقاش. وطرحها القضية

وقد اآلراء. بعدم توافق متذرعة متاماً، صاحلها في غير القرار كان كلما املتقدمة

املمكن من كان أنه املثال، منها على سبيل  عديدة  مناسبات في ذلك حدث

التجارة ملنظمة عام كمدير  (Supatchai) سوباتشي التايلندي املرشح انتخاب

من بالرفض الترشيح هـذا قوبـل أن حـدث لكن ١٩٩٩م، نـوفمبـر في العاملية

مع الدول متعاطفاً يكون مرشحاً ميكن أن رأت فيه التي املتقدمة الدول جـانـب

التصويت وفـقـاً للـمادة إلى اللجوء يـومها النـامية النامية. وطلـبـت الدول

الدول قبل من بالرفض قوبل ذلك املنشئة للمنظمة، لكن من االتـفـاقية (٩)

املتقدمة.

واإلجماع باالتفاق غالباً تؤخذ القرارات أن ترى العاملية التجارة أن منظمة غير

أن اجلميع على  ألن  األغلبية، مبدأ  من دميوقراطية أكثر املبدأ هذا  أن  وتعتبر

وفي التفاوضية. القدرة نفس لها الدول كل تكن لم وإن اتفاق، على يكونوا

تعويض، أو مقابل بتقدير  وتطالب متحفظة دول هناك تكون  األحيان بعض

القواعد فإن أخرى  ناحية ومن  بالقرارات. الدول كل  تقبل أن يعني  والوفاق

ومتت املصادقة األعضاء، الدول طرف حولها من التفاوض مت للمنظمة التجارية

الدول. تلك برملانات طرف من عليها

هي دميوقراطية األكثر  القرار آلية وأن محمود أمر اجلميع تراضي أن ورغم

مبفردها النامية الدول قدرة  عدم أن إال األعضاء،  الدول بني اإلجماع أو الوفاق

شروطها يوافق ال قرار لكل املتقدمة الدول رفض فإن على االفة، ككتلة أو

الدول مصالح قد يعرض على الوفاق، يحوز ال القرار هذا أن بحجة ومصاحلها،

النامية إلى الضياع.
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املثال سبيل فعلى عملها، تعاني من أزمة في سير املنظمة في أن جدال ال

وال لألعمال، وضع جدول من سياتل ملؤمتر التحضير أثناء املنظمة تتمكن  لم

واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات بني املصالح تباين إلى بالضرورة ذلك يرجع

دفع مت خاللها من التي اآللية إلى يرجع وإمنا النامية، والدول واليابان األوروبي

رغم العاملية، التجارة منظمة ميثاق على مراكش في التوقيع إلى األطراف

حتت آليات أنها وقعت، النامية ترى البلدان إن األمر، وفي واقع املواقف. اختالف

مراكش. في العاملية التجارة منظمة إنشاء عند واإلغراء، والتهديد الضغط 

املعتمدة في اآللية أن ترى  وكذلك مأهول، غير تعتبر طريقاً اآللية هذه لكن

الدول املتقدمة، التي لدى ذريعة إال هي ما - الوفاق على بناء - القرارات اتخاذ

الدول ملصالح تستجب لم األورجواي، والتي في النامية للدول بوعودها تف لم

مت التي االتفاقيات  في وحتى اآلراء، في توافق هناك ليس أنه بذريعة النامية

النامية الدول أدانت  ولهذا التنفيذ. في جمة مشاكل هناك عليها،  التوقيع

عدم عن وأعربت فيه، املتبع الدميوقراطي غير والنهج إدارة مؤمتر سياتل طريقة

يومها. فيه من نتائج على ما سيتم موافقتها

استمرت إذا العاملية التجارة أن منظمة النامية ترى البلدان فإن هذا، على بناء

حساب على الكبار تخدم منظمة فإنها شؤونها، تصريف في املنوال هذا على

وفي املصيرية القرارات اتخاذ في مهمشة دوماً ستبقى وأنها الضعيفة، الدول

املؤمتر بأن ترى العاملية التجارة منظمة أن غير مصاحلها. مستقبلها وضمان رسم

األمور، وأن مزيداً من التفاوض نتيجة تعقد اتفاق إلى التوصل من يتمكن لم

سياتل. مؤمتر تأجيل مت وبالتالي على املصاعب، والدراسة كفيالن بالتغلب

عبرت التي ااوف  وإن بل ذريعاً، فشالً فشل سياتل مؤمتر  إن الواقع وفي

كانت العاملية منظمة التجارة إعالن على التوقيع عشية كثيرة أطراف عنها
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ترى التجاري التبادل بحرية املنادين من مجموعة هناك كانت فقد محلها. في

منافذ جتد لكي النامية، كبيرة للدول املنظمة فرصة ميثاق على التوقيع في

تخوفه أبدى من املقابل في وهناك  الصناعية، الدول  أسواق في لصادراتها

دون ستحول كبيرة  عقبات وأن الغموض، يسودها االتفاقية هذه أن معتبراً

ولقد واملنسوجات. الزراعية  السلع  بتحرير  األمر  تعلق إذا وخصوصاً تنفيذها،

املعايير في ازدواجية وسياتل وجنيف، سنغافورة، في املتالحقة املؤمترات أثبتت

ملصير مجهول. مما سيعرضها املنظمة، عمل سير في

قدم موطئ عن الباحثة النامية الدول في  املتمثلة الرابعة القوة أو  اجلهة

التجارة العاملية منظمة على تأخذ العاملية قرارات منظمة التجارة صناعة في

مصالح تعارضت فإذا واليابان، األوروبي واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات هيمنة

اتفقت وإذا املؤمترات،  وفشلت املفاوضات تعطلت االقتصادية األقطاب هذه

مؤمتر في ما حدث املثال، سبيل فعلى النامية. الدول مصالح املصالح هدرت

إذ املطروحة، القضايا األساسية حول أوروبي تنافس أميركي قام حيث سياتل،

التفاوضي. ومركزه رأيه وتقوية لتأييد حلفاء على للحصول منهما كل يسعى

أكبر عدد لتشمل املفاوضات أجندة لتوسيع األوروبي االحتاد دول سعت فلقد

األمريكي املطلب لتمييع مناورة أوروبية البعض أنها فسره ما وهو القضايا، من

توليه الذي الزراعي امللف عن االنتباه وحتويل األوروبية الزراعية  األسواق بفتح

العمل، معايير قضية على ركزوا فقد جهتهم من األمريكيون أما كبيراً. اهتماماً

القوانني األمريكية مراجعة ضرورة على ركز فقد اليابان وهو الثالث الطرف أما

اليابان تعتبرها والتي األمريكية، احمللية الصناعات حتمي التي اإلغراق ملكافحة

سياتل في مؤمتر مرة ألول النامية الدول حاولت وقد التجارة. حرية مخلة بقاعدة

الكبار وهيمنة  املنظمة عمل ألسلوب مسموع وبصوت رفضها عن تعبر أن

مسألة حول األمريكية الواليات املتحدة لرغبة االنصياع رفضت لقد بل فيها،
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األوضاع تصحيح يتم حتى املفاوضات مواصلة عدم على معايير العمل وأصرت

تنفيذ أحلت على كما عليها، الكبار وهيمنة املنظمة عمل أسلوب في اخلاطئة

جدوى. دون ولكن منواً، األقل النامية والدول بالدول اخلاصة االتفاقيات

تضخيم من النامية الدول تثيره ما أن التجارة العاملية منظمة ترى املقابل في

للواقع، فهم سوء يكون يعدو أن ال الكبرى الثالثة األقطاب االقتصادية هيمنة

أن ينبغي لكن  األعضاء. بني مختلف والوفاق التفاوض هي القرار أخذ فآلية

قدراتها مستوى في الواقع في  تختلف الدول أن هذه النامية البلدان تعترف

أن النامية على البلدان فإن ولهذا خبرائها، كفاءة وبالتالي تتفاوت التفاوضية،

مركزها التفاوضي. من ويقوي مصاحلها يحقق مبا تتكتل

األقطاب لعبت املراقبني، ورمبا بإجماع ذريعاً فشالً فشل إن مؤمتر سياتل قد

إلى األمريكية اإلدارة عمدت إفشاله، فلقد كبيراً في دوراً العظمى االقتصادية

من وخصوصاً اخلالفات  من  الكثير  تثير القضايا من  مجموعة  بطرح عرقلته

على أيضاً حساسة وهي قضية العمل، معايير مثل قضية النامية الدول طرف

األمريكية االنتخابات في الدميوقراطي املرشح على وخطيرة االنتخابي، املستوى

فيها الناشطني بني من كان املظاهرات من مجموعة  قامت  كما يومها.

انتخابية قاعدة يشكلون وهم األمريكية، املتحدة الواليات في جماعات البيئة

للحزب االنتخابية القاعدة كما أن الدميوقراطي. للحزب بها يستهان ال تقليدية

األميركي الوفد حمائية أكثر منها عوملية. ولذلك ركز تعتبر عموماً الدميوقراطي

وقضايا بالتجارة وعالقتهما العمل والبيئة معايير موضوعات على سياتل في

كان هذا وعلى احلكومية. املشتريات في الشفافية وضمان اإلغراق مكافحة

وغير متحمسة غير األميركية اإلدارة االنتخابية، فإن الرهانات أمام أنه واضحاً

مفاوضات جديدة. في الشروع متعجلة في
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املفاوضات من جديدة جولة في الشروع فإن  األوروبي، لالحتاد بالنسبة أما

العملة عهد الدخول في بعد أولوية مطلقة لديه تعتبر ال األطراف متعددة

أيضاً ويشعر اإلقليمي،  بالبعد مضى  وقت  أي  من أكثر يشعر فهو املوحدة،

جتاري فراغ مجرد من أي ونقدي، اقتصادي احتاد إلى موحدة من سوق بتحوله

أدى مما اقتصادية قارية ذات بعد عاملي، دولي إلى قوة نقدية ومالية إقليمي -

كانت حكراً والتي العوملة، يتعلق بتوجهات مسار فيما جديدة طموحات إلى به

الدول والقارات)، عابرة (أو اجلنسيات متعددة األمريكية والشركات احلكومة على

االحتاد األوروبي أن أي العاملية، التجارة منظمة في جديدة تأثير محاولة وبالتالي

األمريكية. الطريقة على التجارية املفاوضات من جديدة جلولة متحمساً يكن لم

ليشمل الكثير األعمال جدول توسيع محاولة إلى األوروبية اموعة كما سعت

فيها. اخلوض الظرف ذلك في األمريكية ترد اإلدارة التي لم القضايا من

حساسة تعتبر  نقاطاً أثارت  اليابان فإن  اآلسيوية، اموعة جهة من أما 

وبهذا اإلغراق. ملكافحة القوانني األمريكية مراجعة لألمريكيني، مثل بالنسبة

مشتركة عمل قاعدة لم تشكل واآلسيوية واألوروبية األمريكية فإن األجندات

وبشدة لتدافع جانبها من وقفت فقد النامية الدول أما سياتل. ملؤمتر للتحضير

التي املظاهرات هذا باإلضافة إلى املنظمة، عمل سير ولتنتقد مصاحلها عن

ممارسات من املدني اتمع موقف عن لتعبر احلكومية غير املنظمات نظمتها

مصالح اتفقت إذا أنه على شاهداً كان أن املؤمتر أي التجارة العاملية. منظمة

املنظمة خالل من النامية الدول مصالح حماية إلى سبيل فال الدول العظمى

في قد يسعف تكتالت بناء  فإن مصاحلهم اختلفت إذا  أما  للتجارة، العاملية

املكاسب. بعض حتقيق
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وفي األمريكية مدينة سياتل بالواليات املتحدة في كبيرة مظاهرات انطلقت

أهمها العاملية، التجارة ملنظمة االنتقادات من مجموعة لتطرح وجنيف باريس

من ٨٧  غير حكومية ١٫٢٠٠ منظمة وقعته بيان وزع فقد االنتقادات االجتماعية،

وااعة الفقر انتشار إلى أدى مما واألغنياء، بني الفقراء الهوة باتساع دولة يندد

املنظمة أن أساسها ترتكز على فكرة االنتقادات هذه والتهميش والبطالة(٧٩).

األثرياء أقلية من أيدي في تركيز الثروة بارز في بدوراً أسهمت تأسيسها قد منذ

في والبطالة والتهميش الفقر واجلهل واملرض تفشي زيادة مع جنب إلى جنباً

العاملية التجارة منظمة اتفاقات أن البيان وأوضح املعمورة. سكان أغلبية

للشركات جديدة أسواق فتح استهدفت قد األورجواي دورة في  أبرمت التي

الفئات من والعديد الوطني االقتصاد  حساب على والقارات الدول عابرات 

باعتبارها املنظمة وإجراءات آليات  املنظمات هذه انتقدت كما االجتماعية.

أن (أوكسفام) أوضحت منظمة كما للشفافية، للدميوقراطية وتفتقر معادية

الفقيرة الدول كلفت اإلجراءات منتجاتها، وأن هذه بحماية تقوم الشمال دول

التي املساعدات مرة قيمة عشرة أربع يعادل ما وهو مليار دوالر سنوياً، سبعمائة

املنظمات بني ومن التنمية. مساعدات إطار في الفقيرة الدول هذه عليها حتصل

بازدواجية األمريكي الرئيس اتهمت التي األمريكية املنظمات احلكومية، غير

طرف من وموجه مساند  وهو  إنساني، بعد ذات بعوملة يطالب فهو املعايير،

الفرنسية املنظمة رفضت فقد فرنسا في أما بالدرجة األولى. األعمال رجال

بفرض العاملية، وطالبت التجارة  مبنظمة االعتراف احلكومية للمنظمات غير

غير املنظمات طالبت فقد وكوريا، اليابان في أما العالم. فقراء ملساعدة ضرائب

لضمان جديدة قواعد إيجاد على بالعمل العاملية التجارة منظمة احلكومية
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ذلك على سيترتب فإنه املزارعني، وإال هجرات وتوقف الغذائي األمن على احلفاظ

وخيمة. اجتماعية آثار

تقلص اتفاقياتها بأن االدعاء أن جانبها من فترى العاملية التجارة أما منظمة

أساس على غير مبني إدعاء هو والفقراء األغنياء بني الهوة وتوسع فرص العمل

ومكافحة للعمل فرص إليجاد دافعة قوة تشكل أن ميكن ومبسط، فالتجارة

العمال، إلى تقليص ماسة حاجة هناك تكون األحيان في بعض أنه الفقر. إال

على صعبة تكون الوضعية  فإن احلالة، هذه وفي  بعضهم،  تسريح وبالتالي 

بني فالعالقة حالً. ال تعتبر احلمائية احلاالت كل في االجتماعي. لكن املستوى

للنمو مالئماً مناخاً توفر واملستقرة احلرة معقدة. والتجارة والتشغيل التجارة

تقليص في وبالتالي يسهم للعمل، فرص إيجاد من ميكن قد مما االقتصادي،

تنادي بتحرير متدرج فهي مختلفة، بطريقة القضايا هذه املنظمة تتناول الفقر.

ال أخرى عوامل توجد املنظمة أنه وتعتبر الالزم. للتكيف زمنية فرصة يعطي

احلاصلة عن التغيرات املسؤولة وهذه العوامل هي املنظمة، صالحيات حتت تدخل

فاالقتصاديات البطالة. معدل على وكذلك الرواتب أو الدخول مستوى على

لذلك عالية، وذات كفاءة ماهرة يداً عاملة تتطلب على تقنية تعتمد املتقدمة

التقنية. التغيرات إلى راجعة  األجور مستوى على حتصل التي التغيرات فإن

فإن  في فقر، يعيشون األفراد من مليار ١٫٥ كان إذا أنه تعتبر املنظمة كما أن

في اإلسهام مكن من قد العاملية الثانية احلرب من ابتداء التجاري التبادل حترير

الفقر. من حالة البشر من انتشال ثالثة مليارات

تسخر العالم في فقراً الدول األكثر أن الدراسات تؤكد الواقع، إن بعض وفي

اتفاقيات  لتطبيق عائدات التصدير نتيجة من دوالر مليار ١٦٢ إلى ٢٦٥ بني ما

نتيجة  و٢٩٢ ملياراً ١٤٥ بني يتراوح ما تدفع أنها في حني ككل، األورجواي دورة
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االقتصاد في تهميشها زيادة يعني ما وهو الغذاء، فاتورة تكلفة في الزيادة

االجتماعية الشرائح على سلباً سينعكس مما العدالة، عدم من ويعمق العاملي

االجتماعي، تتمثل املستوى على خطيرة أخرى مؤشرات وهناك الدخل. متدنية

توجد والقارات، إذ احلدود عابرة الشركات من محدود عدد لدى الثروة تركيز في

بتنفيذ  الشركات تقوم هذه قائمة تتصدر الصنف هذا عمالقة من شركة ٢٠٠

سوى تستخدم ال  ذلك مع لكنها العاملي، االقتصادي النشاط  ربع  وممارسة

اهتمام يعير أي ال أن النظام الرأسمالي يدل على مما العاملة، القوى من ٪٠٫٠٧٥

االقتصادية(٨٠-٨٣). فلسفته في للتشغيل

áÄ«ÑdG ájÉªM äÉ«YGóJ

العاملية التجارة ملنظمة كبيرة انتقادات على سياتل في العام املشهد انطوى

للحفاظ الراعية اجلمعيات  اتهمت فقد  احلكومية،  غير املنظمات طرف من

للشركات جديدة أسواقاً فتحت قد بأنها العاملية التجارة منظمة البيئة على

بعض أن غير ستدمر البيئة. فإنها وبهذا البيئة، على حساب متعددة اجلنسيات

االنتقادات هذه لطرح اجلماعات هذه تدفع املتقدمة الدول أن يعتقد املراقبني

من تنديد بعمل األطفال، يتضمنها وما العمل مبعايير تتعلق أخرى قضايا مع

الذي موقفها التفاوضي لتضعيف النامية الدول رقاب كله على ذلك وتسليط

عليه. أكثر مما هو تضعيف إلى احلقيقة في يحتاج ال

االعتبار يأخذ بعني بنودها من كثيراً أن ترى العاملية التجارة أن منظمة غير

التجارة ملنظمة املؤسس مراكش اتفاق فديباجة بالبيئة. املتعلقة ااوف

األمثل عن االستخدام بالتحديد حتدث املنظمة أهداف يرسم والذي العاملية،

في املواد أهم بني ومن البيئة. املستدمية وحماية التنمية وكذلك عن للموارد،

التي والتجارة، اجلمركية للتعريفة االتفاقية العامة من (٢٠) املادة الشأن هذا

٦٤



٦٥

á
«ŸÉ©

dG
I

QÉé
àdG

á
ª

¶
æ

e
ä

ÉÑ
≤

©
e

.
.

Ê
ÉãdG

π
°ü

Ø
dG

األفراد وحياة حلماية ولصحة الضرورية اإلجراءات باتخاذ األعضاء الدول تطالب

على اإلجراءات للحفاظ من بجملة تطالب وكذلك النباتات وصيانة واحليوانات،

اتفاقيات هناك فإن العامة، املبادئ على زيادة للنفاد. القابلة الطبيعية املصادر

مسؤولية وضع أن كما بالبيئة، املتعلقة املشاكل االعتبار بعني تأخذ خاصة

اختصاص من وإمنا املنظمة، اختصاص من ليس البيئة حلماية دولية قواعد

اتصة بالبيئة. الوكاالت

كورقة ضغط على البيئة تستخدم الدول املتقدمة أن من احملتمل كان وملا

معادياً سلبياً تأخذ موقفاً أال النامية هي األخرى الدول على فإن النامية، الدول

البيئة. فيما يتعلق بحماية جانبها من

á`«`ë`°U äÉ`«`YGó`J

الغذائية املنتجات حول سالمة انتقادات العاملية التجارة منظمة إلى وجهت

االعتقاد فهذا  التجاري. التبادل حرية آلية عبر الدولية األسواق في املنتشرة

على حساب مقدمة العاملية التجارة منظمة عند التجارية املصالح أن يعتبر

أن إال األشخاص، أمن  وصحة وسالمة واألضرار ااطر من املنتجات  سالمة

األوروبي وخصوصاً االحتاد الكبار، بني والصراع املناورات من جزء هذه االنتقادات

لفتح معارضة فهناك بامللف الزراعي، يتعلق فيما األمريكية والواليات املتحدة

البيئية املواصفات دون  سلع  دخول من عليه  سيترتب ملا  األمريكية األسواق

السليمة. والصحية

االتفاقيات من بنوداً أساسية هناك أن ترى العاملية منظمة التجارة أن غير

األفراد وحياة صحة  حلماية الضرورية باإلجراءات القيام للحكومات تتيح

معايير مفصلة بصفة تدرس اتفاقيات وهناك النباتات. وصيانة واحليوانات
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ونباتية، حيوانية طبيعة ذات أخرى ومصادر الزراعية واملنتجات الغذائية للسلع

والزراعة، للتغذية األمم املتحدة منظمة في املعتمدة املعايير وذلك انطالقاً من

العاملية. الصحة منظمة وكذلك

العلمي، بالتقدم مرتبط العالم  في الزراعة مستقبل  إن احلقيقة، وفي

يحترم اإلنسان أن يجب العلمي التقدم هذا أن إال احليوية، التقنية وخصوصاً

شيء(٤٧). كل يبيح للربح يكون الدافع وأال الصحية واملعايير والقيم واحلياة

العاملية في منظمة التجارة العضوية شروط

وااللتزامات، احلقوق بني التوازن تعني العاملية التجارة منظمة في العضوية إن

األعضاء كل ونظرياً التفاوض، طريق عن املنظمة إلى ينتمون األعضاء أن حيث

جانب إلى املنظمة في األعضاء األخرى الدول توفرها بالتميزات التي يتمتعون

فتح على األعضاء فإن ذلك، نظير وفي التجارة. ولوائح قواعد الذي توفره األمان

كاملة سيادة ذات دولة كل  حق أن من اللوائح، كما بكل  وااللتزام أسواقهم

تصبح أن شريطة املنظمة، عضوية على التجارية واحلصول وضع سياساتها 

أي(١٨): للعضوية؛ مؤهلة

سياساتها جوانب تصف كل أن العضوية بطلب املتقدمة احلكومة على أوالً:

العاملية، التجارة منظمة باتفاقيات عالقة لها التي واالقتصادية التجارية

 The Memorandum اخلارجية التجارة نظام مذكرة في املعلومات تلك وتقدمي

تعني  عمل مجموعة قبل من لفحصها on the Foreign Trade Regime (MFTR)R

هي واملذكرة بالطلب. احلكومة املتقدمة متثلها التي طلب الدولة لفحص

خالل األطراف املتعددة املفاوضات للبدء في املطلوبة الوثيقة األساسية

يتضمن: تتبع منوذجاً محدداً واملذكرة العمل. فريق اجتماعات
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بالتجارة اخلاصة والتنظيمية القانونية والبيئة املنضمة الدولة ˚ سياسة

واملعايير، والرخص، واجلمارك، الفكرية، وامللكية واخلدمات، البضائع، في

الوطنية، والتجارة  النباتية، والصحية الصحية واإلجراءات والزراعة،

وإجراءات اإلغراق، تالفي وإجراءات احلكومة، وحيازة االستثمار، وإجراءات

والوقاية. التوازن

احلكومة. وحيازة واخلدمات، البضائع، في عن التجارة مفصلة ˚ إحصائيات

التجارة اتفاقيات ذلك في (مبا القائمة للدولة الدولية التجارية ˚ االتفاقيات

اإلقليمية. أو الثنائية واالتفاقيات العمال، واتفاقيات احلرة)،

السياسات واألسس، فحص في العمل تقدماً كافياً مجموعة إحراز ثانياً: عقب

املباحثات تغطي حيث األعضاء، والدول اجلديد بني العضو مباحثات تبدأ

أن غير معينة، ألسواق الدخول والتزامات التعريفة، معدالت قضايا مثل

االنضمام عادة  املنظمة. أعضاء  على كل اجلديد تسرى العضو التزامات

الدول من كل  مع ثنائية مفاوضات  (٥) من أكثر يتطلب ال السلس

اتصة.

العمل تقوم مجموعة املفاوضات من واالنتهاء التجارة نظام إمتام مبجرد ثالثاً:

مسودة تقرير يتضمن وتدوينها في االنضمام، شروط وضع من باالنتهاء

عادة للعضوية، املرشحة الدولة بالتزامات وقائمة عضوية  اتفاقية

العمل. لفريق اجتماعات (٨) من أكثر يتطلب االنضمام السلس ال

أو للمنظمة العامة الهيئة إلى التفاهم لوثائق النهائية الصورة تقدم رابعاً:

إلى بالطلب املتقدم انضمام يتم  اقتراع، حيث إجراء  بهدف الوزراء ملؤمتر

األوقات غالب  في أنه  إال املنظمة، أغلبية أصوات بثلثي  فاز إذا املنظمة
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يسري أن قبل االتفاقية على بالطلب الدولة املتقدمة برملان تصديق يلزم

العضوية. مفعول

في املنظمة تضاهي إلى جدد أعضاء لضم اإلجراءات املعقدة هذه تصميم

سالح ذو ماسوني، وهي محفل أو بنادي مغلق االلتحاق عملية خطواتها بعض

تتضمن: حيث حدين،

الوالء مع وشروط القبول، والتوصيات، االتفاقيات، بكل الكامل االلتزام -١

الذاتية. املصلحة حساب على للمنظمة املطلق

النفوذ. وأصحاب األغنياء مع الشراكة بأهمية اإلحساس -٢

شروط وفق  لالنضمام املرشحة الدولة  بها تلتزم  التي اخلطوات إن ثم 

والتوافق. والتفاهم للمفاوضات نتيجة كانت وإن حتى عليها، متلى االلتحاق

وبالطبع قوياً، طريقه سيواصل والقوي ضعيفاً سيستمر الضعيف فإن وبهذا

يدور، ثم ما بكل وأدرى ألنهم أقدم أكبر بنفوذ يتمتعون األعضاء القدامى فإن

العامة(٨٤-٨٥). باالتفاقيات سوى ملزمني إنهم غير

للمنظمة املعارضة اموعات

للعوملة. املعارضني غالبيتها من العاملية التجارة ملنظمة املعارضة اموعات

Ú«aô◊Gh ∫Éª©∏d ‹GQó«ØdG OÉ–’G

 American Federation of Labor and واحلرفيني: للعمال الفيدرالي االحتاد يضم

املتحدة األمريكية كل  الواليات Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)O في

 IInternational Longshoremen املوانئ حمالني احتاد مثل اتلفة، احلرفية االحتادات 

،Association (ILA) and International Longshoremen and Warehousemen Union (ILWU)U

سيارات سواقي ألخوة العاملي  واالحتاد ،١٢٥٫٠٠٠ حوالي أعضاؤه يبلغ الذي
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 Teamsters Union: International Brotherhood of Teamsters, البضائع ونقل الشحن

ويبلغ احتاد  وأقدم أكبر ،Chauffeurs. (Warehousemen, and Helpers of America)a

الكهرباء والسيارات عمال أخوة من احتادات والعديد مليون؛ ١٫٥ من أكثر أعضاؤه

املتحدة الواليات في للعمال احتاد أغنى يعتبر واالحتاد إلخ. .. والسباكة، وامليكانيكا

التي التكتالت من يعتبر واالحتاد األعضاء. اشتراكات دخله يشمل ألن األمريكية،

الرئاسية والنيابية االنتخابات على تأثير من له ملا نظراً كبيراً سياسياً دوراً تلعب

عدا فيما األمريكيني احلرفيني كل تشمل عضويته أن كبير؛ إذ كتجمع شعبي

كما يؤيده االحتاد. الذي املرشح ينتخبون األعضاء وغالبية املهنيني. من قليل عدد

السياسة على اهتمامه جل ويركز اخلارجية بالسياسة كثيراً يهتم االحتاد ال أن

املثال سبيل فعلى العاملة. الطبقة مصالح على وتأثيرها الداخلية األمريكية

التي العارمة الثورة حلظة، رغم آخر إلى فيتنام حرب يؤيدون االحتاد أعضاء كان

كان ملا  الثانية اخلليج  حلرب املؤيدين أول كان االحتاد أن  كما ملعارضتها؛ قامت

الصناعي واحلربي. اإلنتاج زيادة في من يتوقعونه األعضاء

ô`°TÉ`ÑŸG AGô``LE’G á`µÑ°T

منظمات عدة حتالف بني مبثابة (Direct Action Network) املباشر اإلجراء شبكة

،(Rainforest Action Network) غابة املطر إجراءات شبكة أهمها: املشارب مختلفة

 T(The Ruckus) املناوشات وجمعية ،(Art & Revolution) والثورة الفنون ومنظمة

لتحقيق العنف، استخدام دون املدني؛ العصيان فكرة تشيع التي  ،Society)y

وتؤمن العنف تتحاشى والشبكة اإلنسان. وحقوق البيئة  حماية  أهداف 

قيادات متحالفة متثل فهي موحدة قيادة للشبكة وليس السلمي. بالتظاهر

متويل ويعتمد متخصصة.  قيادة نشاط  لكل أن  كما محددة، أهدافاً  تخدم

على العضوية والتبرعات. الشبكة
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«التجمعات بكناية املعروفون (Anarchists from Eugene) أوجني الفوضويون من

املتاخمة أوريجون  بوالية أوجني مدينة من جمعية (Black Blocs)؛ السوداء»

دائمة مناوشات  في اجلمعية  وأفراد  الغربي. الساحل  على واشنطن  لوالية

كنيتهم أن إال فقط، البيض من اجلماعة وأعضاء املدينة. في الشرطة مع

الداعية للفوضى السوداء األعالم ورفع السوداء للمالبس ارتدائهم جاءت من

التجمعات من املتظاهرين عدد وبلغ األمن. رجال مبواجهة والقيام والعنف،

املظاهرات في على الساحة وظهورهم متظاهر. مائة ومائتي بني ما السوداء

من اشتراكاتهم، يقومون بالتمويل الذين املترفني من حديثة. واألعضاء ظاهرة

كنيات، ويستخدمون العائلة، أسماء  دون مفردة  أسماء يستخدمون وكلهم

يشبه اجلنوب في صغير أمريكي  حيوان وهو وبوسوم، وراعي،  عنكبوت، مثل: 

وعشب(٨٦). األهالي يأكلونه؛ وهاواي، وروب، وكان الفأر

ô°†NC’G ΩÓ°ùdG ÜõM

البيئة من أهدافه حماية حزب وهو ،(Green Peace Party) األخضر السالم حزب

الدول، من العديد في يعمل األخضر السالم وحزب األفراد. وحقوق والدميوقراطية

بنفس األفكار. مرتبطون وكلهم دولة، كل في مستقالً حزباً يشكل حيث

á«µ«dƒKÉµdG ¢ùFÉæµdG äÉ©ªŒ

من القسيسني الذين مجموعة من تتكون الكنائس الكاثوليكية جتمعات

أمريكا في  خاصة  العاملة،  األيدي واسترقاق اإلنسان  حقوق عن يدافعون

الالتينية.
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التي والعاملية والوطنية واإلقليمية احمللية الصغيرة املنظمات جانب إلى هذا

حدود»، بال «أطباء مثال ذلك املظاهرات؛ في إعالمية حمالت أو بأفراد شاركت

فولن الصيني الروحي التدريب ومزاولو والوطنية، واالجتماعية اخليرية واجلمعيات

ترمز البوذية التي الروحية الرياضية التمرينات نوع من وهو ،(Falun Gong) جوجن

العاملني جمعية وكذلك البشرية، القوى من بدالً الغيبية للقوى اخلضوع إلى

International Federation of Library Associations (IFLA) بكندا، والذين  املكتبات في

الفكرية. امللكية حقوق في بفاعلية شاركوا

á«YGQõdG ∫hódG ∞dÉ–

تشكل حتالفاً ١٩٨٦م، عام أسست التي (The Cairns Group) كيرنز مجموعة

الزراعية الصادرات من متثل ٢٥٪ الزراعية، للمنتجات مصدرة دولة ١٨ ميثل دولياً

وتشيلي، وكندا، والبرازيل، وبوليفيا، وأستراليا،  األرجنتني، وهي العالم، في

وماليزيا، ونيوزيلندا، وباكستان، وإندونيسيا، وجواتيماال، وكوستاريكا، وكولومبيا،

مجموعة واموعة هي وأوروجواي. وتايلنديا، أفريقيا، وجنوب والفلبني، وباراجواي،

منظمة مع وهي تتولي املفاوضات الزراعية، جتارة الصادرات حترير إلى ضغط تدفع

العاملية. التجارة
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اخلليجي التعاون مجلس املأزق   ˚ دول من املفرغة  ˚ اخلروج ˚ احللقة
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احللقة املفرغة

السلع على  تعتمد العربي، العالم  دول وخاصة النامية،  الدول العديد من

.. والشاي، والسكر واحلبوب والقطن كالنفط الوطني دخلها مصادر في األولية

نفسها محاصرة ستجد الدولية التجارة منظمة إلى بانضمامها وغيرها. وهي

قيست ما إذا متدنية  األولية السلع أسعار إن حيث املصنعة، بأسعار السلع

الدول تلجأ  أن ويفترض الكبرى، الصناعية  الدول  في املصنعة السلع بأسعار

مما السلع، هذه من إنتاجها زيادة إلى األسعار في الفارق هذا ملواجهة النامية

العاملي فتنخفض الطلب على العرض مستوى ارتفاع إلى النهاية في يؤدي

(الفخ باسم في ما يعرف الدول هذه تقع وبالتالي مما هي عليه، أكثر األسعار

الفقر. دائرة بها إلى قد يؤدي الذي التجاري)

مجموعة عليه تسيطر التسويق فن العاملية أو املنافسة لعبة أن شك وال

املتحدة والواليات الغربية أوروبا في تتمركز اجلنسية متعددة شركات قليلة من

اآللية حسب للقارات) (عابرة الشركات هذه وستصبح واليابان األمريكية

بلغت قد العاملية مبيعات هذه الشركات خاصة وأن نسبة املنظمة، في املتبعة

من التاسع العقد أوائل في بأسره  العالم في احمللي  الناجت إجمالي من ٪٤٠

مجتمع في دولي تخضع لقانون لن الشركات هذه أن ريب في املاضي، وال القرن

القوي فيه طبقي مجتمع أنه سوى العامة، أطره وحتديد يصعب تعريفه دولي

والفقير. والغني والضعيف

رخيصة ستجد عمالة أنها النامي العالم من الشركات ستجنيه هذه ما إن

في إيجاد وظائف جديدة وبالتالي أرباحها، وتضخم إنتاجها زيادة  من  لتتمكن

ستحمله ما  إلى باإلضافة فيها، البطالة معدالت من يحسن مبا بلدانها 
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(ثقافة تعرف باسم عادات وسلوكيات أو قيم النامي من إلى العالم منتجاتها

وتتمكن والنشء أوساط الطلبة في رواجاً ستجد يتوقع أنها التي االستهالك)

وطبعاً األعمار، مختلف فيها في املستهلكني وذوق مزاج  على السيطرة من

بدالً استهالكياً غزواً ليصبح الشعوب، تلك وقيم وثقافات دين حساب على

ومنتصف أوائل في ممارسته االستعمارية الدول حاولت الذي الفكري الغزو من

إلى سابق احمللية اللغة تغريب أيضاً محاوالت ستعود وبالتالي املاضي، القرن 

فقط. واآلداب والتراث األديان تدريس في لتنحصر عهدها

املأزق من اخلروج

االنضمام في العربية الدول منظومة تكتمل أن بعد املأزق هذا من اخلروج إن

إلى العربية الدول جامعة عبر أن تسعى بد منه يعد لم الذي املنظمة إلى 

تكتل إلى  ميهد مما البينية، التجارة مستوى لتحسني جمركي احتاد  إنشاء 

حسب االحتاد إنشاء مثل هذا إلى الوقت يحن لم وإن كان مرتقب،  اقتصادي

العامة القطاعات  ملكية حتويل تدرس زالت التي ال العربية الدول بعض رأي

دراستها من تلك الدول انتهاء حلني سيتوقف العالم وكأن اخلاص، القطاع إلى

وحتويل العاملية السوق على العاملية الشركات هيمنة نتائج ولتتحمل فلتواجه

أسواق استهالكية(٨٧). سواها إلى ما

اخلليجي التعاون مجلس دول

جناح ارتكز األمريكية، مدينة سياتل في الذي عقد املنظمة فشل مؤمتر بعد

بني اتفاق إلى والتوصل سياتل فشل أسباب على جتاوز تاله الذي الدوحة مؤمتر

األطراف، متعددة املفاوضات من جديدة جولة إطالق على الفرقاء  مختلف

السياسات على تأثيراً وأكثر العاملية أكبر التجارة منظمة قوة جعل الذي األمر
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االقتصادية، ااالت كافة في األعضاء لدولها احمللية االقتصادية والتوجهات

اخلليجية الدول أمام املناورة هامش من وقلل فحسب، التجارية وليس ااالت 

نفسها منهمكة الدول هذه مفاوضات جديدة؛ لتجد إجراء رفض األعضاء في

العاملية(٨٨). التجارية املبادالت حترير ووسائل آليات حول التفاوض في

الرابع الوزاري املؤمتر كأول عاصمة عربية تستضيف الدوحة اختيار أتاح ولقد

إلى للتقدم ذهبية فرصة ٢٠٠١م نوفمبر في الذي عقد العاملية ملنظمة التجارة

أمام املطروحة كانت املطالب حيث مصاحلها االقتصادية، يحمي مبا املؤمتر ذلك

متاسك النظام على اخلليجية تعكس حرص الدول متوازنة وموضوعية؛ املنتدى

إلى ويؤدي اتلفة، الدول ظروف متوازن، يراعي بشكل وتطوره التجاري العاملي

التجارة العاملية. في اخلليجي التعاون مجلس لدول الفعالة العاملية املشاركة

التجارة العاملية منظمة إلى اخلليجي التعاون مجلس انضمام دول أصبح وقد

العاملية. منظمة التجارة منها إلى ست دول ظل انضمام في واقعة حقيقة

متثل مطالب عدة وضعت قد اخلليجي التعاون مجلس دول فإن ذلك، وفي ضوء

منظمة التجارة اجتماع أمام وقدمتها والبعيد القريب املستقبل في تطلعاتها

الدوحة. في العاملية

العاملية التجارة منظمة اجتماع طرحت على التي اخلليجية ومتثلت املطالب

التالية(٨٩): األمور في

عنها أسفرت التي االتفاقات بتنفيذ املتقدمة التزام الدول مدى مراجعة أوالً:

اخلليجية قلقها الدول معظم أبدت وقد ١٩٩٤م. في عام أوراجواي جولة 

في وتعهداتها التزاماتها املتقدمة  الدول تنفيذ عدم عن رضائها وعدم

املنسوجات وجتارة واإلغراق، الدعم، مثل: مبوضوعات، املتعلقة االتفاقات تلك
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السلع وخاصة السلع واخلدمات، جتارة وحترير الصحية، واالشتراطات واملالبس،

الدول اخلليجية تستعد السياق هذا وفي أمامها. وفتح األسواق الزراعية

التجارية، املفاوضات من متوازنة جديدة جولة إجراء بشأن رؤية موحدة لطرح

املنظمة في األعضاء  األخرى العربية الدول وبني بينها فيما  االتفاق مع

التي االتفاقات في اللتزاماتها املتقدمة الدول  تنفيذ لضمان  آلية لوضع

في إضافية جديدة  التزامات أي  ميثل ال ومبا أوراجواي،  جولة عنها أسفرت

الدعم مجاالت خاصة في اخلليجية، الدول على واملستقبلية احلالية املرحلة

املتقدمة. الدول بعض في احلماية سياسات وفرض

األخرى العربية والدول للسعودية الالزمني الفني والدعم املساندة تقدمي ثانياً:

مشاركة وتكثيف العاملية، منظمة التجارة إلى في االنضمام ترغب التي

انضمام طلبات تبحث العمل التي مجموعات والعربية في اخلليجية الدول

املنظمة. العربية إلى عضوية الدول

العاملية التجارة الوزاري ملنظمة األول للمؤمتر االجتماع بقرار االلتزام ضرورة ثالثاً:

عدم وبالتالي الدولية، العمل منظمة إطار في تبحث العمل معايير بأن

التعاون مجلس للمفاوضات بني دول جديدة جولة في أية املوضوع هذا إدراج

معايير استخدام  عدم على والتأكيد العاملية،  التجارة  ومنظمة  اخلليجي

صادرات على سلباً تؤثر التي احلماية إجراءات من للمزيد البيئة كوسيلة

الشفافية مثل: موضوعات، إدراج على املوافقة وكذلك اخلليجية. الدول

جدول ضمن الصناعية للسلع اجلمركية والتخفيضات التجارة وتسهيل

اجلديدة. اجلولة أعمال

املتقدمة الدول من تقدم التي الفنية املساعدات تكثيف أهمية  رابعاً: 

خصوصاً، عموماً واخلليجية العربية للدول واإلقليمية الدولية واملنظمات
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«التثمني اتفاقية مثل: اتلفة، لالتفاقيات التطبيق مجاالت في خاصة 

الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة املتصلة التجارية واجلوانب اجلمركي»

واالتفاقية ،Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

املتصلة االستثمار إجراءات واتفاق «اجلاتس»، واخلدمات  للتجارة  العامة

اإللكترونية. والتجارة Trade-Related Investment Measures (TRIMS) بالتجارة

اخلليجي التعاون مجلس دول أعدتها التي املستقبلية اإلستراتيجية أما

هي: مرتكزات أساسية عدة على فتقوم العاملية التجارة منظمة مع للتعامل

العاملية فاملنظمة الس؛ دول بني االقتصادي التكامل درجة وتعميق تعزيز -١

اقتصادية تكتالت إقامة إلى اتلفة نصوصها واتفاقياتها خالل من تدعو

األعضاء. دولها بني

تعريفة على  االتفاق مثل ذلك؛ سبيل في خطوات الس أخذ وقد

لدول االحتاد اجلمركي كخطوة إلقامة اخلارجي العالم جتاه موحدة جمركية

اخلليجية املشتركة، السوق قيام على والعمل ٢٠٠٥م، مارس في الس

إضافة الس. دول بني النقدي إلقامة االحتاد زمني برنامج والتوجيه بوضع

التعاون تأكيد  بغية املشتركة اخلليجية  املؤسسات من املزيد بناء إلى

لالستثمار»، اخلليج «مؤسسة مثل:  الس، دول بني واالقتصادي الفني

التحكيم و«مركز التعاون»، مجلس لدول واملقاييس املواصفات و«هيئة 

االختراع»، براءات و«مكتب آسيا»، لدول الكهربائي الربط و«هيئة التجاري»،

الس». بدول اآللي الصرف شبكات بني للربط و«الشبكة اخلليجية

مواقفها يعزز اخلليجي التعاون مجلس دول بني التكامل تعزيز شك أن وال

والتكتالت الدول  وجتاه العاملية،  التجارة منظمة داخل التفاوضية
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التي التفضيلية على االمتيازات من احلصول وميكنها األخرى، اإلقليمية

االقتصادية. للتكتالت املنظمة متنحها

دول تواجهها التي للتحديات نظراً االقتصاديات اخلليجية؛ هيكلة إعادة -٢

األجنبية، املنتجات أمام أسواقها فتح  نتيجة اخلليجي التعاون مجلس

لبنود تطبيقاً واحمللية واإلقليمية العاملية األسواق في املنافسة واحتدام

االقتصادية هياكلها في النظر الس دول وتعيد العاملية، التجارة منظمة

النفط على االعتماد وتقليل  دخلها مصادر تنويع نحو  وتتجه القائمة،

اخلارجية. إليراداتها أساسي كمصدر

مختلف ارتياد في اخلاص  القطاع توجهات دعم نحو الس دول وتتجه

توجهات قيادة في األكبر واألهم الدور وإعطائه االستثمارية، املشروعات

السياسات من في العديد الس النظر دول تعيد كما االقتصادية. التنمية

الصناعية الوطنية للمشاريع الدعم تقليل مجال في خاصة االقتصادية،

في الترفيهية اخلدمات من الكثير عن  الدعم  ورفع واخلدمية، والزراعية

الرفاهية) وسياسة الدعم (توفير احلماية سياسة أصبحت حيث الدولة؛

أمام االستثمارات وإتاحة العاملية، التجارة منظمة ملبادئ مخالفة

أكبر. بدرجة املستثمرين األجانب

التجارة منظمة اتفاقيات  تتيحها التي االستثناءات من االستفادة -٣

التجارة حترير دعت إلى قد العاملية التجارة من أن منظمة فبالرغم العاملية؛

بوضع النامية الدول وعدت أنها إال واحلواجز،  العوائق  كل من  العاملية

من االستثناءات بالعديد فقامت االقتصادية؛ ظروفها تالئم التي الشروط

السالمة باعتبارات املتعلقة كاألحكام الزمنية، وغير الزمنية واألحكام

النامية للدول تسمح التي الوقائية والتدابير الوطني واألمن والصحة
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التي الواردات على الكمية القيود وفرض محددة، حاالت إليها في باللجوء

في تتخذ التي االستثنائية واإلجراءات احمللية، بالصناعات الضرر تلحق 

الصناعات حماية وإجراءات املدفوعات موازين في حالة معاجلة االختالالت

الناشئة.

األسس لوضع التعاون مجلس لدول مهمة فرصة تقدم االستثناءات هذه

الوطنية الصناعات على واحلفاظ ومستهلكيها أسواقها حلماية الالزمة

من االستفادة على الس دول وحترص اخلارجية، املنافسة مواجهة في

للدول النامية. العاملية التجارة منظمة تقدمها التي الفنية املعونات

كانت إذا ما فهو اخلليجية الدول أمام يبرز الذي األساسي التحدي  أما 

تسري سوف النامية - الدول على تنطبق التي - إليها املشار االستثناءات

هناك إن حيث ال؛ أم مرتفع  دخل ذات  دوالً باعتبارها اخلليجية الدول  على

اخلليجي التعاون مجلس دول املتقدمة إلى معاملة الدول لدى توجهاً قوياً

التي واالقتصادية التجارية املفوضات في نامية دوالً وليست متقدمة كدول

العاملية. التجارة منظمة داخل إلى االجتاه هذا ميتد أن ويخشى بينهما، جتري

العاملية. التجارة منظمة إطار ضمن الس دول بني التنسيق -٤

ودون فردي بشكل العاملية التجارة منظمة إلى الس دول مت انضمام

التزاماتها جداول بتقدمي دولة كل انفردت حيث بينها؛ تنسيق فيما أدنى

طبيعة أن غير األخرى، الس دول به تقدمت ما إلى النظر دون الوطنية

واحدة ككتلة  العمل ضرورة الس دول  على تستوجب احلالية الظروف

في بينها فيما التام التنسيق خالل من العاملية  التجارة  منظمة داخل

اللجان تعقدها التي االجتماعات الدورية في أو املقبلة، املفاوضات جوالت
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أجل املطالبة من وذلك العاملية، التجارة ملنظمة التابعة واألجهزة اتصة

العمل ملنظمة قواعد بعض تطبيق قبل السماح فترات والضغط لتمديد

الس دول ظروف تتوافق مع ال قد التي ورفض االلتزامات العاملية، التجارة

من للمنظمة االقتصادية  التوجهات  صيغة واملشاركة في االقتصادية،

األعضاء. حترير اقتصاديات الدول وآليات سبل حول وفاعل صريح رأي خالل

في العاملية التجارة عمل منظمة وآليات ملبادئ واملتخصصة الدقيقة الدراسة -٥

دراسات اخلليجي التعاون مجلس دول تعد حيث اجلديد؛ العاملي النظام ضوء

في العاملية؛ سواء التجارة وآليات عمل منظمة واتفاقيات مبادئ عن علمية

ااالت. من وغيرها الفكرية امللكية حقوق أم أم اخلدمات السلع مجال

ووضع الس دول ستواجه التي التحديات نوعية تقييم أجل من وذلك

على هذه الدراسات إعداد ويتم التحديات، تلك ملواجهة الالزمة اخلطط

من مجتمعة مستوى هذه الدول وعلى الس، دول من كل دولة مستوى

من الدراسات هذه وتتم واخلاصة، الرسمية اخلليجية املؤسسات خالل

كالتالي: اقتصادية أسس على معلوماتية صناعة إقامة خالل

املعلوماتية. صناعة إقامة عن مشترك خليجي تصور تكوين -١

قطاعاً معلوماتياً واحداً. الست للدول جتعل حتتية بنية إقامة -٢

إلكترونية. احلكومات منفردة وفيما بينها لتكوين حكومة تنسيق -٣

ألجهزة املواصفات من  الس منظومة متكاملة دول حكومات اعتماد -٤

وملحقاتها. ومكوناتها احلاسوب

والنامية الدول العربية مطالب من كغيرها اخلليجية الدول مطالب وتبقى

التنفيذ»(٨٨). «قيد
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إلى اململكة انضمام تأثير  ˚ الوطني ˚ االقتصاد ˚ حتفظات ˚ اإليجابيات  

العاملية التجارة منظمة
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اإليجابيات

منظمة في اململكة لعضوية اإليجابية االنعكاسات حول التوقعات تشير

احمللي الناجت أن إلى السعودي التزاماتها على االقتصاد وتطبيق العاملية التجارة

،٪١٠ بنسبة سترتفع كل من الصادرات بينما ،٪١٣ مبعدل سيرتفع اإلجمالي

وإيرادات ،٪١٢ بنسبة اخلاص االستثمار وتدفق ،٪٦ بنسبة اخلاص واالستهالك

٪١٣٫٣ بنسبة الزراعي  الدعم  سينخفض املقابل  وفي .٪١٧ بنسبة الضريبة

املؤسسات من ٪٧ نحو وستتضرر ،٪١٤ بنسبة وسترتفع قيمة الواردات سنوياً،

هياكلها حتديث  على املؤسسات تلك تشجيع إلى يؤدي ما وهو  الصغيرة،

دخول مع ستتزايد التي العاملية املنافسة ملواجهة  بينها فيما واالندماج

السعودية(٩٠). السوق إلى أجانب منافسني

أن اقتصادها اقتصاداً وسوقاً اململكة من حجماً أصغر دول جتارب أثبتت وقد

التجارة منظمة إلى  االنضمام جراء من  سلبية  تأثيرات أي  يعان لم الوطني

التطوير االقتصادي عمليات إحداث األساسي نحو املنطلق وأن خاصة العاملية،

وضع نظم الرغبة في على قائمة املنظمة إلى بانضمامها اململكة جتريها التي

والفاعلية. بالشفافية يتميز اقتصادها جتعل

عشر نحو العاملية  التجارة  منظمة إلى اململكة انضمام  تأخر أن واملعروف

أن إلى راجع نفسها،  املنظمة عمر متثل التي  السنوات وهي كاملة، سنوات 

تدخل جعلها مما الكبيرة، ومبادئها خصوصيتها على حرصها شددت اململكة

املنظمة، في نفوذ وصاحبة متمرسة أطراف مع ومتعددة، مسهبة نقاشات في

أن شك وال تلك األطراف، مع الناجحة االتفاقيات من بعدد أخيراً توجت والتي

تسهيل إلى تهدف وفعالة مهمة إصالحات لتنفيذ حثيثة جهوداً تبذل اململكة
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املستخدمة احملاور الرئيسة الثالثة أحد تعد التي املنظمة هذه إلى االنضمام

بطريقة السعودية الصناعات وتأهيل االقتصادية، العوملة لتحقيق كأدوات

العاملية(٩١). املنافسة مواجهة متكنها من

ما يلي: حالياً اململكة تنفذها التي التطوير سياسات وتشمل

احلكومي. القطاع شركات بعض وتقليص ˚ خصخصة

اجلمركية. التعريفة ˚ تخفيض

السلع. على ˚ تخفيض اإلعانات

التجارية. األنظمة وحترير ˚ تعديل

الفكرية. امللكية حقوق ˚ حماية

األجنبي. لالستثمار جديد نظام ˚ إصدار

اململكة بتوقيع مقدرة، أشواطاً للمنظمة االنضمام خطوات قطعت بهذا

أو قواعد هنالك ليست أنه الواقع وفي األمريكية. املتحدة الواليات مع اتفاقاً

املرشحة لعضوية الدولة تقوم ولكن لالنضمام، محددة لتنظيم التأهل إجراءات

مختلفة: أطراف مع ثالثة املنظمة بالتفاوض

متكامل. ككيان العاملية التجارة منظمة أوالً:

حدة. على األعضاء، كال ثانياً: جميع

مثل اإلقليمية) االقتصادية (التجمعات في التجاريني شركائها أهم ثالثاً:

املنظمة، عضوية لنيل األصوات كامل على احلصول األوروبي، بهدف االحتاد

مع بالفعـل اململكة اتفقت  فقد العمل هـذا الكثيـر من حتقـق  وقـد

صغيرة لتحقيق خطوات بعد على وأصبحت واألشقاء األصدقاء من كثير

الهدف. هذا
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االقتصادية القطاعات على العائدة واملكاسب الفوائد أبرز من ولعل

التجارة منظمة إلى اململكة  انضمام عن والناجمة السعودي، واالقتصاد

يلي(٩٠): ما العاملية

السعودي بشكل االقتصاد وأداء خاص، بشكل واخلدمات السلع جودة ˚ تطوير

العاملية. املنافسة لضغوط نتيجة عام

مداخيلهم. يناسب تنافسي بسعر للسعوديني واخلدمات السلع ˚ توفير

عن طريق محترفة مهنية بطريقة التجارية واملنازعات اخلالفات ˚ تسوية وحل

حقوقهم. االقتصاديني وشركائهم للسعوديني حتفظ بحيث املنظمة،

على حساب لدولة حتيز من دون العاملية األسواق في للجميع العدالة ˚ حتقيق

املنظمة. في عضواً مادامت أخرى

التجارية الفرص عن ناهيك العاملي، االقتصادي النمو املنظمة على ˚ تشجيع

واإلقليمي. احمللي املستوى على

مستوى عاملي على جتارية أنظمة تطوير على االنضمام للمنظمة ˚ يساعد

الشفافية. من

املراكز متتلكها التي الفنية واالستشارات التجارية من املعلومات ˚ االستفادة

جنيف. في العاملية التجارة مركز مثل العاملية واملنظمات

األعضاء ستجنيها الدول التي واملكاسب املزايا عن دراسات عدة أشارت وقد

خالل(٩٠-٩٥): من اململكة، رأسها وعلى املنظمة؛ في

قيود دون  للنفاذ الوطنية والسلع املنتجات أمام الفرص من  املزيد إتاحة  ˚

األعضاء. الدول ألسواق ضرائبية جمركية أو

املنافسة. قوانني من ˚ االستفادة
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الثقافي الطابع ذات والسلع  للمنتجات احلماية قوانني من االستفادة  ˚

قوانني املنظمة. مبوجب بها التمتع التي يتم والديني

وضرورة االحتياط يحتم املكاسب  هذه  ثمار جني  إن اآلخر، اجلانب  لكن في

التي احملاذير، أشواك من حولها ما أذى لتفادي السعودي األعمال قطاع جدية

والتي تشمل(٩١): املعوملة، العاملية أو السوق أكناف في وتترعرع تنمو

حيث من حجماً األقل املؤسسات أو الصغيرة االقتصاديات انهيار ˚ عوامل

مقابل في املنظمة، في األعضاء النامية  الدول  في املال ورأس اإلنتاج

تلك تفوق أموال رؤوس بعضها ميلك التي  اجلنسيات  املتعددة الشركات

بحالها. متتلكها دول التي

الدولي. االقتصاد في الذوبان ˚ عوامل

يتوجب الدولي، االقتصاد في الذوبان عوامل الوطني االقتصاد وحتى يتجنب

وقائية، خطوات اتخاذ اخلطى في يسارعوا أن اخلاص القطاع القائمني على على

منها:

الصناعية. اجلودة مبستويات ˚ االرتقاء

العاملية. واملقاييس املواصفات ˚ مراعاة تطبيق

ً قادرا ليكون الوطني املنتج تكلفة لتخفيض مبتكرة أساليب عن ˚ البحث

أو في احمللية، األسواق داخل سواء األجنبية، املنتجات  مع املنافسة على

العاملية. األسواق في اململكة منتجات أقدام ولتثبيت اخلارجية األسواق

حيوية معادلة حتقيق أجل من  يعمل أن  حتديداً  اخلاص القطاع  على أن أي

منافس». اقتصادي وسعر عالية «جودة هي: للغاية
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ستعج باملنافسة. قادمة سوق داخل بقوة البقاء أجل من معادلة ضرورية وهي

اإلمكانات ملنافسة متتلك ال واملؤسسات الصغيرة التي الشركات من فالعديد

إيقاف عملها، أو تقليص إلى ستضطر واملتعددة اجلنسيات الكبيرة الشركات

يجبرهم وضع في أنفسهم الصغيرة  الشركات  أصحاب  من العديد وسيجد

األجنبية(٩١). أو الشركات الكبيرة السعودية لصالح الشركات العمل على

االقتصاد سيجنيها التي الفوائد  املدى الطويل، ستتجاوز  على  أنه ريب  وال

وجود أن إلى الواقعية الدالئل تشير حيث األولية، وااوف الشكوك السعودي

كبيرة بدرجة يؤثر الفكرية، امللكية  حلماية ما دولة تتبعه وفعال  نظام واضح

كبريات من ٪٦٨ وإلى أن ذلك البلد، الشركات الكبيرة للتقنية إلى على نقل

واليابان وأملانيا األمريكية املتحدة الواليات في واألدوية الكيماويات شركات

قراراتها على كثيراً يؤثر ما، دولة في  الفكرية  امللكية مستوى حماية أن ترى

البلد(٩١). ذلك في باالستثمار

حتفظات

في تهدف  املتطلبات  من مبجموعة العاملية التجارة منظمة جاءت لقد

القطاع وخصخصة األجنبية واالستثمارات العاملية التجارة إلى حترير مجملها

تطبيق النامية، الدول من كثير وتخشى للدولة. االقتصادي الدور وحتجيم العام

اإليرادات والبطالة ونقص واالنكماش الكساد إلى تؤدي قد إذ املتطلبات، هذه

الصحة مجاالت في اإلنفاق على الدولة قدرة انخفاض وبالتالي العامة،

على يؤدي قد الذي األمر االجتماعية،  احلياة أوجه ومختلف واألمن والتعليم 

وبذلك للدول، الداخلي االقتصاد  إدارة  في املنظمة  حتكم إلى الطويل املدى

تدفقات على  قواها سيطرة خالل من الوطنية السياسة سيادة من تقلص

الصناعية. والهياكل واالستثمار األموال رؤوس
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مبعزل يعيش أن نام مثل اململكة لبلد املمكن من غير أنه إال تلك ااوف ورغم

صورها. أحد أهم العاملية التجارة منظمة متثل االقتصادية التي التكتالت عن

تتسم دولية اقتصادية بنية دول العالم تواجه من غيرها شأن شأنها فاململكة

الشركات وتنامي االقتصادية العالقات عوملة تفرضها ديناميكية بتغيرات

العلوم ميادين  في والطفرات اجلنسيات متعددة الشركات واندماج العابرة

وطابع اإلنتاجية والهياكل األسواق طبيعة  على ذلك وانعكاس والتقنية،

العاملية. التجارة

تعتمد املنظمة مع شاقة مفاوضات في اإلطار دخلت اململكة هذا وضمن

أعوام، ثمانية على  تزيد وملدة  معقدة  أمور فنية على منها كثيرة جوانب في

االقتصادية واإلصالحات  اإلجراءات من العديد  اململكة اتخذت ضوئها وعلى

التشريعات من العديد بسن  قامت كما  املنظمة،  مبتطلبات اإليفاء  نحو

اململكة توقيع جانب إلى الفكرية، امللكية وحقوق األجنبي باالستثمار املتعلقة

املنظمة، إال في جتارياً املشاركة الرئيسة الدول من العديد اتفاقيات مع على

بدعم منها املتعلق وبخاصة الصعوبات، بعض تكتنفها زالت ال أن املفاوضات

التحويلية. لصناعاتها اململكة وحماية

بتطبيق العناية دون ملتطلباتها وفقاً املنظمة لهذه اململكة  انضمام إن

اململكة، لصالح اتلفة املنظمة اتفاقات في والتفضيلية اخلاصة البنود

والقرار منواً والنامية، األقل الدول لصالح باإلجراءات املعني القرار تطبيق وكذلك

على الدول اإلصالح احملتملة لبرنامج السلبية باآلثار اخلاصة باإلجراءات املعني

األجنبية، السلع منافسة إلى صناعاتها يعرض سوف النامية، والدول منواً األقل

على جديدة وقيوداً حتديات احمللية ويفرض الصناعات قدرة من يضعف وبالتالي

االستهالكية. الصناعات
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هذه متطلبات يطرحها تطبيق أن ميكن التي ااطر أو هذه التحديات وإزاء

على لديها النفطية غير قدرة قطاع الصناعات وعدم اململكة االتفاقية على

الصناعات من صادراتها أمام  توضع التي اجلمركية غير والعوائق املنافسة 

انضمام قرار صانعي فعلى األساسية،  املعدنية  والصناعات البتروكيماوية

التحرير أساس على القائم التدريجي املنهج اعتماد املنظمة لهذه اململكة

وتخفيض إزالة خالل من الصناعية السلع في العاملية للتجارة  التدريجي

تؤكد الدراسات العلمية حيث غير التجارية، العوائق اجلمركية وإزالة التعريفة

االقتصادية التنمية معدالت زيادة في ساهم قد النموذج هذا تطبيق أن

اقتصادي ومن منظور والصني بولندا ومنها الدول من كثير في واالجتماعية

ما يلي(٧٢): نرى تام فإننا

اململكة فيها التي تتمتع الصناعية السلع في التدريجي للتجارة التحرير -١

املعدنية والصناعات البتروكيماويات كسلع عالية، تنافسية بقدرة

متحمس لتحريرها غير املتقدمة الدول من الكثير زال التي ما األساسية،

الصناعة هيكل في كبيرة  أهمية ذات  تعد  ال أخرى  سلع مع  باملقارنة

التحويلية السعودية.

البترول على الضرائب  تخفيض على الصناعية الدول مع  التباحث -٢

حدت وبالتالي النهائي، أسعاره للمستهلك على أثرت والتي ومنتجاته،

عليه. الطلب من

لديها، الطاقة سياسات في النظر إعادة على الصناعية الدول حث -٣

بذريعة البديل الوقود  أنواع استخدام بتشجيع منها املتعلق  وبخاصة 

البيئة. سالمة احملافظة على أو الطاقة أمن حتقيق
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تغيير إحداث إلى العاملية التجارة سياسة حترير تطبيق أن يؤدي من التأكد -٤

حتقيق على ويعمل  السعودي، لالقتصاد اإلنتاجي الهيكل في متوازن

التصنيع. معدل في على زيادة مستدامة مبنية اقتصادية تنمية

رؤية صياغة في بالدولة اتلفة بقطاعاته اخلاص القطاع مشاركة  -٥

واإلقالل املكاسب زيادة على يساعد مبا مع املنظمة، التفاوض إزاء مشتركة

السعودي. االقتصادي على املفاوضات تطرحها قد التي األضرار من

ذات بإصدار األنظمة واللوائح تتمثل عاجلة، إصالحات بإجراء البدء ضرورة -٦

القضاء بفرعيه الشرعي دور في والفنية اإلدارية اجلوانب وتطوير العالقة

واإلداري.

في ومشارك فاعل دور يكون للمملكة ضرورة أن على املفاوضات تركيز -٧

كي يتاح اللجان العاملة في املنظمة، جلنة من أي في القرار صنع عملية

مصاحلها. الدفاع عن لها

واالنطالقة املعلومات تقنية مجال في الوطنية بالقدرات االرتقاء -٨

العاملية، واالتفاقيات املنظمة خالل وذلك من اإللكترونية، للتجارة العاملية

العاملية. التجارة منظمة إطار ضمن الصلة ذات لالتفاقيات واالنضمام

الوطني االقتصاد

املرحلة في العاملية التجارة ملنظمة اململكة انضمام يؤدي أن من هناك خشية

املنظمة، متطلبات أن الواضح فمن الوطني. االقتصاد أداء تراجع الراهنة إلى

أو التنمية هدر على  تعمل العاملية التجارة بتحرير منها املتعلق وباألخص

التمييز عدم إلى وتعمد التجارية، املصالح مقابل لالقتصاد الهيكلي التغيير

وأثره معدل النمو، رفع في األجنبية واالستثمارات العاملية التجارة حترير أثر بني
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التجارة العاملية حترير سياسة املمكن أن حتدث من إذ احمللي، الناجت هيكل في تغيير

وسلبياً القصير، على املدى الوطني الناجت في النمو معدالت بزيادة أثراً إيجابياً

مساهمة نسب تركيبة في حتدث خلالً كبيراً بحيث احمللي، الناجت هيكل على

فيه(٧٢). اتلفة قطاعاته

العاملية التجارة منظمة إلى اململكة انضمام تأثير

أمر هو العاملية التجارة منظمة إلى السعودية العربية اململكة إن انضمام

االقتصادية نظراً لألهمية ضرورية، خطوة يعد أنه ملحة، كما وضرورة حتمي

هناك فإن ذلك، يتحقق  ولكي الدولي. املستوى على اململكة بها تتمتع التي

جنب إلى جنباً لتتماشى احمللية األنظمة  من العديد لتغيير عاجلة  ضرورة 

اإليجابية اخلطوات تلك تسهيل وتفعيل من أجل االقتصادية، اإلصالحات مع

لالقتصاد الشفافية مزيداً من تعطي أن شأنها من اململكة، التي تبذلها التي

اإلصالحات وهذه  مساراته، وتنوع احلركة على  قدرته من وتعزز السعودي،

من الكثير واستعادة  األجانب جاذب للمستثمرين  مناخ إيجاد على ستساعد

في اخلارج. املستثمرة السعودية األموال

وضع في هو االقتصادي التطوير عمليات إحداث نحو األساسي واملنطلق 

نقطتان وهناك والفاعلية، بالشفافية يتميز اململكة اقتصاد جتعل نظم

في(٩١): تتمثالن الهدف، ذلك إلى للوصول حتقيقهما من بد ال جوهريتان

البتروكيماويات منتجات اجلمركية على الرسوم إلغاء ثم ومن ˚ تخفيض،

السعودية.

واألجانب احملليني للمستثمرين تعطى بحيث التمييز، عدم متطلبات ˚ دعم

والبنوك السياحة مثل:  االستثمارية، القطاعات في متساوية فرصاً
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تتعلق القطاعات هذه ولعل  واملواصالت، والنقل والتأمني واالتصاالت

أمام الفرص تعزيز ضرورة يعني وهذا باملستثمرين األجانب، مباشر بشكل

الفرص، إليجاد تلك في شريكاً يكون الذي رمبا اخلاص السعودي، القطاع

هذا الشأن. في احلكومة االعتماد على وعدم واملهن الوظائف من املزيد

تفعيل مشاركة سبيل اجليدة في اخلطوات بعض مؤخراً الدولة خطت وقد

السعوديني لألراضي متلك غير اململكة، منها صدور نظام في واملقيمني األجانب

سوق في لالستثمار اتلفة الدول مواطني أمام الفرصة وإتاحة والعقار،

عشر اثني خالل من مستوى املنطقة، على األكبر تعد التي األسهم السعودية

مشترك. استثمار صندوق

التأمني صناعة وحترير اجلمركية والرسوم التعرفة خفض عن ينتج أن ويتوقع

النخفاض نتيجة السلع أسعار في  انخفاض التشريعية  القوانني وتطوير 

أن سيجدون واملستهلكني الوطنيني املنتجني أن يعني الذي األمر التكلفة،

السلع املصدرة، وستسمح أسعار ارتفعت بينما انخفضت، احمللية قد األسعار

السوق احمللية إلى حصرياً تقدم التي للمملكة بدعم املنتجات املنظمة قوانني

السعودي. اتمع معينة في حاجة ثقافية تلبي التي أو

االنضمام، بسبب كبيرة بدرجة سيشهد تغيراً الفكرية امللكية نظام أن كما

التجارية والعالمة االختراع براءة أنظمة لتطبيق مباشرة تأثيرات هناك وستكون

الشركات مع والتعاون  االندماج إلى ستسعى التي احمللية  الشركات على

إلى الوصول إمكانيات من واالستفادة اخلدمات تقدمي من تتمكن حتى العاملية،

متعددة اجلنسيات(٩١). بها الشركات تتمتع العمالء التي
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بحاجة تعد لم األجنبية اجلهات فإن اململكة، في االستثمار ملشاريع بالنسبة

بالنسبة اخلدمات السعودية في جدول ما ورد باستثناء سعودية، شراكة إلى

األجنبية صورتني: االستثمارات تأخذ أن وميكن التأمني. وخدمات للبنوك

أجنبية. ٪١٠٠ مؤسسات أعمال ملكيتها -١

لنصيب الشريك أدنى حد دون سعودي شريك مع تضامنية مشروع شركة -٢

السعودي.

واملنشئات والعقارات  األراضي ملكية األجانب املستثمرين حق أن من كما

على الذي كان سارياً املال لرأس تشترط حداً أدنى ال اململكة أن كما اململكة. في

واخلدماتية(٦). والصناعية الزراعة املشاريع

»`YÉ`æ°ü`dG ´É`£`≤dG

أكثر عمره يتجاوز ال عهد، إذ حديث البترولي السعودي غير الصناعي القطاع

الشركات قبل من منافسة شرسة إلى تعريضه اخلطأ فمن لذا عاماً، ثالثني من

انحسار إلى يؤدي قد األمر الذي التوازن، يختل حيث للدول املتقدمة، الصناعية

السوق(٧٢). من ثم خروجها منشآته، ومن من كثير

العمالقة الصناعية الشركات بعض متارسها أن املتوقع اإلغراق إن سياسة ثم

السعودية الصناعات يجعل اإلنتاج، وضخامة احلجم اقتصاديات مبزايا تتمتع التي

ويضاعف من املنظور، األفق في جهد من بذلت مهما املنافسة على قادرة غير

احلالية. باإلجراءات مقارنة اإلغراق مكافحة إجراءات صعوبة تطبيق

إلى تؤدي االنضمام، قد اجلمركية، وهي أحد متطلبات الرسوم إزالة أن كما

من العديد تشير حيث السعودية، للصناعة اإلنتاجية الكفاءة في  انخفاض
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الرسوم لهذه أن إلى باململكة التحويلية الصناعات التطبيقية على الدراسات

تواضع من بالرغم للصناعة، اإلنتاجية الكفاءة زيادة في مهماً دوراً اجلمركية 

احمللي. في إجمالي الناجت مساهمتها

اجلانب يطالبون األمريكيني  فإن والغاز، البتروكيماويات لصناعة بالنسبة

البترولية الشركات بها تتمتع التي التفضيلية امليزة بإلغاء السعودي

احمللية(٩٠). والبتروكيماوية

»`YGQõ``dG ´É`£`≤dG

انضمام جراء  من السعوديون املزارعون يواجهها التي التحديات أبرز من

يلي:  (٩٠) ما للمنظمة اململكة

احلكومة قبل من  للمزارعني وغيرها املالية واملعونات الدعم  تقليص  ˚

اململكة  انضمام تاريخ من سنوات ١٠ سيستمر الدعم هذا  السعودية،

االنتقالية. طوال سنوياً ٪١٣٫٣ بنسبة مع خفضه للمنظمة،

السعودي. املزارع معاملة األجانب املزارعني ˚ معاملة

االستثمارات. وصناديق التنمية لصناديق احلكومي الدعم من ˚ احلد

املصنعة واألطعمة الزراعية للمنتجات أسواقها اململكة فتحت ولقد

على القيود وإزالة املستوردة البضائع على بخفض التعريفة دخولها وسهلت

الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع العامة املؤسسة من دور كما حدت التوزيع.

الهيئات  ضمن Saudi Grain Silos and Flour Mills Organization (GSFMO) وأدرجتها

للخصخصة(٩٦). املعرضة احلكومية

äÉ`eó`î`dG ´É`£`b

املعاملة وفقاً ملبدأ األسواق إلى النفاذ مبدأ تطبيق على تنص اجلات اتفاقية
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ويضم  رئيساً ١٢ قطاعاً يشمل الذي اخلدمات في ذلك قطاع مبا الوطنية باملثل،

موردي  حق من فإن ذلك، على بناء نشاطاً.  ٦٢٠ جانب  إلى فرعياً قطاعاً  ١٥

مفاوضات خالل جنحت اململكة أن إال  احمللية. السوق دخول  األجانب اخلدمات

أفالم وإنتاج التلفزيوني أو اإلذاعي البث استثناء في للمنظمة انضمامها

القانون وفق والفيديو األفالم توزيع بنشاط سمحت بينما أو العرض، السينما

والسفر الصحة واملصرفية وخدمات التربوية للخدمات أما بالنسبة السعودي.

سمحت كما األجانب،  املوردين أمام فتحها على االتفاق مت فقد والسياحة،

والثقافية الترفيهية واخلدمات والعمرة احلج عدا السياحيني بخدمات املرشدين

التسلية. عدا ما والرياضية،

واجلوال  الثابت  الهاتف في األجنبية امللكية نسبة برفع اململكة وستقوم

ورفع نسبة امللكية ٢٠٠٧م، في نهاية عام ٪٥١ ونسبة عند االنضمام ٪٤٩ إلى

ثالث بعد ٪٥١ ونسبة لدى االنضمام ٪٤٩ إلى املصرفية اخلدمات في أنشطة

من تاريخ االنضمام. سنوات

وخدمات والسعودة الزكاة استثنيت فقد باملثل الوطنية املعاملة تطبيق وفي

السعوديني(٩٠). مقصورة على تظل والعمرة وأن احلج

ويشمل كبيرة؛ بصورة األجانب اخلدمات  موفري على القيود تراخت وقد

على ترتبت التي  التغييرات أهم ومن الرئيسة.  اخلدمة قطاعات كل التحرير

يلي: ما اإلجراءات(٦) هذه

لشركات دولية تابعة خالل فروع من اخلدمات القيام بأعمال على ˚ القدرة

سعودية. شراكة أو لوكاالت احلاجة السعودية دون في

إدارة الشركة. في التحكم في أغلبية أجنبية من املساهمني حق ˚ ضمان
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التضامن شركات في ٪٦٠ امللكيات األجنبية إلى تصل أن اململكة ˚ تسمح

قطاعي البنوك والتأمني. في

التضامن شركات في ٪٧٠ امللكيات األجنبية إلى تصل أن اململكة ˚ تسمح

العضوية. من بعد ثالث سنوات االتصاالت قطاع في

اخلدمات قطاع في االستثمارات مراجعة عملية اململكة سهلت وقد

إلى متعسفة، إدارية قرارات أي في الطعن حق أعطت كما عليها، واملوافقة

 Saudi Arabian General Investment Authority لالستثمار العامة الهيئة إنشاء جانب

في  باالستثمار املتعلقة في القضايا املصالح لقضاء واحدة A(SAGIA) كمحطة

اخلدمات(٦). قطاع

ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

 ١٫٥٠٠ عن يزيد ما على اجلمركية الرسوم إلغاء على مع املنظمة االتفاق مت

سيؤثر مما في السعودية، مع الشركات الوطنية وزراعية تنافسية صناعية سلعة

غير السعودية. في والزراعية والصناعية التجارية القطاعات أداء على شك بال

املطبقة الرسوم من أعلى جمركية سقوف على االتفاق استطاعت اململكة أن

السوق  إلى النفاذ من إسالمياً السلع احملرمة من سلعة ٤٩ حالياً، وقد استثنت

الصناعية  بالتنمية تتعلق حساسة سلعة  ٤٩٠ استثنت كما السعودية،

١٩٤٧م، لعام اجلات من اتفاقية (٢٠) املادة على لذلك معتمدة الغذائي، واألمن

التجارة منظمة اتفاقيات إحدى ١٩٩٤م، اجلات اتفاقية جزءاً من أصبحت التي

ملنع الالزمة التدابير اتخاذ حرية األعضاء الدول أن متنح على تنص التي العاملية

«التمييز غير باب من املنع هذا يكون أال شرط إلى أسواقها، السلع بعض دخول

أوردت تلك املادة وقد العاملية. للتجارة مقنعاً تقييداً يكون وأال الدول» بني املبرر
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األعضاء في الدول بني واختالف نقاش محل يكون أن ميكن ملا األمثلة بعض

األخالق حلماية املنع يكون كأن أسواقها، إلى معينة سلعة دخول مجال منع

احليوان أو النبات(٩٠). أو اإلنسان صحة أو حماية حياة أو العامة

واسع لنطاق انخفضت بالنسبة قد املستوردة البضائع على التعريفة أن كما

التعريفة ألغت اململكة كما اخلفض على مراحل. من املزيد مع املستوردات من

باتفاقيات املتعلقة املعلومات  وتقنية املدني الطيران  بضائع على اجلمركية

 A(Agreements on Trade in Civil املعلومات وتقنية املدني الطيران في التجارة

في الشراكة على املوافقة جانب  إلى هذا ،Aircraft and Information Technology)y

التعريفات وألغت (Chemical Harmonization Initiative) الكيميائي التناسق مبادرة

على االستيراد تعريفة خفضت كما الرئيسة، الكيميائية املنتجات جميع على

.(٦)٪٦٫٥ أو ٪٥٫٥ إلى األخرى الكيميائية املنتجات

الزراعية(٩٠). للصادرات تقدم دعماً ال السعودية أن احلكومة كما

التسجيل إلجراءات خضوعها مع والتوزيع التجارة أجنبية جهة أي حق ومن

واألجنبي(٦). السعودي على ينطبق وذلك التجارة وزارة في

™`ª`à`éŸG

على حركة وضوابط شروطاً املنظمة إلى اململكة انضمام اتفاقية تتضمن

مستوى على ٪١٠ على األجنبية العمالة نسبة تزيد أال منها األشخاص،

وذلك ٪٢٥ على معاً االثنني في تزيد وأال األخرى، للمستويات ٪١٥ وعن املديرين

لديها. البطالة معاجلة مشكلة مجال في السعودية وفقاً للخطة
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البعيد املدى على عامة  ˚ االستفادة ˚ استفادات
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عـامـة استفـادات

»`ª`dÉ`©dG ô`«`KCÉ`àdG

النقد صندوق من كل مع والتكامل بالتوازي تعمل العاملية منظمة التجارة

واملالية التجارية السياسات رسم على والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك الدولي

هذه فاعل ضمن شريك واململكة العاملية، اتمعات في والتمويلية والنقدية

دستور صياغة في كذلك  وفاعلة فيها، حاضرة تكون أن ويهمها  املنظومة

ألعضائه(٩١). احلاجات اتلفة ويراعي منسجم عاملي اقتصادي

أهمها ولعل متعددة، مزايا العاملية التجارة ملنظمة اململكة النضمام ثم إن

في االقتصادية الدوائر في عالية بدرجة مسموعاً اململكة صوت يصبح أن

مفاوضات في بالدخول لها يسمح ال املنظمة خارج وجودها باعتبار العالم،

مشاركتها أتاح وقت في اململكة دخول جاء وقد السابق، في الدورات التي متت

فيها، الزراعة قطاع أجريت مناقشة حيث لدورة الدوحة، النهائية املفوضات في

اململكة(٩٧). في مهم قطاع وهو

á`µ`∏ªŸG IQÉ`é`J º`é`M IOÉ`jR

األطراف متعدد جتاري بناء نظام بهدف العاملية التجارة منظمة إنشاء جاء

الدولية التجارة قيمة من املنظمة عززت وقد البقاء، على وقدرة تكامالً أكثر

تسهيل التبادل إلى بينما تهدف عام ٢٠٠٥م، في سنوياً مليار دوالر ٧٥٥ بواقع

التنمية حتقيق في التوسع يتيح مبا األعضاء الدول بني وتنشيطه التجاري

بذل املنظمة تدعم كما عليها، واحلفاظ البيئة حماية توخي املستدامة، مع

أكبر على حصة فيها األعضاء الدول النامية حصول لضمان اجلهود من املزيد

٪٧٠ نسبة على تسيطر الصناعية الدول أن  وخصوصاً الدولية، التجارة في
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وفي التجارة هذه في اململكة حظوظ تزداد أن املهم ومن العاملية. التجارة من

العاملي. السوق

الدولية بالقوانني اتصة الوحيدة  املنظمة هي العاملية التجارة ومنظمة

بأكبر التجارة انسياب ضمان األساسية ومهمتها بني األمم ما بالتجارة املعنية

ملنتجاتها سيتيح لها اململكة وانضمام واحلرية، واليسر السالسة من  قدر

وهذا جمركية، رسوم أو ضرائب األعضاء دون الدول أسواق إلى النفاذ وخدماتها

وستنتعش احمللي املال رأس حجم سيزيد كما االنضمام، مكتسبات أهم أحد

الوطنية. االستثمارات

بني شديدة  املنافسة سيجعل املنظمة إلى اململكة انضمام أن  كما

القطاع على سيؤثر بدوره  وهذا األجنبية، والشركات السعودية الصناعات

بالشكل - هذه املرحلة في - إن لم يتعامل غيره من اململكة أكثر اخلاص في

الصغيرة فاملنشآت  واخلبرات. الكوادر وبناء  تأهيل على يعمل ولم املطلوب،

واإلنتاجية الكبيرة اجلودة ذات األجنبية املنتجات من خطيرة ستتعرض ملنافسة

لم إن السوق من خروجها األمر إلى نهاية في ذلك سيؤدي ورمبا التكلفة، قليلة

القادمة(٩٧). واخلدمات السلع منافسة على قادرة تكن

اململكة انضمام سيعني النفطية، غير الصادرات لتطوير اجلهود إطار وفي

الصادرات اكبر أمام بدرجة مفتوحة ستصبح العاملية األسواق أن املنظمة إلى

الدول بها تقوم إجراءات أي مع بالتعامل للمملكة سيسمح كذلك السعودية،

احلالي الوقت في الصادرات فإن هو معلوم وكما اململكة. صادرات ضد األعضاء

الدول. في االقتصادي عنوان النمو هي

التجارة منظمة في عضو اململكة  بأن العامليون املستثمرون يعلم عندما 

١٠٤
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وبالتالي اململكة، في تطبق التي  باألنظمة معرفة لديهم  تصبح العاملية

يزيد حجم مما  اململكة، في االستثمار حول مرتفعة اطمئنانهم  درجة تصبح

االستثمارات، هذه مع املعرفة ونقل التقنية نقل وبالتالي األجنبية، االستثمارات

منتجات اململكة. أمام املستثمرة الدول أسواق احلال انفتاح وبطبيعة

…Oƒ`©`°ùdG ∂`∏`¡à°ùŸG

السوق في أمامه سيجد السعودي املستهلك أن فهو األهم، أما املكتسب

إيجاباً سينعكس مما التنافسية، واألسعار اجلودة ذات السلع واخلدمات مختلف

الرئيس هو املستفيد السعودي املستهلك ولعل املعيشي. مستواه في حتسني

في أمامه سيجد  حيث العاملية، التجارة  منظمة  إلى اململكة  انضمام من

في إيجابياً سينعكس مما تنافسية، بأسعار السلع واخلدمات مختلف السوق

واالهتمام املستهلك خدمة إن الوقت نفس في ولكن املعيشية. ظروفه حتسني

وجود عدم هو والسبب السعودي،  االقتصاد في ضعف نقطة هي مبصاحله

اإلسراع الضروري جداً ومن حلماية املستهلك، مدني مجتمع أو هيئات حكومية

األخيرة على التركيز ، مع مدني مجتمع حكومية وجمعيات جمعيات إنشاء في

ليست إدارة هو اآلن يتوفر ما بأن علماً إلى حماية املستهلك، تهدف فقط التي

االستفادة الرئيسة أو املطلوب الغرض تؤدي ال والصناعة التجارة وزارة كبيرة في

للمستهلك. املباشرة االستفادة وهي إلى املنظمة، االنضمام من

äÉ`Ø`dÉ`ëàdG

هو الدخول العاملية التجارة منظمة مع التعامل أساليب أفضل من ولعل

مثل(٩٧): اقتصادية، في حتالفات

الدول وأساليب اململكة أساليب وأهم أحد اخلليجي التعاون  مجلس   ˚
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املنظمة. مع التعامل في األعضاء اخلليجية

للتعامل مهماً اسلوباً أن تكون الكبرى ميكن احلرة العربية التجارة ˚ منطقة

املنظمة. مع

إلى يؤدي أن ميكن االجتاه هذا في االجتهاد احلرة: اإلسالمية ˚ منطقة التجارة

العالم. حتالف اقتصادي في أكبر

في العاملية التجارة منظمة في األعضاء الدول حالة دراسة على وبناء

أن اتضح واملغرب، مصر حالة خاصة أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة

األعضاء، الدول بني إقليمي تعاون دون تكتمل ال املنظمة عضوية من االستفادة

إلى املنتمية اإلسالمي املؤمتر منظمة دول يجمع لتحالف اململكة  إقامة وأن

من القصوى االستفادة اململكة على يساعد أن ميكن العاملية، التجارة منظمة

املنظمة(٩٨).  في عضويتها

البعيد املدى على االستفادة

إلى تغييرات سيؤدي العاملية التجارة منظمة إلى اململكة انضمام أن شك ال

إلى أفضل بني التغيرات املتعلقة بالتجارة جتمع من األوجه العديد جذرية في

التي االقتصادية التغييرات كل طبيعة وهذه ااالت، بعض في الترديات وبعض

إال للدولة. واالجتماعية االقتصادية السياسات وعلى كله اتمع على تؤثر

بخيرها العاملية، التجارة منظمة اتفاقيات  من  االستفادة ميكنها اململكة أن

وشركات األجنبية لالستثمارات أبوابها بفتح البعيد املدى على وشرها،

االستفادة أن التجارة. غير أسواق وحترير الكبرى، املصنعة  والشركات اخلدمات 

دورها كامالً احلكومة لعبت أن إذ الدولة، جانب من تأتي ال االتفاقيات تلك من

االتفاقيات في الشراكة في ومبواصلتها العاملية، التجارة منظمة في باالنخراط
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وبهذا اململكة، مصالح تخدم االتفاقيات بنود تكون على أن واحلرص القادمة،

السعوديني األعمال ورجال السعودي اتمع فئات جلميع السبيل مهدت فهي

من لالستفادة السعي وعلى أولئك االتفاقيات. تلك أكبر فائدة من لتحصيل

واتمع. الوطن ومصالح مصاحلهم يخدم مبا الوضع اجلديد،

هو: العاملية، التجارة منظمة اتفاقيات من لالستفادة أهم الطرق من ولعل

صناعية أو جتارية قاعدة إلنشاء جديدة سبل بابتكار األعمال رجال قيام   ˚

االتفاقيات. مع تتماشى

الصغيرة الشركات لدعم السعوديني األعمال  رجال بني حتالفات  تكوين  ˚

مع يتعارض ال احلكومي غير الشعبي الدعم أن حيث والناشئة،

االتفاقيات.

البالد في تبقى أنها حيث والتقنية، الفنية اكتساب املهارات على ˚ التركيز

السوق. من لو انسحبت الشركة املصنعة األجيال حتى وتتوارثها

وحماية اتمع، لتوعية حكومية غير مؤسسات أو جمعيات تكوين   ˚

املنتجة للبضائع الترويج مع املستوردة البضائع  ومراقبة املستهلك،

غير الشراء في الناس مفاضلة ألن مع االتفاقيات يتعارض ال وهذا محلياً،

املادي. دعمها طريق احلكومية بني البضائع عن املفاضلة

أمثلة هناك التجارة العاملية، منظمة اتفاقيات لالستفادة من وعند السعي

بغية خريجي اجلامعات إلى احلاسوب برامج حيث جلأت شركات الهند، من حية

قادرة غير الشركات تلك أصبحت فترة وبعد الرخيصة، العمالة من االستفادة

من اكتسبوا اال ذلك في العاملني الهنود أن جانب إلى عنهم االستغناء عن

الصني في احلال كذلك البرمجة. مهنة احتكار على قادرين يجعلهم املهارة ما
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والتقنيات الصناعات من كثير استوطنت  حيث وماليزيا،  وتايوان وسنغافورة

احلديثة.

من ذلك على الثورة ورغم العاملة للقوى الشركات بعض استغالل ورغم

العاملة القوى تلك فإن اإلنسان، وحقوق العمال حقوق املدافعني عن من كثير

نزوح وأن خاصة للتقنية، فريداً  مصدراً تصبح قد  بالدها في  قاعدة تكون 

حول الدول قد النامية الدول إلى الكبرى الصناعية الدول من عمليات التصنيع

الدول النامية. من كلها تستورد حاجياتها مستهلكة دول الصناعية إلى

العاملية لألسواق التجارة  منظمة اتفاقيات وفق األجنبية البضائع غزو أما

وفق مشروع دعم وهذا احمللية، للبضائع اتمع دعم أمام ينجح فلن الوطنية

الكبرى. الشركات الحتكارات يتصدى أن ميكن دعم أقوى أنه كما االتفاقيات، تلك

عندما كانت األسواق، انفتاح حضور في العشرين القرن ذلك، منتصف ومثال

أقل كانت لو حتى الوطنية، املنتجات شراء إلى الناس الوطنية تدفع املشاعر

األجنبية. تكلفة من املنتجات وأكثر جودة
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