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شكر وعرفان
أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى كؿ مف جامعة الرباط الكطني متمثمة في كمية الدراسات
العميا كالبحث العممي التي منحت لي فرصة األلتحاؽ بيا  ،كما أخص بالشكر كمية
االقتصاد كالعمكـ اإلدراية كالمالية التي قامت باشراؼ ك تنفيذ مشركع البحث  ،كما التفكتني
ىذه الفرصة أف أتقدـ الشكر كالتقدير كالعرفاف إلى األب كالكالد الدكتكر كماؿ محمد عيسى
الذم أشرؼ عمى ىذا البحث كقدـ لي النصح كالتكجيو  ،مما ممكني مف إخراج البحث
بصكرتو ىذه كنسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو  ،كما أتقدـ أيضان
ب الشكر إلى المكتبة الكطنية بجميكرية السكداف  ،كمكتبة جامعة إفريقيا العالمية  ،كاألمانة
العامة لدكؿ  ، C.A.E.E.Cكالجريدة الرسمية لجميكرية تشاد  ،كك ازرة االقتصاد بجميكرية
تشاد كالكمركف  ،كما يسعني أف أتقدـ بالشكر إلى األخ الفاضؿ محمد بحر الديف طاىر ،
كالدكتكر عمى مصطفى رئيس قسـ االقتصاد بجامعة الرباط الكطني  ،كالى كؿ مف ساىـ
مف قريب أكبعيد في إنجاح ىذا البحث .
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مستخمص البحث
إستعرضالبحثالمشاكؿ االسياسية التي تتمثؿ في المعكقات التي تكاجو الجماعة االقتصادية
لدكؿ كسط إفريقيا في تسيير حركة التجارة الخارجية كايضان يحاكؿ البحث عمى التعرؼ عمى
اآلثار الحقيقية لؤلزمة االقتصادية العالمية عمى دكؿ كسط إفريقيا ككضع الحمكؿ المناسبة
ليا  ،ك ما يحاكؿ معالجة المشاكؿ التي تعاني منيا الدكؿ اإلفريقيىة في عدـ تكفير المراجع
العربية التي تفقدىا المكتبة العربية كاإلفريقية معان مف أجؿ كجكد حمكؿ لمشكمة البحث  ،بذا
كضع الباحث الفرضيات التي يمكف إثبتيا أكنفييا مف خبلؿ مناشة كتحميؿ مادة البحث ،
كيمكف ىنا ذكر بعض الفرضيات الميمة  ،حيث إفترض الباحثمدل قدرةالتكامؿ االقتصادم
في التأثر عمى حركة التجارة الخارجية  ،كما إفترض أف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا يمكف ليا االستفادةمف مكردىا االقتصادية في تحقيؽ التنمية االقتصادية  ،كمف أجؿ
إثبات إكنفي ذلؾ إستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج
كتكصيات محددة يمكف ذكر أىميا  ،أكدتأف األزمة االقتصادية إنتقمت إلى الدكؿ اإلفريقية
في العاـ 2009ـ كأحدثت إنخفاض في نسبة النمك مف  %5،9إلى  %2,6كارتفاع نسبة
التضخـ  ،كما أثبت الدراسة أف دكؿ الجماعة االقتصادية دكؿ كسط إفريقيا تعتبر مصدر
لمتجارة الخارجية حيث كصمت صادراتيا في العاـ 2008ـ مايعادؿ 111,3مميكف دكالر
أمريكي  ،كلكف سرعانة ما تراجعت بسبب األزمة إلى  7،71مميكف دكالر  ،كلكف بسبب
سياسة التكامؿ أصبحت قيمة الصادرات بيف اإلرتفاع كالتراجع  .كنسبة ليذه النتائج كغيرىا
قدـ الباحث بعض مف التكصيات الي يمكف ذكر أىما في ىذا الصياغ  ،كبذا يكصي
الباحث بإنشاء مركز لمتجارة الخارجية يضـ دكؿ كسط إفريقيا يعمؿ ىذا المركز إلى تنمية
الصادرات ككذلؾ إنشاء أسكاؽ كمؤسسات مالية يمكف مف خبلليا مكاجية األزمات
االقتصادية أك التنبؤ ليا .
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Abstract
The study dealt with basic problems and obstacles facing the
Economic Community of Central African States (ECCAS) in
managing the foreign trade movement, in addition to identifying the
effects of the global economic crisis on the countries of Central Africa
and developing appropriate solutions. It also tries to address the
problems faced by African countries in not providing references and
Arab sources of Arabic and African library, which contribute to
solving the problem of study, that is what the researcher put some
hypotheses that can be applied or denied through the discussion and
analysis of the study method , and they is some of important
hypotheses be mentioned, that researcher assumed that economic
integration have economic and political effects that can affect the
movement of foreign trade. It is also assumed that the ECOWAS
countries have economic resources that can be utilized in the field of
economic integration and economic development. In order to prove or
deny this, the researcher used descriptive analytical method to achieve
the results and recommendations as follows , The study confirmed that
the economic crisis moved to African countries in 2009 and led to a
decline in the growth rate from 5.9% to 2,6% and high inflation, and
proved that the countries of the Economic Community of Central
African States is a source of foreign trade, In 2008 exports rate rise to
the equivalent of US $ 111,3 million, but it declined due to the crisis
to US $ 7.71 million, but due to the policy of economic integration,
the value of exports between the rise and fall. So in light of these
results, the study recommended the establishment of a foreign trade
center that includes the countries of Central Africa, whose mission is
the development of exports, as well as the establishment of markets
and financial institutions through which economic crises can be
confronted or predicted.
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أوالً  :المقدمة
يعد التكامؿ االقتصادم صيغة متقدمة مف صيغ العبلقات االقتصادية الدكلية التي تيدؼ
إلى تنسيؽ كتخطيط السياسات االقتصادية في إطار مشترؾ  ،يسمح بتبادؿ السمع كالخدمات
كعناصر ا إلنتاج إضافة إلى تنقؿ رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ األعضاء  ،كذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ المصالح االقتصادية المشتركة .كيعتمد تحقيؽ المصالح االقتصادية في إطار التكامؿ
االقتصادم عمى درجة مف الخصائص المشتركة  ،كاالنسجاـ كالتفاعؿ بيف الجماعة
االقتصادية  ،كال يتحقؽ ىذا التفاعؿ كاالنسجاـ إال بتفعيؿ االتفاقيات التجارية  ،كاتاحة
الفرص المؤدية نحك التكتؿ كاالندماج االقتصادم الذم مف خبللو يمكف تحقيؽ العديد مف
المكاسب كالمزايا االقتصادية التي تتمثؿ في اتساع حجـ السكؽ  ،كاالستفادة مف كفرة اإلنتاج
الكبير الذم ينتج عنو تكفير مستمزمات اإلنتاج  ،كانخفاض التكمفة اإلنتاجية  ،ك بالتالي
يتحقؽ لمجماعة االقتصادية زيادة القدرة التنافسية في مجاؿ اإلنتاج  ،مما يسمح ليا
بالمنافسة في األسكاؽ العالمية  ،فضبلن عف إنتعاش حركة التجارة الخارجية نتيجة إلغاء
القيكد كالحكاجز أماـ السمع كالخدمات  ،ك حرية تنقؿ األشخاص بيف دكؿ الجماعة إضافة
إلى انتياج الجماعة االقتصادية سياسة اقتصادية مكحدة تسمح ليا تحقيؽ التكامؿ
االقتصادم  ،كلكف في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية ازدادت أىمية التكتؿ االقتصادم،
كظيرت العديد مف اآلثار االقتصادية التي انعكست بدكرىا عمى حركة التجارة الخارجية ،
كبذلؾ فإف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا لـ تكف بعيدة عف التأثر مف األزمة
االقتصادية العالمية فظيرت الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا كمجمكعة إقميمية تسعى
إلى تحقيؽ التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ األعضاء  ،ك تيدؼ إلى تفعيؿ حركة التجارة
البينية  ،كتكحيد السياسات االقتصادية فيما بينيا مف أجؿ مجابية تحديات األزمة
االقتصادية العالمية  ،كتعد تجربة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا ( ) C.E.E.A.C
في التكامؿ االقتصادم مف التجارب اإلفريقية التي يجب أف ينظر إلييا باالىتماـ كالدراسة ،
13

كذلؾ نظ انر لمخصائص االقتصادية التي تتمتع بيا دكؿ المجمكعة  ،كالتي مف شأنيا أف
تؤدم إلى تحقيؽ تكامؿ اقتصادم يمكف أف يجابو األزمات االقتصادية اإلقميمية كالعالمية ،
كبيذا الصدد فاف البحث يتناكؿ بصكرة عامة اآلثار المترتبة مف التكامؿ االقتصادم عمى
حركة التجارة الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية  ،مع خصكصية دراسة حالة
بل مف أنغكال ،بكرندم  ،الكاميركف ،
الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا كالتي تضـ ك ن
جميكرية أفريقيا الكسطى  ،جميكرية الكنغك الديمقرطية  ،جميكرية الكنغك برازفيؿ  ،غينيا
االستكائية  ،تشاد  ،ساك تكمي  ،كذلؾ مف أجؿ تكضيح الكاقع االقتصادم ليذه الدكؿ في
تحقيؽ العممية التكاممية  ،كمدل ثأثرىا مف األزمة االقتصادية العالمية التي أثرت بشكؿ كبير
عمى قطاع التجارة الخارجية في حيف أف التجارة الخارجية تمعب دك انر حيكيان في تنشيط
التكامؿ االقتصادم  ،كتنمية االقتصاديات المشاركة في العممية التكاممية  ،كذلؾ بتكفير قدر
مف االكتفاء الذاتي لدكؿ الجماعة  ،ك مما تقدـ يمكف تمخيص األسباب كالدكافع التي جمعت
الباحث يختار مكضكع البحث :
 الدكافع الذاتية  :ميكؿ الباحث نحك البحث كالدراسة في مجاؿ التجارة الخارجية
كالعكامؿ المؤثر فييا
 الدكافع المكضكعية  :تتمركز حكؿ أثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة
الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية مع خصكصية دراسة حالة الجماعة
االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا.

14

أساسيات البحث
مشكمة البحث :
تتمثؿ مشكمة البحث في المعكقات التي تقؼ أماـ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كتفعيؿ حركة التجارة الخارجية  ،كخاصة خبلؿ فترة
األزمة االقتصادية العالمية  ،كما يكضح البحث الطرؽ كالكسائؿ التي تمت بيا مجابية
تحديات األزمة اال قتصادية العالمية ،كما يحاكؿ البحث كشؼ الغمكض حكؿ األكضاع
االقتصادية لمجماعة في ظؿ األزمة االقتصادية  ،كما يسعى البحث إلى معالجة عدـ تكفر
المعمكمات البلزمة عف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كذلؾ مف أجؿ تزكيد
المكتبة العربية التي تفقد مثؿ ىذه المعمكمات  ،كما يحاكؿ البحث الكقكؼ عمى المشاكؿ
التي تعاني منيا الدكؿ الحبيسة داخؿ المجمكعة كالتي أصبح التكامؿ االقتصادم ضركرة
حتمية ليا في حركة التجارة الخارجية .
كمما تقدـ يمكف صياغة مشكمة البحث في األسئمة التالية :
ما أثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية
العالمية ؟
 .1ما الآلثار المحتممة مف التكامؿ االقتصادم عمى التبادؿ التجارم بيف دكؿ الجماعة
االقتصادية لكسط إفريقيا ؟
 .2ما الصعكبات كالتحديات التي تقؼ أماـ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا في
تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كتفعيؿ التجارة الخارجية ؟
 .3ما مدل استفادة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا مف مكاردىا االقتصادية في
تحيقيؽ التنمية االقتصادية التي تسيؿ عممية التبادؿ التجارم ؟
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 .4ما االنعكاسات المترتبة مف تحرير التجارة العالمية عمى اقتصاديات الجماعة
االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا؟
 .5ما انعكاسات األزمة االقتصادية العالمية عمى الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا؟
أىمية البحث :
تكمف أىمية البحث في النقاط التالية :
 .1يكتسب البحث أىميتو مف مكضكع التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة
الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية
 .2جيكد الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم
كتفعيؿ التجارة البينية
 .3المكاسب التي تحققيا الجماعة مف التكامؿ رغـ المشاكؿ كالعقبات التي تكاجييا
 .4إضافة لممكتبة العربية التي تفتقد المراجع في ىذا الشأف
أىداف البحث :
تنبع أىداؼ البحث مف النقاط التالية :
 .1التعرؼ عمى التكتبلت االقتصادية اإلقميمية كدكرىا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم مع
دراسة حالة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
 .2تكضيح الخصائص االقتصادية التي تتمتع بيا الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا كمدل قدرتيا في تفعيؿ حركة التجارة الخارجية
 .3التعرؼ عمى درجة التحرير االقتصادم الذم تكصمت إليو الجماعة االقتصادية لدكؿ
كسط إفريقيا
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 .4تسميط الضكء عمى التحكالت االقتصادية العالمية في التجارة الخارجية كمدل تأثيرىا
عمى دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
 .5إبراز مدل تأثرالجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا مف األزمة االقتصادية العالمية
افتراضات البحث :
 .1مدل أثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية
 .2مدل حجـ الصعكباتالتي تقؼ عقبة أماـ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم
 .3يمكف لمجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا االستفادة مف مكاردىا في تحقيؽ
التنمية االقتصادية التي تسيؿ عممية التجارة الخارجية  ،كمككبة التحكالت
االقتصادية التي تدعكا إلى تحرير التجارة الخارجية
 .4مدل إنعكاسات األزمة االقتصادية العالمية عمى اقتصاديات الجماعة االقتصادية
لدكؿ كسط إفريقيا
أدوات البحث :
تتمثؿ أدكات البحث في المصادر الثانكية التي تشمؿ ( التقارير  ،المقاالت كاألبحاث
كالدكريات بإضافة إلى الكتب العممية ) .
منيج البحث :
إستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .

حدود البحث :
17

جيكد دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم في ظؿ
األزمة االقتصادية العالمية كالتحكالت المصاحبة ليا في الفترة مف ( 2015 -2008ـ )
الصعكبات التي كاجيت الباحث :
 عدـ كجكد المراجع العربية الكافية التي كتبت عف االقتصاد اإلفريقي
 عدـ تنظيـ أكغياب البينات اإلحصائية في الدكؿ اإلفريقية
 السفر إلى بعض دكؿ الدراسة مف أجؿ البحث عف بعض المعمكمات
 عدـ إىتماـ المسؤليف في الدكؿ المعنية بالبحث العممي كغياب الشافية في
المعممكمات االقتصادية .
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ثانياً  :الدراسات السابقة :
ىنالؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت المكضكع كلكف بطريقة مختمفة  ،كيمكف
أف نذكر بعضان مف ىذه الدراسات:
 .2يوسف خميس أبو رفاس  8008 ( ،م )

1

مشكمة البحث  - :تتمثؿ مشكمة ىذه الدراسة في المشاكؿ السياسية كاالقتصادية التي
تعيؽ أداء التكتبلت االقتصادية اإلقميمية في إفريقيا  ،كما تحاكؿ ىذه الدراسة إلى معرفة
كيفية معالجة مشكمة ضعؼ التجارة بيف الدكؿ اإلفريقية كخاصة الككميسا .
فروض الدراسة :
 .1تستطيع التكتبلت اإلفريقية الككميسا مثبلن أف تدعـ كتشجع التعاكف االقتصادم بيف دكؿ
إفريقيا
 .2نجاح الككميسا مرىكف باالستقرار السياسي في المنطقة
أىداؼ الدراسة :
 .1معرفة المدل الذم يمكف أف تساىـ بو الككميسا في دعـ التعاكف االقتصادم بيف دكؿ
إفريقيا الشرقية كالجنكبية
 .2معرفة الدكرس التي يمكف أف تستفاد مف إنضماـ السكداف لمككميسا كاإلستعدادت التي
تمت لمقابمة تحديات العكلمة
منيج الدراسة  :إتبعت ىذه الدراسة المنيج التحميمي الكصفي  ،كما إتبعت في جمع
البينات إلى المراجع التي في الكتب كالدكريات كالكقائؽ الرسمية .
1

ٌوسف خمٌس أبورفاس  ،التكتالت االقتصادٌة فً منطقة شرق إفرٌقٌا وجنوبها مع إشارة خاصة للكومٌسا ( رسالة دكتوراره  :جامعة إفرٌقٌا
العالمٌة  ،الخرطوم 2002م )
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أىم نتائج الدراسة :
تكصمت الدراسة إلى أف عممية التعاكف االقتصادم في صكرة تكتبلت إقميمية يحتاج إلى
استقرار اقتصادم كسياسي  ،إضافة إلى ذلؾ تجانس المؤسسات االقتصادية كالسياسية
كالثقافية كاالجتماعية  ،األمر الذم ينعدـ في منطقة شرؽ أفريقيا كجنكبيا ،
أىم التوصيات
 .1األمف كاالستقرار ضركرياف لنجاح التكامؿ االقتصادم اإلقميمي في منطقة شرؽ إفريقيا
كجنكبيا
 .2التمسؾ بالقكميات الضعيفة قاد المنطقة إلى المزيد مف التناحر كالمشاحنة  ،كلكي تنجح
ىذه التكتبلت البد مف التنازالت عف بعض جكانب القكمية كتحكيميا إلى مؤسسات
التكامؿ
الفرق بين الدراسة السابقة والحالية :
الفرؽ بيف الدراستيف تناكلت الدراسة السابقة التكتبلت االقتصادية في منطقة شرؽ إفريقيا
كدكرىا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم في الظركؼ الطبيعية  ،بينما تتناكؿ الدراسة الحالية
اآلثار المترتبة مف التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية كخاصة أثناء األزمة
االقتصادية العالمية  ،مع تطبيؽ دراسة الحالة عمى الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا .
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 .4لوئ عبد المنعم محمد ( 8003م )

1

مشكمة الدراسة  :تحاكؿ الدراسة إلى معالجة المشكبلت التي تعاني منيا القكميات العربية
في اإلندماج  ،ككذلؾ الكقكؼ عمى التحديات التي تكاجو المنطقة العربية في تكحيد
السياسات المشتركة في المجاؿ االقتصادم كالسياسي .
فروض الدراسة :
 .1ىؿ تكفرت اإلرادة السياسية المستقمة كالكاممة إلنجاح تجربة التكامؿ االقتصادم
العربي لدم القيادات العربية
 .2ىؿ كؿ فئات كشرائح المجتمع العربي عمى كعي كقناعة ثابتة كمشتركة بأىمية
الكحدة العربية .
أىداف الدراسة :
 .1فيـ ظاىرة الكحدة االقتصادية كاالندماج االقتصادم الكامؿ كاآلثار المترتبة منو
 .2التعرؼ عمى المقكمات المتكفرة لمتكامؿ االقتصادم العربي كاآلثار اإليجابية كالسمبية
منيج الدراسة  :إتبعت الدراسة العرض التاريخي كالتحميؿ الكصفي كاإلستنباط كالنقد
كاعتمدت عمى المراجع العممية ككقائع التجربة العربية في جمع البينات .
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
 .1ليست التجربة العربية ىي الكحيدة التي تعاني مف مشاكؿ عديدة تحكؿ دكف نجاحيا
كتطكرىا  ،فيناؾ تجارب أخرل أخفقت في تحقيؽ أىدافيا

1

لوئ عبد المنعم محمد  ،االقتصاد العربً  -:الواقع والتحدٌات فً ظل العولمة والتكتالت االقتصادٌة  ( ،بحث مقدم لنٌل درجة الدكتوراه فً
العلوم السٌاسٌة  :جامعة النٌلٌن 2002،م بحث غٌر منشور )
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 .2إف عدـ التكاصؿ إلى تحقيؽ التكامؿ االقتصادم العربي المنشكد  ،كقطؼ ثمار
الجيكد المبذكلة طيمة العقكد الستة الماضية ،
أىم توصيات الدراسة :
 .1إنشاء برلماف عربي عمى غرار البرلماف األكربي أك تطكير اتحادات البرلمانات العربية
كذلؾ بتكسيع اختصاصو ليشمؿ مراجعة كتعديؿ ميثاؽ الجامعة العربية
 .2تييئة البنية األساسية البلزمة لنجاح خطكات التكامؿ االقتصادم العربي مف خبلؿ
اإلسراع في إنجاز العديد مف المشركعات القكمية المشتركة مثؿ استكماؿ مشركع
الربط الكيربائي العربي  ،كمشركعات إنتاج النفط كغيرىا .
الفرق بين الدراستين :
تناكلت الدراسة السابقة كاقع التحديات التي تكاجو التكامؿ االقتصادم العربي ،بينما
الدراسة الحالية تتناكؿ كاقع التكامؿ االقتصادم في تحقيؽ عممية التبادؿ التجارم
الخارجي في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية مع دراسة حالة الجماعة االقتصادية لدكؿ
كسط إفريقيا
 . 4أيوب يونس محمد ( 8020م )

1

مشكمة الدراسة  :تتمثؿ الدراسة في كيفية سير الجماعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا
كالعقبات التي تكاجييا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ األعضاء .

1

أٌوب ٌونس محمد  ،جهود الجماعة االقتصادٌة لدول غرب إفرٌقٌا ( اإلٌكوس ) فً تحقٌق التكامل االقتصادي ( ماجستٌر  :جامعة إفرٌقٌا
العالمٌة  ،الخرطوم 2000م )
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فروض الدراسة :
 .1إف غياب اإلستقرار السياسي يؤثر سمبان عمى أداء الجماعة االقتصادية في تحقيؽ
التكامؿ االقتصادم في مابينيا
 .2يؤدم التكامؿ االقتصادم ييف دكؿ غرب إفريقيا إلى حسف إستخداـ المكارد
االقتصادية المتاحة لمجماعة
أىداف الدراسة :
 .1التعرؼ عمى المكارد االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا
 .2التعرؼ عمى العقبات التي تكاجو المجمكعة ككضع الحمكؿ المناسبة
منيج الدراسة  :اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  ،كما إعتمد إلى المراجع
كالكقائؽ الرسمية
أىم نتائج الدراسة :
 .1منطقة غرب إفريقيا غنية بالمكارد الطبيعية مف أنيار كبحار كغابات كمحاصيؿ زراعية
 .2تتميز اقتصاديات دكؿ اإليككاس بأنيا اقتصاديات قائمة عمى تصدير عدد محدكد مف
السمع األكلية كتستكرد سمعان غذائية كرأسمالية  ،كتتصؼ ىذه بعضؼ في التجارة البينية
أىم توصيات الدراسة :
 .1ا ستمرار أم تكتؿ اقتصادم إقميمي كارتفاع كفاءتو في تحقيؽ أىدافو يتطمب تكفير الثقة
بيف دكؿ التكتؿ كاىتماـ كؿ منيا إلى نيات الدكؿ األخرل
 .2تعزيز التكامؿ اإلنمائي لقطاع الزارعة مف أجؿ إشباع الحاجات األساسية الغذائية
لشعكب دكؿ اإليككاس كالتي تعاني بيف فترة كأخرل بالجفاؼ كما يترتب عميو مف نقص
الغذاء ثـ المجاعة .
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الفرق بين الدراستين
تختمؼ الدراسة السابقة مف حيث المضمكف مع الدراسة الحالية  ،حيث ركزت الدراسة
السابقة عمى جيكد الجماعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم ،
أما الدراسة الحالية تتناكؿ جيكد دكؿ كسط إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ كتفعيؿ عممية التجارة
الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية .
 .3خاطر أسميان ()8024

1

مشكمة الدراسة  :تتركز مشكمة ىذه الدراسة في اآلثار المحتممة مف االستثمار األجنبي
عمى اقتصاديات الدكؿ المضيفة  ،كخاصة عمى دكؿ مجمس التعاكف الخميجي .
فروض الدراسة :
 .1أضحى التكامؿ االقتصادم مف أبرز معالـ االقتصاد الدكلي
 .2يعتبر االستثمار األجنبي المباشر مف أكثر المفاىيـ االقتصادية تعقيدان كغمكضان كما
يعتبر صمة الكصؿ بيف العالـ الخارجي كالداخمي  ،غنى عف أنو محرؾ ميـ لمتنمية
االقتصادية
 .3اإلنضماـ الى تكتؿ اقتصادم يحمؿ في طياتو مقكمات النجاح
أىداف الدراسة :
 .1عرض كتقديـ المقاربة النظرية لبلستثمار األجنبي المباشر
 .2عرض أىـ التفسيرات النظرية لمزايا كعيكب االستثمار األجنبي
 .3ربط المتغيريف االستثمار األجنبي كالتكامؿ االقتصادم

1

خاطر أسمهان  ،دور التكامل فً تفعٌل اإلستثمار األجنبً المباشر ( دراسة حالة دول مجلس التعاون الخلٌجً  :ماجستٌر  :غٌر منشورة ،
جامعة محمد خضٌر )  ،الجزائر 2002 ،م
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منيج الدراسة  :إستخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي
أىم نتائج الدراسة :
 .1االستثمار األجنبي مف أىـ المتغيرات االقتصادية الحديثة لمتنمية االقتصادية حيث
تتيح فرصة الكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية
 .2يفتح التكامؿ االقتصادم الفرص السياسية كاالقتصادية لمكصكؿ إلى تعريفة جمركية
مكحدة
أىم التوصيات :
 .1عمى الدكؿ العربية اإلستفادة مف المزايا التي تعكد مف التكامؿ االقتصادم
 .2بذؿ أقصى المجيكدات مف أجؿ النيكض اقتصاديان
الفرق بين الدراستين :
تناكلت الدراسة السابقة دكر التكامؿ في تفعيؿ االستثمار األجنبي بينما تناكلت الدراسة
الحالية اثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية في ظؿ األزمة
.5يحيى سعاد ()8024

1

مشكمة البحث  :تتمحكر مشكمة ىذه الدراسة حكؿ سؤاؿ رئسي كاحد فقط :
ماىي درجة التكامؿ الذم كصمت إليو دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كماىي اآلثار المترتبة
عمى إصدار عممة مكحدة باالستفادة مف تجربة اإلتحاد النقدم األكركبي ؟

1

ٌحٌى سعاد  ،تقٌم مسار عملٌة التكامل لدول الخلٌج العربً واآلثار المترتبة على إصدار عملة خلٌجٌة موحدة  ،جامعة محمد خضٌر  ،الجزائر،
2002م
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فروض الدراسة :
 .1إعتمد مجمس التعاكف الخميجي في إصدار مكحدة عمى خطكات االتحاد األكربي
 .2سيككف إلصدار العممة المكحدة آثار عمى اقتصاد دكؿ الخميج
 .3االتحاد النقدم الخميجي ضركرم لمدخكؿ إلى األسكاؽ الخارجية
أىداف الدراسة :
 .1التعرؼ عمى تجربة االتحاد األكركبي
 .2المقارنة بمدل استفادة مجمس التعاكف الخميجي مف تجربة االتحاد األكركبي
منيج الدراسة  :إستخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي كالتاريخي
أىم النتائج :
 .1إتخذت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي سياسة مغايرة لسياسة االتحاد األكربي
 .2أكدت الدراسة أف إعتماد عممة مكحدة بدكؿ مجمس التعاكف الخميجي يعتبر فرصة
لمدخكؿ الخارجية
أىم التوصيات :
 .1أنو يجب التشاكر قبؿ إصدار العممة كتحديد مكقع البنؾ
 .2مساعدة الدكؿ العاجزة عمى أستيفاء شركط التقارب دكف المبالغة حتى تتمكف مف
اإلنضماـ إلى االتحاد النقدم
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الفرق بين الدراستين :
تناكلت الدراسة السابقة التكامؿ االقتصادم في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي بينما تناكلت
الدراسة الحالية التكامؿ االقتصادم في دكؿ كسط إفريقيا
 .6فيروز سمطاني (8028م)

1

مشكمة الدراسة  :تندرج مشكمة ىذه الدراسة في سؤاؿ رئسي كاحد فقط :
كيؼ تساىـ السياسات التجارية في نجاح االتفاقيات التجارية اإلقميمية كالدكلية بشكؿ يحقؽ
المكاسب لؤلطراؼ المتعاقدة عمى مستكل التجارة الدكلية ؟
فروض الدراسة :
 .1االعتماد عمى سياسة تجارية مكحدة بيف الدكؿ األعضاء المتقدمة كالنامية كفيمة بأف
تؤدم باالقتصاد إلى التحرر كجعمو كتمة كاحدة دكف الحاجة إلى االتفاقيات التجارية
أك الثنائية أك اإلقميمية
 .2كاقع التجارة بيف بيف الدكؿ يكتنفو العديد مف الحكاجز التجارية الظاىرة كالباطنة
أىداف الدراسة :
 .1دراسة التطكرات التاريخية التي تمر بيا السياسات التجارية كمعرفة مدل تأثيرىا عمى
التجارة الدكلية
 .2معرفة أىـ مجاالت التحرير التجارم منذ دخكؿ الجزائر في الشراكة األكرك جزائرية
أىـ نتائج الدراسة :

1

فٌروز سلطانً  ،دور السٌاسات التجارٌة فً تفعٌل االتفاقٌات التجارٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة  :ماجستٌر غٌر منشور جامعة الجزائر 2002 ،م
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 .1تكيؼ الجزائر سياستيا التجارية سيؤدم إلى إنتعاش اقتصادىا كتحقيؽ معدالت نمك
جيدة
 .2المشاركة مع االتحاد األكركبي تعتبر أكبر فائدة لمجزائر
أىـ التكصيات :
 .1ضركرة تعزير القطاع الزراعي مف أجؿ تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي كمف ثـ التصدير
 .2محاكلة إلغاء الحكاجز الجمركية كذلؾ مف أجؿ إنسياب حركة التجارة الخارجية
الفرق بين الدراستين :
تناكلت ىذه الدراسة االتفاقيات التجارية بينما تناكؿ الدراسة الحالية أثر التكامؿ عمى
حركة التجارة الخارجية في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية
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ىيكل البحث
تناكؿ البحث أثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية في ظؿ األزمة
االقتصادية العالمية كيحتكم البحث عمى أربعة فصكؿ  ،كاثنى عشر مبحث حيث تناكؿ
الفصؿ األكؿ في مبحثو األكؿ مفيكـ كأىمية التكامؿ االقتصادم  ،كتناكؿ المبحث الثاني
نظرية التجارة الخارجية بينما تناكؿ المبحث الثالث مفيكـ كأسباب األزمة االقتصادية
العالمية  ،أما الفصؿ الثاني جاء بعنكاف النظاـ التجارم الدكلي كالتكامؿ اإلقميمي ،
كيتضمف ىذا الفصؿ عمى ثبلثة مباحث حيث تناكؿ المبحث األكؿ عمى اتفاقيات التجارة
الدكلية كالمنظمة العالمية لمتجارة  ،بينما تناكؿ المبحث الثاني عمى تجربة االتحاد األكركبي
كبعض التكتبلت االقتصادية اإلقميمية  ،كما تناكؿ المبحث الثالث عمى تجربة القارة
اإلفريقية في التكامؿ االقتصادم  ،كما تناكلت الدراسة في الفصؿ الثالث التجارة الخارجية
كالتكامؿ االقتصادم في ظؿ األزمة االقتصادية العالمية ( شكاىد تجريبية )  ،كتناكلت في
المبحث االكؿ مف ىذا الفصؿ حالة االقتصاد العالمي في الفترة مف 2015-2008ـ
كتناكؿ المبحث الثاني حركة التجارة الدكلية في الفترة مف 2015-2008ـ  ،كما تناكؿ
المبحث الثالث الجيكد الدكلية كاإلقميمية لمحد مف آثار األزمة في الفترة مف -2008
 2015ـ  ،كما تناكؿ الفصؿ الرابع كاألخير تقيـ أداء التجارة الخارجية في دكؿ الجماعة
االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كتناكؿ المبحث األكؿ مساىمة دكؿ كسط إفريقيا في التجارة
الخارجية  ،كما تناكؿ المبحث الثاني عمى اآلثار المترتبة مف األزمة االقتصادية عمى أداء
دكؿ كسط إفريقيا  ،بينما تناكؿ المبحث األخير مف ىذا الفصؿ عمى سياسات دكؿ كسط
إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كمجابية األزمة  ،إضافة إلى الخاتمة كالتي تحتكم
عمى النتائج كالتكصيات ك قائمة المصادر كالمراجع .
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المبحث االول  :مفيوم واىمية التكامل االقتصادي
تمييد
يفيـ التكامؿ االقتصادم بأنو دمج اقتصادات دكلتيف أك كثر في إطار نظـ كقكانيف
كتشريعات اقتصادية كتجارية كنقدية كمصرفية تسمح بحشد كتعبية المكارد االقتصادية في
إطار مشترؾ  ،بإضافة إلى إزالة القيكد الحدكدية كالمعكقات إزاء إنتقاؿ عناصر اإلنتاج ،
كحرية تنقؿ األشخاص بيدؼ خمؽ منافع اقتصادية كسياسية كاجتماعية  ،كبمعنى آخر
يمكف القكؿ أف التكامؿ االقتصادم ىك االسمكب المكجو الذم يعتمد عمى التخطيط
كالتنسيؽ في تحديد طبيعة العبلقات االقتصادية بيف الدكؿ األعضاء  ،كبيذا برز مفيكـ
التكامؿ االقتصادم  ،كأصبح سمة ضركرية مف سمات العبلقات االقتصادية بعد الحرب
العالمية الثانية  ،ك تعددت كجيات النظر حكؿ تحديد مفيكمو كتعريفو كفي سياؽ ىذا
البحث يحاكؿ الباحث تسميط الضكء عمى المفاىيـ كالنظريات المختمفة لمتكامؿ االقتصادم

1

أوالً  :المفيوم المغوي لمتكامل االقتصادي
إف كممة التكامؿ (  ) Integrationىي كممة التنية كرد إستعماليا في قامكس أككسفكرد
سنة 1620ـ كتعني تجميع األشياء لتصبح كياف كاحد

2

كما كرد أيضان في قامكس المنيؿ أف "التكامؿ" معناه المغكم دمج األشياء أك تكحيدىا
لتصبح شي كاحد  ،أك أداة إلجراء عمميات تكحيد لتأدية عمؿ معيف.

1

3

عبد الكرٌم جابر العٌساوي  ،التموٌل الدولً ( مدخل حدٌث )  ،دار الصفاء للنشر والتوزٌع  ،عمان 2002 ،م  ،ص202
2
مبروك نزٌة عبد المقصود  ،التكامل االقتصادي العربً وتحدٌات العولمة مع رإٌة إسالمٌة  ،دار النشر  ،االسكندرٌة  2002 ،م  ،ص00
3
سهٌل إدرٌس  ،قاموس المنهل  ،منشورات دار اآلداب  ،بٌروت  ،ط 2000 ، 20م  ،ص666
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كمما تقدـ يمكف تعريؼ التكامؿ في معناه المغكم بأنو ربط األجزاء بعضيا ببعض لتككف
كياف كاحد مف أجؿ خمؽ عبلقات كثيقة فيما بينيا  ،كتتصرؼ كما لك أنيا كياف كاحد ،
كيحدث عادة ىذا التكامؿ لدكؿ ضمف إقميـ كاحد كاطار جغرافي معيف

1

ثانياً  :المفيوم اإلصطالحي لمتكامل االقتصادي
كمما سبؽ يبلحظ أف التكامؿ تعني تجميع أك ربط األشياء  ،كلكف المعنى اإلصطبلحي
لمتكامؿ االقتصادم لـ يقؼ عند ىذا الحد  ،بؿ ذىب المفيكـ إلى أبعد مف ذلؾ بكثير
كتعدد كجيات النظر حكلو  ،كيرجع األختبلؼ في مفيكـ التكامؿ االقتصادم إلى تعدد
األىداؼ كاألغراض المرجكه مف العممية التكاممية كظركؼ المحيطة بيا  ،حيث إعتبر
بعض االقتصاديف أف التكامؿ االقتصادم ىك التعاكف الدكلي  ،كالبعض يرل اف التكامؿ
االقتصادم مجرد قياـ عبلقات تجارية بيف األقطار مستقمة  ،كلفيـ معنى التكامؿ
االقتصادم يجب أف نكرد بعض التعريفات التي تطرؽ ليا بعض االقتصادييف كذلؾ في
اآلتي :
( .1جاف تينبرجيف ) حيث عرؼ التكامؿ االقتصاد م بأنو عممية تحتكم جانبيف :
الجانب األكؿ  :يتضمف إزالة التمييز في كافة اإلجراءت التقيدية إم إزالة التعريفات
الجمركية كأنظمة الحصص ،كزيادة الحرية في المعامبلت االقتصادية
الجانب الثاني  :يقتضي تسكية التفاكت القائـ في السياسات التجارية ككضع سياسات
كمؤسسات جديدة تتمتع بصبلحية اإلجبار
 ( .2ماخمكب ) يعرؼ التكامؿ االقتصادم بأنو االستفادة الفعمية لمفرص الممكنة التي
الكؼ لمعمؿ
يتيحيا التقسيـ
ْ
1

محمد محمود اإلمام  ،التكامل االقتصادي اإلقلٌمً بٌن النظرٌة والتطبٌق  ،معهد البحوث والدراسات العربٌة  ،القاهرة 2000،م  ،ص0
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كأنو رغـ إختبلؼ كجيات النظر في مفيكـ التكامؿ االقتصادم فإنو يعني "بناء كتراكـ
المزيد مف العبلقات االقتصادية كغير االقتصادية بيف االقتصاديات المشاركة"  ،مف أجؿ
تمبية كؿ مف العرض كالطمب عمى السمع كالخدمات كعناصر اإلنتاج  ،كيشير أيضان مفيكـ
التكامؿ االقتصادم إلى إزالة كؿ القيكد كاإلج ارءت التعريفية أك الغير تعريفية التى تعكؽ
حرية التجارة بيف مجمكعة الدكؿ األعضاء في التكامؿ االقتصادم. 1
كما يعرؼ التكامؿ االقتصادم "أيضان بأنو عممية سياسية كاقتصادية كاجتماعية مستمرة
بإتجاه إقامة عبلقات إندماجية متكافئة " ،كذلؾ مف أجؿ خمؽ مصالح اقتصادية متبادلة ،
كتحقيؽ فكائد مشتركة مف خبلؿ االستيبلؾ األمثؿ المشترؾ لممكارد االقتصادية
كاالجتماعية  ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ معدالت مرتفعة مف النمك االقتصادم كالرفاىية
االقتصادية.

2

ثالثاً  :دوافع قيام التكامل االقتصادي
 .2الدوافع االقتصادية
قد يدفع رغبة الدكؿ في إقاقة عبلقات اقتصادية قكية إلى تككيف مجمكعة تكاممية مف
أجؿ تحقيؽ أىداؼ اقتصادية كيمكف تمخيص األىداؼ االقتصادية التي تريد الدكؿ
تحقيقيا مف خبلؿ التكامؿ االقتصادم فيما يمي: 3
أ .األثر اإلنتاجي لمتكامؿ
يؤدم األثر اإلنتاجي إلى خمؽ التجارة الخارجية كزيادة الرفاىية في الدكؿ األعضاء ،
كذلؾ كنتجة لزيادة اإلنتاج الجماعي كانشاء مشركعات ذات كفاءة عالية

1

شذا جمال الخطٌب  ،العولمة المالٌة وتنقل األسواق العربٌة لرأس المال  ،دار مجدالوي للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ط2002 ،0م  ،ص002
2
أحمد عبدهللا ابراهٌم  ،االقتصاد الدولً والعولمة االقتصادٌة  ،منشورات المكتبة الوطنٌة ،ط ، 0ج ، 2الخرطوم 2002 ،م  ،ص406 -402
3
فإاد أبوستٌت  ،التكتالت االقتصادٌة فً عصر العولمة  ،الدار المصرٌة البنانٌة  ،القاهرة 2002 ،م  ،ص2
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ب .األثر االستيبلكي لمتكامؿ االقتصادم
يؤدم التكامؿ االقتصادم إلى زيادة رفاىية المستيمكيف عف طريؽ إحبلؿ سمع رخيصة
الثمف محؿ سمع مرتفعة الثمف في حيف أف التكامؿ يكفر سمع بأقؿ تكمفة كجكدة عالية
ج .خطة التنمية المشتركة
يتيح التكامؿ االقتصادم لمدكؿ األعضاء  ،فرصة كضع خطة مشتركة تسمح بعبية
المكرد االقتصادية مما يؤدم إلى تفادم المشكبلت كالعقبات التي تعرض تنفيذ
المشركعات االقتصادية الداخمية لكؿ دكلة مف دكؿ األعضاء في التكامؿ  ،كفي ىذه
الحالة فإف الدكؿ المشاركة في العممية التكاممية كفيمة بمناقشة كحؿ المشكبلت التي
تعرض التخيطيط االقتصادم في اإلطار الجماعي
د .استفادة الدكؿ النامية في تكفير الظركؼ المبلئمة الستغبلؿ خبرتيا في مجاؿ
التصنيع كذلؾ مف أجؿ اإلرتقاء بالصناعات الصغيرة بإضافة إلى إدخاؿ التكنكلكجيا
الحديثة مف أجؿ تحقيؽ المنافسة اإلنتاجية
ه .رغبة الدكؿ األعضاء في اإلستفادة مف إتساع حجـ السكؽ الناتج مف إلغاء الحكاجز
الجمركية  ،ككفرة اإلنتاج عمى نطاؽ كاسع  ،كما تسعى الدكؿ األعضاء في التكامؿ
إلى تحقيؽ زيادة معدالت النمك االقتصادم

1

 .8الدوافع السياسية
ل قياـ أل تكامؿ اقتصادم البد مف دكافع كأىداؼ مف قيامو  ،كاليقتصر التكامؿ
االقتصادم إلى تحقيؽ أىداؼ تجارية كاقتصادية فقط  ،بؿ يشمؿ التكامؿ االقتصادم
الدكافع السياسية كاألمنية التي يمكف إيجازىا في مايمي: 1
1

فإاد أبوسٌت  ،التكتالت االقتصادٌة  ،المرجع السابق  ،ص4
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أ .يعد التكامؿ االقتصادم أساسان قكيان لتعزيز القكة السياسية بينالبمداف
األعضاءكيعطي أيضان التكامؿ الدكؿ المشاركة فيو قكة التأثر في السياسة العالمية
كاتخاذ القرار في المنظمات الدكلية

2

ب .تعزيز الركابط السياسية بيف الدكؿ األعضاء  ،كتعميؽ التفاىـ المتبادؿ كزيادة
الثقة بإضافة إلى حسف الجكار الذم يساىـ في تحقيؽ االستقرار السياسي في
المنطقة  ،مما الشؾ فيو  ،أف العبلقات التجارية كاالقتصادية المتكازنة تحقؽ
مصالح البمداف األعضاء كتحسيف األكضاع السياسية عمى المستكل اإلقميمي
كالدكلي  ،كما أف العبلقات السياسية األكثر تطك انر تزيؿ الصعكبات كالعقبات التي
تعترض مسيرة التكامؿ االقتصادم  ،مما يؤدم ذلؾ إلى تحقيؽ تكافؽ بيف
التكامؿ السياسي كالكحدة السياسية بيف الدكؿ األعضاء
ك يتضح مف خبلؿ ماتقدـ فإف العبلقات االقتصادية تساعد عمى الترابط بيف األعضاء ،
كزيادة الثقة بيف المنظمة التكاممية  ،مما يؤدم إلى تجنب الصراع السياسي بيف الدكؿ
االعضاء كخير مثاؿ عمى ذلؾ معالجة الصراع بيف المانيا كفرنسا في إطار المجمكعة
األكربية لمفحـ كالصمب في العاـ 1951ـ  ،كىنا يبلحظ أف التكامؿ االقتصادم اليقتصر
عمى أىداؼ اقتصادية فقط  ،بؿ يشمؿ تحقيؽ األمف الكطني كتطكير المؤسسات السياسية
كاإلجتماعية. 3

1

مبروك نزٌة عبد المقصود  ،مرجع سابق  ،ص26
2
مفتاح صالح سلٌم  ،واقع وآفاق التكامل االقتصادي العربً وإستراتجٌة تحقٌقه  ،الملتقى الدولً التانً ( ،التكامل االقتصادي العربً الواقع
واآلفاق )  ،جامعة عمارة  ،األغواط  04-02 ،فبراٌر 2002م  ،ص 64
3
على القروٌنً  ،التكامل االقتصادي فً ظل العولمة  ،ط ، 0ج ، 0منشورات أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  ،طرابلس 2002 ،م  ،ص262
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 .4الدوافع اإلجتماعية
باإلضافة إلى الدكافع االقتصادية كالسياسية كاألمنية فإف التكامؿ االقتصادم يسعى إلى
تحقيؽ أىداؼ إجتماعية يمكف حصرىا في اآلتي: 1
أ .يسعى التكامؿ االقتصادم إلى تفادم الككارث المؤدية إلى المجكء كاليجرة  ،كذلؾ
بخمؽ فرص العمؿ التي تؤدم إلى تخفيؼ البطالة كتحسيف المستكل المعيشي
ب .االرتقاء بالرأس الماؿ البشرم كمكافحة الفقر كاألمية كاألمراض المزمنة  ،إضافة إلى
رفع الكفاءات عبر التدريب كمنح العناية لمعممية التعميمية كالصحية عمى المستكل
الكطني كاإلقميمي.
شروط التكامل االقتصادي
لتحقيؽ أم تكامؿ اقتصادم البد مف شركط يجب أف تتكفر كمف ىذه الشركط ما ىك
جغرافي  ،كاقتصادم  ،كسياسي: 2
أوالً  :الشروط الجغرافية واالقتصادية
 .2الشروط الجغرافية

لقياـ تكامؿ اقتصادم حقيقي ألبد أف تككف الدكؿ األعضاء ضمف إطار إقميمي
كاحد  ،كاليدؼ مف كراء ذلؾ تقميؿ التكاليؼ كتسييؿ عممية إنتقاؿ السمع
كالخدمات كالعمالة داخؿ المنطقة التكاممية  ،كيرل االقتصاديف أف التقارب
الجغرافي لو أىمية كبيرة في نجاح التكامؿ

1

محمد عاشور  ،التكامل اإلقلٌمً فً إفرٌقٌا – الضروات والمعوقات  ،معهد البحوث والدراسات اإلفرٌقٌة  ،القاهرة 2002 ،م  ،ص02
2
على القروٌنً  ،مرجع سابق  ،ص262
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 .8الشروط االقتصادية

يتطمب تحقيؽ أم تكامؿ اقتصادم إلى مجمكعة مف الظركؼ االقتصادية المبلئمة
كالمشجعة  ،ككما تعتمد عممية التكامؿ عمى حد كبير عمى مستكل مف التنمية
االقتصادية المتكاصمة في الدكؿ الشركاء  ،أم التطكر في ىذه الدكؿ  ،ككذلؾ
الظركؼ المناخية  ،كاأليدم العاممة كرأس الماؿ كفيمايمي يمكف أف نكجز الشركط
االقتصادية التي يجب أف تتكفر في تحقيؽ أم تكامؿ اقتصادم: 1
أ .تكافر البنية األساسية المبلئمة
لنجاح أم تكامؿ اقتصادم البد مف تكافر البنية األساسية كالتي تتمثؿ في الطرؽ
كالمكاصبلت  ،بإضافة إلى االتصاالت السمكية كالبلسمكية  ،كالبنية التحتية ،
كمف ىنا يمكف القكؿ أف عدـ تكافر ىذه العكامؿ يؤدم إلى إعاقة التبادؿ التجارم
بيف دكؿ المنطقة
ب .تكافر األيدم العاممة المدربة
يتتطمب إقامة التكامؿ االقتصادم إلى تكفير اإليدم العاممة المدربة في الدكؿ
األعضاء مما يتيح اإلستخداـ األمثؿ لممكارد االقتصادية بطريقة فعالة كمستمرة
مما يؤدم إلى تحقيؽ عممية التنمية االقتصادية  ،كينتج عف ذلؾ إرتفاع مستكل
المعيشة في الدكؿ األعضاء كتكسيع نطاؽ التعاكف.

1

عبد العزٌز هٌكل  ،اإلطار النظري للتكتالت االقتصادٌة  ،بٌروت  ،معهد اإلنماء العربً  ،ط0420 ، 0م  ،ص00
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ج .إلغاء القيكد الجمركية
يعتبر إلغاء الحكاجز الجمركية شرط ضركم مف شركط تحقيؽ التكامؿ
االقتصادم كىذا الشرط يحقؽ التكازف بيف ما تخسره بعض القطاعات مع ما
تربحو القطاعات األخرل نتجة التكامؿ
د .إنسجاـ السياسات التجارية
كيعني التنسيؽ بيف السياسات الضركية كتكحيد السياسات الجمركية كالتجارية
كالنقدية كالضربية  ،بإضافة إلى تنسيؽ السياسات المتعمؽ باالستثمار لتأميف
تنمية اقتصادية متكازنة  ،تسمح بالتكفيؽ بيف المصالح الكطنية كاإلقميمية ،
كتحقيؽ تكزيع عادؿ لمزايا اإلنتاج. 1
ثانياً :الشروط السياسية لمتكامل االقتصادي

يعتبر العامؿ السياسي شرط أساسي في نجاح أك فشؿ التكامؿ االقتصادم ألنو ال
يمكف تحقيؽ أم عمؿ تكاممي دكف كجكد إرادة سياسية  ،لذا مف الضركم كجكد
أرضية سياسية مشتركة  ،كتكجيو سياسي كمكحد بيف الدكؿ األعضاء  ،كىنا نسطيع
القكؿ أف غياب اإلرادة السياسية ألم تكامؿ اقتصادم سيؤدم إلى فشؿ في تحقيؽ
أىد اؼ التكامؿ  ،كبالتالي ال تسطيع الدكؿ المشاركة في العممية التكاممية االستفادة
مف مزايا التكامؿ االقتصادم  ،كمما تقدـ يمكف تمخيص كيفية تحقيؽ الشركط
السياسية لمتكامؿ االقتصادم في اآلتي: 2

1

محمد عاشور  ،مرجع سابق  ،ص24
2
اسامة المذوب  ،العولمة اإلقلٌمٌة ومستقبل العالم العربً فً التجارة الدولٌة  ،ط ، 2الدار المصرٌة اللبنانٌة  ،القاهرة 2000 ،م  ،ص206
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 .1كجكد الرغبة لدل القادة السياسييف  ،كلكي تتكفر ىذه الرغبة ينبغي أف تككف
المنافع المتكقع مف التكامؿ محفز لمقادة السياسييف  ،بحيث يشعرىـ بمركز القكة
كالمحافظة عمى إعادة إنتخابيـ أك بقائيـ في السمطة
 .2مقدرة القادة السياسييف في إنشاء المؤسسية التي تتمتع بالكفاءة العالية  ،مما
يسمح ليا إرساء القكاعد كالسياسات الكفيمة في تحيقيؽ المصالح فكؽ الكطنية ،
كترجمة السياسيات اإلقميمية كجعميا مكضع التنفيذ
 .3تنازؿ القادة السياسييف طكاعية لقيادة كاحد تقكـ نيابة عنيـ بدكر القائد اإلقميمي،
كذلؾ مف أجؿ تجاكز ( التكامؿ السطحي ) لمكصكؿ إلى(التكامؿ العميؽ )
الذم يتضمف تطبيؽ قكائد مكحدة لممنشاءات  ،كتكحيد السياسات التجارية
كاالقتصادية ككذلؾ التقارب في قكانيف االستثمار

1

مزايا التكامل االقتصادي
تسعى الدكؿ مف خبلؿ إقامة العبلقات التكاممية إلى تحقيؽ المزايا كالمكاسب التي
تعتبر األساس الذم مف أجمو قياـ التبادؿ االقتصادم  ،كمما تقدـ يمكف أف نؤجز
ىذه المكاسب فيما يمي: 2
 .1يبرىف التكامؿ االقتصادم أساسان عمى قكة البمداف األعضاء في العممية التكاممية ،
اء عمى صعيد
كمدل قكة تأثيرىا في السياسة العالمية كالمنظمات الدكلية  ،سك ن
التصدم لممشكبلت الكبرل التي تكاجو المؤسسات الدكلية الكبرل أك المؤسسات

اإلقميمية في الدكؿ النامية
 .2يعمؿ التكامؿ االقتصادم إلى حؿ مشكمة ضيؽ األسكاؽ  ،كبذلؾ تجد المنتجات
المختمفة أسكاقان أكاسع كمجاؿ أكبر يتـ فيو خمؽ صناعات جديد إستجابة لكبر حجـ
1

إسماعٌل العربً  ،التكتل واإلندماج اإلقلٌمً بٌن الدول المتطورة  ،الشركة الوطنٌة للنشر  ،الجزائر  ،ط0422 ، 0م  ،ص 22
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الطمب الداخمي  ،كبالتالي إتساع الدائرة التي تصرؼ فييا األعضاء منتجاتيا نظ انر
إلنفتاح اسكاؽ الدكؿ األخرل األعضاء  ،بعد ماكانت مغمقة بسبب الرسكـ
كالحكاجز الجمركية العالية  ،كالشؾ أف ىذا االتساع في السكؽ كما يتبعو مف
اإلنتاجية المعطمة  ،يحقؽ اإلنتاج الكبير بإضافة إلى إتساع حجـ السكؽ  ،مما
يؤدم ىذا االتساع إلى زيادة التخصص في العمؿ بيف دكؿ التكتؿ

1

 .3يساعد التكامؿ االقتصادم في تنكع فرص إستغبلؿ المكارد كزيادة قابمية إستخدميا
تجاريان في مياديف اإلنتاج المختمفة  ،حيث أف امتداد حدكد الدكلة اقتصاديان  ،كزيادة
إمكانية اإلنتاج يتيح لمدكؿ األعضاء الحصكؿ عمى حاجاتيا مف السمع كالخدمات
باإلضافة إلى عكامؿ اإلنتاج

2

 .4إرتفاع معدؿ النمك االقتصادم  :يؤدم التكامؿ االقتصادم بصفة عامة إلى إرتفاع
معدؿ النمك االقتصادم  ،كذلؾ نتيجة لزيادة االستثمارات كما تسببو مف زيادة
الطمب عمى السمع المنتجو  ،كما يؤدم زيادة الحافز عمى االستثمار إلى تدفؽ
رؤكس األمكاؿ األجنبية إلى داخؿ المنطقة التكاممية  ،بغرض تحقيؽ الربح عف
طريؽ تكطيؼ رؤكس األمكاؿ في إنتاج السمع المطمكبة  ،في حيف أف التكامؿ
االقتصادم يدعـ كيشجع التخصص اإلقميمي في اإلنتاج  ،إضافة إلى أنو يدعكا
إلى تسييؿ حركة اإلنتقاؿ( األشخاص  ،كالسمع ،كالخدمات ) كتكطيف رؤكس
األمكاؿ داخؿ المنطقة التكاممية

3

 .5يساىـ التكامؿ االقتصادم في تطكير القاعدة التكنكلكجية في الدكؿ األعضاء  ،بما
يسمح بإستخداـ الكسائؿ الحديثة في عممية اإلنتاج  ،كىذا يتمطب إمكانيات ضخمة
بحيث ال تسطيع الدكؿ النامية عمى إقامة قاعدة تكنكلكجية بمفردىا  ،كذلؾ نظ انر

1

أحمد عبدهللا ابراهٌم  ،مرجع سابق  ،ص402
2
أكرم عبد الرحٌم  ،التحدٌات المستقبلٌة للتكتل االقتصادي العربً ( العولمة والتكتالت اإلقلٌمٌة البدٌلة ) ،مكتبة مدبولً  ،ط2000 ،0م  ،ص60
3
عبد الحمٌد عبد المطلب  ،السوق العربٌة المشتركة الواقع والمستقبل فً األلفٌة الثالثة  ،مجموعة النٌل العربٌة  ،القاهرة  2002 ،م  ،ص22
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لقة اإلمكانيات المادية كالبشرية ( المدربة ) فقد يتيح التكامؿ ليذه الدكؿ فرصة
إستخداـ ىذه التقنية
 .6يتيح التكامؿ االقتصادم فرصة التنسيؽ بيف السياسات االقتصادية لمدكؿ األعضاء
فية  ،ك يساعد في مكاجية التحديات الخارجية التي تكاجو التكتؿ ،كما يكفر القكة
التفاكضية التي تستند إلييا الدكؿ األعضاء في تحقيؽ م ازيا التكامؿ

1

تكاليف التكامل االقتصادي
 .1االنضماـ في التكامؿ االقتصادم رغـ مزاياه  ،فإنو يكمؼ الدكؿ األعضاء بعض
التكاليؼ حيث تتنازؿ الدكؿ األعضاء عف جزء مف إستقبلليتيا  ،كذلؾ مف أجؿ
إحتراـ القكاعد كالنظـ التي تحقؽ العممية التكاممية
 .2التخمي عف سياسة الحماية كفقان لسياسة التكامؿ االقتصادم  ،مما يؤدم إلى إضعاؼ
بعض الدكؿ األعضاء  ،ألف درجات النمك في الدكؿ األ عضاء تختمؼ  ،كما نجد
إمكانيات ىذه الدكؿ قد ال تتحمؿ عباء العممية التكاممية  ،ككذلؾ تكاجو الدكؿ
األعضاء مشكمة إختبلؼ نظـ التعريفة الجمركية كمستكيات الرسكـ  ،كعميو فإنو مف
الصعب كضع تعريفة جمركية مكحدة بيف ىذه الدكؿ كتكافؽ بيف مصالحيا المختمفة ،
فبعض الدكؿ التقبؿ أف تفرض عمييا تعريفة جمركية مكحدة تقؿ عف الرسـ الذم
تفرضو كارداتيا مف السمع األجنبية.

2

أشكال التكامل االقتصادي
يتخذ التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ عدة اشكاؿ مختمفة متدرجة حسب درجة التكامؿ
االقتصادم  ،كيمكف في ىذا الصدد تناكؿ بعض ىذه االشكاؿ فيما يمي :

1

كامل بكري  ،مرجع سابق  ،ص62
2
سمٌر محمد عبد العزٌز  ،التكتالت االقتصادٌة فً إطار العولمة  ،مكتبة اإلشعاع الفنٌة  ،اإلسكندرٌة  ،ط2000 ، 0م  ،ص062
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منطقة التقضيل

في ىذا النكع مف التكامؿ تقكـ مجمكعة مف الدكؿ عمى تخفيض معدالت الرسكـ
الجمركية المفركضة عمى تجارة السمع كالخدمات فيما بينيا  ،مع االحتفاظ بمعدالت
الرسكـ الجمركية عمى تجارة السمع كالخدمات مع الدكؿ األخرل ثابتة  ،كيعد ىذا النكع
مف أبسط درجات التكامؿ االقتصادم  ،كمثاؿ ذلؾ مجمكعة الككمنكيمث التي ككنتيا
إنجمتر مع مستعمراتيا في سنة 1932ـ.

1

منطقة التجارة الحرة

منطقة التجارة الحرة تمثؿ درجة أعمى مف منطقة التفضيؿ  ،كىي عبار عف اتفاؽ بيف
دكلتيف أككثر يتـ بمكجبو تحرير التجارة الخارجية كالغاء الرسكـ المفركضة عمى كؿ دكلة
مع االحتفاط بحريتيا في فرض القيكد أك الرسكـ الجمركية في عبلقتيا مع بقية دكؿ
العالـ غير األعضاء في منطقة التجارة الحرة  ،بمعنى آخر تيدؼ منطقة التجار الحرة
إلى إزلة كافة القيكد التى تراىا بالنسبة لعبلقاتيا التجارية مع الدكؿ األخرل غير
األعضاء في ىذه المنطقة  ،كتعبر منطقة التجارة الحرة أساسان إلقامة تجمع اقتصادم في
دعـ القدرة التنافسية لمدكؿ األعضاء في مكاجية التكتبلت االقتصادية األخرل  ،كتيدؼ
منطقة التجارة الحرة إلى دفع عجمة التنمية االقتصادية  ،كذلؾ مف خبلؿ السماح بحرية
إنتقاؿ السمع كالخدمات داخؿ المنطقة ببلقيكد  ،مما يؤدم إلى تحقيؽ اإلستغبلؿ األمثؿ
لممكارد االقتصادية في ىذه الدكؿ  ،كما تساىـ منطقة التجارة الحرة في دعـ االستثمار
الكطني كخمؽ فرص عمؿ داخؿ دكؿ المنطقة  ،كعادة يتـ تحديد فترة زمنية يتـ مف
خبلليا إزالة القيكد الجمركية كغير الجمركية كتتراكح ىذه الفترة ما بيف  15 -10سنة ،
كمف أمثمة ذلؾ منطقة التجارة الحرة لدكؿ غرب أركبا كالتي تككنت في عاـ 1960ـ مف
1

السٌد محمد أحمد السرٌتً وآخرون  ،التجارة الدولٌة والمإسسات المالٌة والدولٌة  ،دار التعلٌم الجامعً  ،االسكندرٌة  ،ط2002 ، 0م  ،ص
040 -024
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سبعة دكؿ كىي ( المممكة المتحدة – النمسا – الدنمارؾ – النركيج – البرتقاؿ – السكيد
– سكيس ار )  ،كأيضان مف أمثمة ذلؾ منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية كالتي تككنت
عاـ  1993ـ كتضـ كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية  ،ككنذا  ،كالمكسيؾ  ،كمنطقة
التجارة الحرة العربية

1

االتحاد الجمركي

يعتب ر االتحاد الجمركي درجة أعمى مف درجات التكامؿ حيث تتفؽ الدكؿ األعضاء فيو
عمى إلغاء الرسكـ الجمركية عمى السمع كالخدمات فيما بينيا  ،مع تطبيؽ سياسة جمركية
مكحدة في مكاجية الدكؿ غير األعضاء كيتمثؿ االتحاد الجمركي في " إتفاؽ مجمكعة
مف الدكؿ عمى إزالة القيكد المفركصة عمى تجارة السمع كالخدمات فيما بينيا مع تنسيؽ
سياسة جمركية مكحدة في مكاجية الدكؿ غير االعضاء "  ،كىنا يبلحظ إتفاؽ بيف
االتحاد الجمركي كمنطقة التجارة الحرة في إلغاء القيكد الجمركية كتحقيؽ التحرير
التجارم بيف الدكؿ األعضاء  ،كلكف يختمؼ االتحاد الجمركي عف منطقة التجارة الحرة
في أنو يعمؿ عمى إيجاد نكع مف التنسيؽ بيف الدكؿ األعضاء  ،فيقكـ االتحاد بفرض
معدالت مكحدة لمتعريفة في مكاجية كافة دكؿ العالـ خارج االتحاد  ،كيساعد االتحاد
الجمركي عمى تقسيـ العمؿ بيف الدكؿ األعضاء  ،بحيث تستفيد كؿ دكلة مف المزايا
النسبية التي تتمتع بيا في إنتاج السمع كالخدمات كمف أىـ مزايا االتحاد الجمركي :
 يساعد عمى تكسيع رقعة السكؽ بالنسبة لبضائع كمنتجات الدكؿ األعضاء
 يساعد عمى تقسيـ العمؿ بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد ،بحيث تخصص كؿ
دكلة في إنتاج السمع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجيا.

1
2

2

عبد المطب عبد الحمٌد  ،اقتصادٌات المشتركة الدولٌة من الكوٌز  ،الدار الجامعٌة  ،االسكندرٌة 2006 ،م  ،ص02
السٌد محمد أحمد السرٌتً  ،اقتصادٌات التجارة الخارجٌة  ،دار الرإٌة  ،القاهرة 2000 ،م  ،ص022
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السوق المشتركة

يعتبر ىذا النمكذج مف النماذج المتقدمة نحك التكامؿ االقتصادم  ،حيث تصبح فيو
اقتصاديات الدكؿ األعضاء أكثر إندماجان مما ىي عميو في النماذج السابقة  ،إضافة إلى
إلغاء الرسكـ الجمركية كالحدكد الجمركية كتكحيد التعريفة الجمركية أماـ العالـ الخارجي ،
كفي ىذا النكع مف التكامؿ يتـ فيو إلغاء القيكد عمى حركة األفراد كرؤكس األمكاؿ فيما
بيف الدكؿ األعضاء  ،إضافة إلى التنسيؽ التاـ في السياسات االقتصادية كالنقدية
كالمالية لمدكؿ األعضاء  ،كمف أمثمة ىذا النكع مف التكامؿ السكؽ األكربية المشتركة
كالسكؽ العربية المشتركة.

1

االتحاد االقتصادي

يختمؼ االتحاد االقتصادم مف االشكاؿ األخرل لمتكامؿ االقتصادم  ،حيث يتـ فيو إزالة
القيكد كأيضان التنسيؽ في السياسات االقتصادية المختمفة بيف دكؿ اإلتحاد كالسياسات
المالية كالنقدية كالزراعية كاإلستثمارية

2

االندماج االقتصادي الكامل

يعد االندماج االقتصادم مف أقكل صكر التكامؿ  ،حيث أنو اليكتفي بتحرير كامؿ
لحركات السمع كعناصر اإلنتاج بيف الدكؿ االعضاء كالعمؿ عمى تنسيؽ السياسات  ،بؿ
أنو يتـ فيو تكحيد السياسات االقتصادية كالنقدية كالمالية  ،بحيث تتحكؿ فيو الدكؿ
المندمجة إلى اقت صاد كاحد تحدد سياساتو المختمفة سمطة عميا فكؽ سمطة الكطف تككف
ق ارراتيا ممزمة بالنسبة لجميع الدكؿ األعضاء.

1

3

شرٌف على الصوص  ،التجارة الدولٌة ( األسس والتطبٌقات )  ،دار اسامة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ط2002 ، 0م  ،ص62
2
عادل أحمد حشٌش  ،العالقات االقتصادٌة الدولٌة  ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر  ،اإلسكندرٌة 2000 ،م  ،ص220
3
محمد محمود اإلمام  ،مرجع سابق  ،ص20
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النظريات المفسرة لمتكامل االقتصادي
أنو نظ انر ألىمية التكامؿ االقتصادم كدره الفاعؿ في حؿ المشاكؿ االقتصادية كالسياسية
التي تعاني منيا العديد مف المجتمعات  ،فقد نتاكلت العديد مف المدارس االقتصادية
نظريات التكامؿ االقتصادم كالتي يمكف اف نبرز أىميا في ما يمي: 1
النظرية الفدرالية :
تسعى إلى تطبيؽ نمكذج الدكلة الفدرالية عمى النطاؽ الدكلي  ،كمف ثـ ينتقؿ التجمع
اإلقميمي مباشرة إلى كياف تتكلى شؤنة سمطة تحؿ محؿ سمطاتو القطرية كفؽ النظاـ
البلمركزم الذم يتـ االتفاؽ عميو  ،إذ يشترط المنيج الفيدرالي ضركة تنازؿ الدكؿ
األعضاء عف جزء مف سيادتيا ألجيزة االتحاد الجديد كيرل إنصار ىذه النظرية أف
الكاليات المتحددة األمريكية تعد كمثاؿ ناجح في تحقيؽ نظاـ الدكلة الفدرالية  ،كقد
إتخذت الكاليات المتحددة األمريكية في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا التي ترمي الكصكؿ إلى
الفدرالية عبر إنشاء دستكر فيدرالي كاتفاؽ بيف الحككمات المختمفة عمى شكؿ فدراليات ،
أما في أركبا لـ تجد الفدرالية نفسيا إال بعد أف دعا " تشرشؿ " سنة 1946ـ إلى إنشاء
نظاـ في درالي في أكركبا  ،أكما أطمؽ عميو " تسمية الكاليات المتحددة األكربية " كمع ذلؾ
فإف "تشريؿ" قدتخمي عف فكرتو بعد عكدتو مرة أخرل إلى الحكـ مف العاـ 1951ـ.
كيرل أصحاب ىذه النظرية أف النظاـ الفدرالي مف أكثر االنماط المناسبة في التكامؿ
االقتصادم  ،خاصة إذكانت الدكؿ كالمجتمعات متجانسة مف النكاحى االجتماعية
كاالقتصادية كالسياسية  ،إذ تكفرت ىذه المزايا بالنسبة لمدكؿ المشاركة في التكامؿ

محمد مصطفى كمال وآخرون  ،صنع القرار فً اإلتحاد األوربً والعالقات العربٌة  ،بٌروت  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،ط2002 ،0م ،
1
ص02
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االقتصادم فإف الشكؿ الفيدرالي ىك األنجح كاألنسب مف أشكاؿ األخرل  ،أما عمى
المستكل الدكلي فإف االتحاد الفيدرالي يصعب تحقيقو في الكاقع الدكلي.

1

النظرية التعاممية :
يرل اصحاب ىذه النظرية كفي مقدمتيـ " كارؿ دكيتش " أف ىذا األمر سيقضي عمى
الكثير مف العقيدات التي تثير حاسية لمدكؿ كفقداف سيادتيا كما يترتب عمييا مف عكاقب
كخسائر اقتصادية كاجتماعية  ،كبناءان عمى ذلؾ تفضؿ ىذه النظرية إتباع المنيج
التعاممي الذم يعمؿ عمى تشجيع كتكثيؼ المعامبلت بيف الفئات االجتماعية المختمفة في
الدكؿ المعنية دكف اإللتزاـ بإطار بمؤسسي معيف  ،كتدعكا ىذه النظرية عدـ اإلعتماد
عمى ىياكؿ مؤسسية محددة تتكلى الشؤكف اإلقميمية  ،كذلؾ خشيةن مف أف تككف ىذه
المؤسسات عقبة في كجو التكامؿ.

2

النظرية الكظيفية :
يتفؽ أنصار ىذه النظرية مع فكرة النظرية التعاممية مف حيث التدرج كبديؿ لمتحكؿ
المباشر إلى حالة الكحدة السياسية  ،كذلؾ بدءان بالنكاحي األقؿ إثارة لمخبلؼ الذم يسيؿ
ظيكر ثمار التكامؿ االقتصادم  ،مما يؤدم ىذا األمر إلى تنازؿ الحككمات ببعض مف
سمطاتيا إلى المؤسسات اإلقميمية التي تؤدم إلى فكرة ترسيخ التكامؿ االقتصادم  ،كبيذا
فإف النظرية الكظفية تعد كنمكذج لئلندماج إذ تتضمف كؿ حاالت اإلندماج حيث يتـ فييا
تفكض بعض الكظائؼ الحككمية إلى الكحدات المشاركة عمى المستكييف األعمى كاألدنى
في صناعة ا لقرار  ،كفي ىذه الحالة فإف اإلندماج الكامؿ يتكقؼ عمى أىمية الكظائؼ
في السياسة المحمية لمكحدات المشاركة كخير مثاؿ ليذا النمكذج االتحاد بيف بريطانيا
1

حسٌن بوقارة  ،التكامل االقتصادي فً ال عالقات الدولٌة  ،الجزائر  ،مجلة البحوث والدراسات فً العالقات الدولٌة  ،جامعة الجزائر،العددد ، 2
ص20
2
كارل دوٌتش  ،تحلٌل العالقات الدولٌة  ( ،ترجمة شعبان محمد محمود )  ،الهٌئة المصرٌة للكتاب  ،القاهرة 0422 ،م  ،ص262
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كاستراليا الذم يتضمف تكاجد السطات الفعمية لكؿ بمد متمثمة في تشريعات لكؿ دكلة عمى
حدة كىذه تعد حالة مف حاالت االندماج الكظيفي  ،كبخصكص ىذه النظرية فإف "
ميتراني" يرل أف التعقيدات المتنامية لؤلنظمة الحككمية أدت إلى زيادة كبيرة في طمب
األعماؿ غير حككمية خاصة مف الجانب التقني  ،مما أدم ىذا األمر إلى انخفاض
العمالة الكطنية الماىرة  ،مما إنعكس ذلؾ عمى المستكل الدكلي األمر الذم دفع الدكؿ
إلى المجكء إلى التعاكف الدكلي في المجاؿ التقني كمف ثـ االنتقاؿ إلى مجاالت أكسع مف
ذلؾ ،1كلكف المبلحظ بعد الحرب العالمية الثانية إتخذت ىذه النظرية كجيان آخر  ،حيث
جمعت بيف إسيامات كؿ مف " أرنست ىاس ( (Ernst Hassك أميتال أيتزيكني
( )Amitait Etzioniككارؿ دكيتش ( )Kart Deutschالذيف كضعكا األسس التي
تساعد في تحقيؽ العممية التكاممية  ،كيرل ىؤالء بأنو يجب تكفر ثقافة مشتركة بيف
منظمكمة القيـ التي تتبنيا الفئات اإلجتماعية في الدكؿ المعنية  ،كذلؾ باالعتماد عمى
مفيكـ التكامؿ الجيكم اإلقميمي بدالن مف التكامؿ عمى النطاؽ العالمي  ،عكس بما كاف
ينادم بو الكظيفيكف القدامى، 2بأنو يجب أف تخصص الدكؿ مكارد اقتصادية كافية كذلؾ
مف أجؿ الشركع في المشاريع الحيكية التي تمكنيا مف إختبلؿ مكانة في اقتصاديات
الدكؿ المتكاممة كىذا مف أجؿ إنجاز العمؿ المشترؾ الذم يحقؽ رفاىية المجتمع في
الدكؿ المشاركة في العممية التكاممية  ،كترل ىذه النظرية أنو البد مف مشاركة جماعات
الضغط كالمصالح كالنخب كاألحزاب السياسية في ىذه العممية  ،ككذلؾ ينظر أصحاب
ىذه النظرية أف البعد المؤسسي يككف دائمان فكؽ البعد الكطني كيشغؿ مكقفان محكريان في
ىذا المنيج الذم جاء بو ىؤالء كإضافات لمنظرية الكظيفية التي كضعت مراحؿ تنتقؿ
3
فييا السمطة الكظيفية إلى مؤسسة إقميمية التي تعتبر كنكاة لحككمة إقميمية  ،كعمكمان

1

صالح عمر فالحً  ،إشكالٌة التكامل العري بٌن التحدٌات اآلنٌة والمستقبلٌة  ،الندوة العلمٌة حول التكامل العربً لتحسٌن وتفعٌل العالقات
العربٌة واألروبٌة  ،جامعة فرحان عباس  ،الجزائر 2002 -4 -2 ،م  ،ص00
2
دعون حداد  ،العالقات الدولٌة  ،دار الحقٌقة  ،بٌروت  ،ط2000 ،0م  ،ص200
3
عامر مصباح  ،اإلتجاهات النظرٌة فً تحلٌل العالقات الدولٌة  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ،ط2006 ،2م ص220
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فإف ىذه النظرية تمنع الدكؿ عف ممارسة بعض سمطاتيا كخاصة تمؾ المتعمقة بحركة
تدفؽ التجارة الخارجية  ،كذل ؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى التكامؿ اإليجابي الذم يقكد نحك
تكحيد السياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية داخؿ دكؿ التكامؿ.

1

النظرية األساسية لئلتحاد الجمركي :
تعد نظرية اإلتحاد الجمركي مف النظريات الحديثة حيث جاءت ىذه النظرية عمى يد
االقتصادم " جاككب فيز " في كتابو الصادر عاـ 1950ـ  ،كلقد عرؼ تحميمو ليذه
النظرية بإسـ " قانكف فيز " لبلتحادات الجمركية  ،حيث تشكؿ نظرية االتحاد الجمركي
المضمكف األساسي لمنظرية التقمدية لمتكامؿ ، 2كتتناكؿ ىذه النظرية الممارسات التكاممية
في األطار الرسمالي :
 .1حيث تدرس الكحدة األساسية لمتكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ التي تجعؿ منيا كياف
فكؽ الكياف الكطني كىذا الكياف يختمؼ عف منطقة التجارة الحرة التي يمكف أف
تتسع لتشمؿ عدد مف الدكؿ كربما العالـ كمو  ،حسب ترتيبات منطقة التجارة
العالمية في المستقبؿ .
 .2في ىذه النظرية تعتمد آلية السكؽ " الرسمالية " عمى قاعدة أك إطار لتحميؿ
التكامؿ االقتصادم أك المدخؿ التجارم دكف إشارة تذكر لدكر الدكلة  ،كبرز
اإلىتماـ بيذه النظرية بعد أف أصبحت التكتبلت االقتصادية أحد التطكرات البارزة
في العبلقات الدكلية بعد الحرب العالمية الثانية عمى الرغـ مف أف ىناؾ أراء
سابقة بخصكص االتحادات الجمركية منذ بداية القرف السادس عشر  ،حيث
تناكلت كتابات كؿ مف " أكجستيف ككرنكا  " Augustin – cournotفي القرف
التاسع عشر،ك "كنكت كيكؿ "Cknut – wicketكذلؾ في النصؼ األكؿ مف
1

Dario Battistella – theories des intenationales – paris: presses de sciences – 2003- p.348
2
عٌسى محمد العزالً  ،التجارة الخارجٌة والتكامل االقتصادي اإلقلٌمً  ،مجلة جسر التنمٌة  ،المعهد العربً للتخطٌط  ،الكوٌت  ،العدد ، 20
مارس 2004 ،م  ،ص6
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القرف العشريف  ،كأنو رغـ ظيكر ىذه اآلراء في كقت مبكر إال أف التحميبلت
النظرية بصدد االتحادات الجمركية برزة بقكة في النصؼ الثاني مف القرف
العشريف  ،فأكؿ تحميؿ نظرم مرتبط بالقضايا التي تشمؿ االتحاد الجمركي
ظيرت في كقت كاحد في كتابات " جاككب فيز " كمكريس بام Mourise Bye
" ك " ىربرت جيكش  ، " Herbort –Giershكلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فإف
االقتصاديف أجمعكا عمى أف نظرية االتحاد الجمركي بدأت تأخذ أبعادىا بعد
صدكر دراسة االقتصادم األمريكي المعركؼ " فاينر " كجاككب بأم كبعد ذلؾ
قاـ كؿ مف "جميس ميد  " James –Meodك " كريتشارد ليبس Richard
 " lipsyك ال نكاستر  " Lancaster – kelvinكغير ىـ بتطكير ىذه النظرية، 1
كمما تقدـ فإف نظرية التحميؿ النيككبلسيكي إستمدة جذرىا مف قانكف " فينر "
الذم إستند عمى نمكذج " ىكشر كأكليف " لنسب عناصر اإلنتاج  ،كفي ظؿ ىذا
التحميؿ فإف "قانكف فينر "

يقبؿ الفركض االساسية التي فرضتيا النظرية

النيككبلسكية في التجارة الدكلية  ،كعبلة عمى ذلؾ يضع فينر لقانكنو مجمكعة مف
الفركض التحميمة اآلتية :
أ .إفترض فاينر في جانب الطمب عدـ كجكد إمكانيات الئلحبلؿ بمعنى أف
جميع المركنات السعرية لمطمب مساكيان لمصفر أم عديمة المركنة .
ب .إفترض فاينر في جانب العرض خضكع اإلنتاج لظركؼ النفقة الثابتة ،
بمعنى أف جميع مركنات العرض السعرية مساكية لمصفر أم عديمة المركنة.
كمف خبلؿ ىذه الفركض أعبله قدـ فاينر النمكذج األساسي لئلتحادات الجمركية متحديان
بذلؾ الفرضية التي قبميا االقتصاديكف الميبراليكف كالتي تشير إلى أف االتحاد الجمركي
يعتبر خطكة أكلية عمى طريؽ تحرير التجارة العالمية  ،كمف خبلؿ ماتقدـ فإنو مف
1

هشام محمود اإلقداحً  ،العالقات االقتصادٌة الدولٌة المعاصرة  ،مإسسة شباب الجامعة  ،اإلسكندرٌة 2004 ،م  ،ص202
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الصعب تحديد ما إذكاف االتحاد الجمركي مفيدان في تحرير التجارة عمى الصعيد الخارجي
أـ ال ؟ كلممحاكلة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ إستخدـ فاينر النمكذج الريكاردم لئلنتاج
كركز في ذلؾ عمى أثر تككيف االتحاد الجمركي عمى اإلنتاج  ،كبالتالي أثر التغيرات
التي تحدث في اإلنتاج عمى الرفاىية االقتصادية لمدكؿ األعضاء المنطقة التكاممية ،
كفي ىذا اإلطار ركز فاينر عمى مبدئيف أساسيف عف قياـ االتحاد الجمركي كىما :
المبدأ االول  :خمق التجارة
كي تمثؿ ىذا األثر في نقؿ اإلنتاج مف المنتجيف األقؿ كفاءة مف ذكم التكمفة المرتفعة إلى
منتجيف األكثر كفاءة كالذيف يتسمكف بإنخفاض التكمفة داخؿ االتحاد الجمركي  ،كبالتالي
يترتب عمى ذلؾ تكزيع كتخصيص أفضؿ لممكارد االقتصادية مما يؤدم إلى زيادة
الرفاىية االقتصادية

1

المبدأ الثاني  :اثر تحويل التجارة
يتمثؿ أثر " تحكيؿ التجارة " مف دكلة غير عضكء في االتحاد الجمركي كتتسـ بالكفاءة
في إنخفاض التكمفة مف دكلة عضكء تتسـ بانخفاض الكفاءة كارتفاع التكمفة  ،كيترتب
عمى ذلؾ إعادة تكزيع المكارد االقتصادية عمى نحك يؤدم إلى إبتعاد عف التخصيص
األمثؿ لممكارد االقتصادية فتقؿ الرفاىية االقتصادية

2

المراحؿ المنيجية لتطكير نظرية االتحاد الجمركي :
أنو مف خبلؿ التحميؿ النيككبلسيكي لظاىرة التكامؿ االقتصادم إتتضح أف الدكؿ
المتجاكرة جغرافيان تككيف إحدل درجات سمـ التكامؿ االقتصادم عمى كىك االتحاد
الجمركي الذم يكلد آثار عمى الرفاىية االقتصادية لمدكؿ األعضاء في المنطقة التكاممية،
1

السٌد محمد أحمد السرٌتً وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص 200
2
محمد صفوت قابل  ،نظرٌات وسٌاسات التجارة الولٌة  ،مرجع سابق  ،ص 204
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كىذا التحميؿ يعبر عف فكرة الرعيؿ األكؿ مف االقتصاديف الدكلييف الميتميف بشؤف
التكتبلت االقتصادية اإلقميمية كالدكلية  ،كفي ىذا الخصكص فقد إتجيو ىؤالء
االقتصاديف إلى فكرة معالجة آثار قياـ االتحادات الجمركية عمى الرفاىية االقتصادية
لمدكؿ األعضاء في المنطقة التكاممية مف ناحية كمستكيات الرفاىية االقتصادية لباقي
دكؿ العالـ غير األعضاء في المنطقة التكاممية  ،كخبلصة عمى ماتقدـ فإف ىذه الفكرة
ىي السائدة في كتابات الجيؿ األكؿ مف النيك كبلسيؾ  ،كالجدير بالذكر فإف نظرية
االتحاد الجمركي إنتقمت مف مجرد نمكذج بسيط تـ التعبير عنو بالنمكذج األساسي
النيككبلسيكي إلى نظرية تضـ بجانب مف ىذا النمكذج األساسي عرفت بمناىج تحديث
كتطكير نظرية االتحاد الجمركي  ،كتتناكؿ ىذه المناىج الجديدة ظاىرة االتحادات
الجمركية بطريقة مغايرة لتؾ التي إختارىا النمكذج األساسي النيككبلسيكي ، 1كسكؼ
نتناكؿ ىذه المناىج المتمثمة في منيجيف :
المنيج األكؿ :
ىذا المنيج ينسب إلى االقتصادم " ككبر ميسؿ  " Cooper - Massellك جكنسكف
 " Johnsonكيتعمؽ ىذا المنيج بالغاء الرسكـ الجمركية عمى التجارة البينية بيف دكؿ
االتحاد الجمركي كىذا النكع مف التخفيضات الجمركية غير التفضمية  ،كقد تكصؿ منيج
"ككبر" اإلجابة عمى السؤاؿ الذم يطرحو الكثير مف االقتصاديف كالسياسيف كالذم يتمثؿ
في ما ىك المبرر مف إنشاء االتحاد الجمركي لمحصكؿ عمى دخؿ حقيقي أعمى مف ذم
قبؿ أـ ماذا ؟ كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قد تكصؿ "ككبر" إلى أف الدكؿ الصناعية
الصغيرة أك الدكؿ اآلخذة في النمك برغبة قكية في إتباع سياسات الحماية إحساسان منيا
بعدـ القدرة عمى التأثير في معدالت التبادؿ الدكلية الخاصة بيا كتحريكيا في صالحيا ،
كأماـ ىذا الكضع نجد ىذه الدكؿ ضالتيا المنشكدة في اإلتحادات الجمركية نظ انر لتمكنيا
1

محمد أحمد السرٌتً  ،أقتصادٌات التجارة الخارجٌة  ،مرجع سابق  ،ص026
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مف إقامة سياج جمركي مكحد عمى كارداتيا مف خارج االتحاد  ،كفي الكقت نفسو يؤذف
ليذه الدكؿ بتحرير تجارتيا البينية  ،كتعد ىذه الدكؿ صغيرة الحجـ مف الناحية
االقتصادية تجد في االتحاد الجمركي كسيمة لزيادة قكة مساىمتيا في التجارة الدكلية مف
خبلؿ معدالت أفضؿ لمتبادؿ الدكلي  ،كتشير ىذه اإلجابة إلى رغبة الدكؿ الصغيرة
الحجـ في تككيف االتحادات كاألخذ بمنيج الجأت لتحرير التجارة العالمية  ،كاقامة نظاـ
عالمي متعدد األطراؼ ليا كيرجع ذلؾ إلى أف االتحادات الجمركية كسيمة لمجمع بيف
منيج تحرير التجارة كمنيج إتباع سياسات الحماية  ،ىذا مف حيث اليكجد نظـ
التخفيضات الجمركية العامة لمنظمة الجأت كذلؾ تطبيقان لمبدأ الدكلة األكثر رعاية ،
كىذا المبدأ الذم يشكؿ حجر الزاكية في إقامة نظاـ متعدد األطراؼ لمتجارة العالمية ،
كمف ى ذا المنطمؽ برزت أكلكية األخذ بسياسة تككيف االتحادات الجمركية العامة التي
التتضمف سياسة جمركية غير تفضمية. 1
المنيج الثاني :
أما ىذا المنيج الذم حدده ىارم جكنسكف يعتمد عمى تقديـ اإلطار النظرم أكثر مما
تقدـ بو "ككبر ميسؿ" فقد حاكؿ ىذا المنيج تقديـ فمسفة عامة تتعمؽ بظاىرة الحماية بكؿ
جكانبيا  ،مع إعطاء االتحاد الجمركي إىتمامان بأنو أحد الجكانب العممية لتطبيؽ سياسة
الحماية  ،فيذه السياسات الحمائية في صكرتيا العامة أك الخاصة ( أم صكرة االتحاد
الجمركي ) ماىي إال سياسات لمحصكؿ عمى السمع العامة .كعمؿ جكنسكف في سبيؿ
تحديد معالـ منيجو في التركيز عمى صياغة مجمكعة مف األىداؼ غير االقتصادية
كىي تمؾ السياسات التي أختارتيا السياسات االقتصادية لكسب الرضاء كتكليد اإلحساس
باإلنتماء القكمي مف خبلؿ إبراز قدرات االقتصاد القكمي عمى اإلنتاج طائفة متنكعة مف
القطاعات كالسمع الكطنية بدالن مف االعتماد عمى اإلستيراد مف الخارج  ،كىنا تبرز أىمية
1

محمد محمود اإلمام  ،مرحع سابق  ،ص20-22
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دعـ الصناعات الكطنية كحمايتيا مف خبلؿ تطبيؽ سياسات حمائية كبذلؾ خمص تحميؿ
" جكنسكف  ،ككبر ميسؿ " حكؿ نظرية االتحاد الجمركي بعد تعديؿ مسار حرية التجارة
الخارجية إلى سياسات الحماية بمختمؼ صكرىا في تسميط الضكء عمى ثبلثة عكامؿ
مفسرة لتككيف كاقامة التكتبلت االقتصادية اإلقميمية في العصر الحديث :
 إدخاؿ السمع العامة في التحميؿ االقتصادم المرتبط باالتحادات الجمركية
 اآلثار التي تمارسيا االتحادات الجمركية عمى معدالت التبادؿ الدكلية لمدكؿ
األعضاء في المنطقة التكاممية
 اآلثار الديناميكية لتككيف االتحادات

1

حجة إدخاؿ السمع العامة :
إعتمد جكنسكف في أىمية التفرقة بيف السمع العامة كالسمع الخاصة  ،ليس ىذا فقط بؿ يتجو
التحميؿ االقتصادم في ىذا الشأف إلى النظر إلى السمع العامة عمى أنياء دالة لمرفاىية
االقتصادية  ،كتساىـ جنبان إلى جنب مع مجمكعة السمع الخاصة  ،كيرل صناعكا القرار في
اإلطار الكبلسيكي أف مضمكف الرفاىية االقتصادية بيذا التحميؿ يعد مفيكمان ضيقان لمضمكف
التعبير بصفة عامة كيفسركف ذلؾ بأف الكتاب النيككبلسيؾ يستبعدكف فكرة السمع العامة مف
نطاؽ دالة الرفاىية االقتصادية لممجتمع  ،كبناءان عميو فإف إدخاؿ فكرة السمع العامة لكي
تصبح إحدل مككنات كمحددات دالة الرفاىية االقتصادية التي تفتح لممجتمع الطريؽ أماـ
التحميؿ االقتصادم لتجد أحد المبررات القكمية إلقامة االتحادات الجمركية  ،كذلؾ إستنادان
إلى السمكؾ االقتصادم غير الرشيد لمحككمات

2

األثر عمى معدالت التبادؿ الدكلية :
1

سامً عفٌفً حاتم  ،اإلتجاهات الحدٌثة فً االقتصاد الدولً والتجارة الدولٌة ( قضاٌا معاصرة فً التجارة الدولٌة )  ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،
القاهرة  ،ط2006 ، 2م  ،ص222
2
محمد أحمد السرٌتً  ،اقتصادٌات التجارة الخارجٌة  ،مرجع سابق  ،ص026
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لقد كجد أثر تككيف االتحادات الجمركية عمى معدالت التبادؿ الدكلية إىتمامان كثي انر مف قبؿ
االقتصادييف الدكلييف كفي مقدمتيـ " جكنسكف  ،كميد  ،كميمقف  ،ككراكس كآخركف  ،كبصفة
عامة فإف التحميؿ االقتصادم المرتبط بأثر تككيف االتحاد الجمركي عمى معدالت التبادؿ
الدكلية  ،ينظر بأف ىذا التككيف لئلتحاد الجمركي ينتيي إلى تحسيف معدالت التبادؿ الدكلية
لمدكؿ األعضاء في المنطقة التكاممية. 1
اآلثار الديناميكية لتككيف االتحاد الجمركي :
تعد اآلثار الديناميكية مف ضمف العكامؿ المفسرة لتككيف االتحاد الجمركي  ،كالتي تساىـ
في إبراز المنيج التحميمي " لجسكنسكف ككبر – ميسؿ " مجمكعة اآلثار الديناميكية التي
تفرزىا الدرجات المختمفة مف سمـ التكامؿ االقتصادم كتتككف ىذه اآلثار مف مجمكعتيف:
 .1اآلثار المترتبة عف اتساع نطاؽ المنافسة داخؿ المنطقة التكاممية عمى الكفاءة
االقتصادية لمكحدات اإلنتاجية العامة داخؿ اقتصاديات الدكؿ األعضاء
 .2إتساع نطاؽ األسكاؽ لتحؿ الصفة اإلقميمية محؿ الصفة القكمية التي تتميز بيا ىذه
األسكاؽ كمف المتعارؼ عميو أف إتساع نطاؽ األسكاؽ يؤدم إلى تكليد مزايا أكفكرات
اإلنتاج الكبير  ،كىي الكفكرات المقبمة باقتصاديات الحجـ الداخمية كالخارجية ،
كيقصد بكفكرات اإلنتاج الكبير إنخفاض تكمفة كحدة الناتج عندما يرتفع مستكل ىذا
الناتج يترتب عمى ذلؾ زيادة كفاءة المنشأت اإلنتاجية ،كيرل الباحث مف خبلؿ
المفاىيـ المختمفة لمتكامؿ االقتصادم  ،بأنو يكمف دكؿ كسط افريقيا اإلستفادة مف
ىذه المفاىيـ في بناء عبلقة تكاممية قكية تستند عمى إقامة عبلقات سياسية
كاقتصادية كاجتماعية مستقرة تؤدم إلى تحقيؽ عبلقات إندماجية متكافئة مف أجؿ
خمؽ مصالح اقتصادية تبادلية مشتركة  ،يمكف ليا أف تحقيؽ اإلستثمار في اإلطار
1

قاشً فاٌزة  ،االقتصاد الدولً التنقل الدولً للسلع وحركة اإلنتاج  ،نماذج نظرٌة وأسئلة تطبٌقٌة  ،منشورات  ،دار األدٌب  ،الجزائر ( ،د،ت)
ص202
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اإلقميمي باإلضافة إلى اإلستيبلؾ األمثؿ لممكارد االقتصادية بيدؼ تحقيؽ معدالت
نمك مرتفعة عمى المستكل اإلقميمي مف أجؿ خمؽ تنمية إقميمية ،مف خبلؿ التشاكر
كالمناقشة حكؿ المكاضيع المختمفة لدكؿ المجمكعة  ،كما تسطيع دكؿ المجمكعة
االستفادة مف تكسيع السكؽ عمى النطاؽ اإلقميمي بيدؼ تحرير التجارة الخارجية
،كمما تقدـ يمكف معرفة مدل استفادة دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا مف
المفاىيـ المختمفة لمتكامؿ االقتصادم  ،ككذلؾ ما اآلثار االقتصادية كاإلجتماعية
كالسياسية لمتكامؿ االقتصادم في حركة التجارة الخارجية ؟ لمعرفة ذلؾ البد مف
تناكؿ مساىمة دكؿ كسط إفريقيا في التجارة الخارجية لئلستفادة منيا في الجانب
التطبيقي كالتحميمي مف أجؿ إثبات أكنفي الفرضية الثانية لمبحث  ،كقبؿ ذلؾ البد مف
معرفة النظريات المخمفة التجارة الخارحية في الفصؿ القادـ

1

1

جون هدسون هرندر  ،العالقات االقتصادٌة الدولٌة  ( ،ترجمة عبدهللا منصور وآخرون )  ،دار المرٌخ للنشر  ،الرٌاض 0422 ،م  ،ص624
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المبحث الثاني  :نظرية التجارة الخارجية
أوالً  :التجارة الخارجية :
عرفت التجارة الخارجية بيف الدكؿ منذ زمف بعيد  ،حيث كانت تتـ عف طريؽ المقايضة أل
مبادلة سمعة بسعمة أخرل بيف األفراد ثـ تطكرت إلى تبادؿ السمع بيف مصدريف كالمستكرديف
دكف أل ضكابط أك قكانيف ث ابتة تحكـ ذلؾ  ،كقد كانت ىذه التجارة تنحصر في سمع محدكدة
ىي إحتياجات الحياة اليكمية لمناس  ،كالمكاد الغذائية كالصناعات األكلية كبعض المكاد
اإلستيبلكية  ،كأنو مع التطكر الكبير في مجاؿ الصناعي كالتقني  ،تعددت السمع كالخدمات
 ،كتطكرت كسائؿ االتصاؿ كالنقؿ األمر الذم أدل إلى تقريب المسافات بيف الدكؿ حتى
أصبح العالـ كمو سكؽ كاحد  ،مما ساىـ ذلؾ في إنتشار كازدىار التجارة الخارجية  ،كمف
خبلؿ ماتقدـ يمكف تعريؼ التجارة الخارجية فيمايمي :
تعرؼ التجارة الخارخية بأنيا ( عممية تبادؿ السمع كالخدمات بيف الدكؿ  ،كتتـ بيف الدكؿ مف
خبلؿ عممية التصدير كاإلستيراد حيث يتـ إنتقاؿ السمع كالخدمات كاألصكؿ الرأسمالية مف
دكلة ألخرل كفؽ إجراءات  ،إدارية كمالية محددة).1
كايضان جاء تعريؼ التجارة الخارجية بأنيا ( أحد فركع عمـ االقتصاد الذم يختص بدراسة
المعامبلت االقتصادية الخارجية المتمثمة في حركة السمع كالخدمات كرؤكس األمكاؿ بيف
الدكؿ المختمفة فضبلن عف سياسات التجارة التي تطبقيا دكؿ العالـ لمتأثر في حركة السمع
كالخدمات كرؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ المختمفة).2
انو كمف خبلؿ ىذه التعريفات يمكف تحديد مككنات التجارة الخارجية في النقاط التالية :
 .1تبادؿ السمع المممكسة  :كتشمؿ السمع االستيبلكية كاإلنتاجية كالمكاد الخامة األكلية
1

أحمد عبدهللا إبراهٌم أحمد  ،تموٌل التجارة الخارجٌة  ،مطابع العملة السودان  ،ط ، 0الخرطوم 2000 ،م  ،ص2-6
2
السٌد محمد أحمد السرٌتً وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص2
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 .2تبادؿ الخدمات  :كتشمؿ خدمات التأميف كالنقؿ كالسياحة كالخدمات المصرفية
كخدمات االتصاؿ كغيرىا
 .3حركة رؤكس األمكاؿ  :كتشمؿ المعامبلت المالية الدكلية كالقركض كاالستثمارات
األجنبية
 .4تبادؿ عناصر اإلنتاج  :تتمثؿ عناصر اإلنتاج في إنتقاؿ اإليدم العاممة مف بمد إلى
أخر

1

أسباب قيام التجارة الخارجية :
يرجع أسباب قياـ التجارة الخارجية بيف الدكؿ إلى جذكر المشكمة االقتصادية  ،أك ما يسمو
االقتصاديكف بمشكمة الندرة النسبية  ،يعني ىناؾ محدكدية في المكارد االقتصادية حيث إف
المكارد كجدت بطبعتيا نادرة كبكميات محدكة مف ناحية  ،كاف تفاكت ذلؾ مع الزماف كالمكاف
 ،كمف ناحية أخرل فإف المكارد تصبح أكثر محدكدية إذا ماقكرنت باإلستخدامات البلنيائية
التي تتنافس عمييا  ،كيرجع ذلؾ إلى الحاجات البشرية بطبعتيا ،كفي ىذه الحالة فإف المكارد
االقتصادية عاجزة عف إنتاج مايكفي إلشباع الحاجات اإلنسانية كايضان فإف االقتصاديات
الكطنية تكاجو مشكمة التكمفة في إنتاج السمع كالخدمات  ،بإضافة إلى التخصيص في
اإلنتاج  ،كمما تقدـ فإف ىناؾ أسباب مباشرة كغير مباشرة في قياـ التجارة الخارجية :
 .1األسباب المباشرة :
أ .الندرة النسبية  :تعد الندرة النسبية لممكارد االقتصادية عامؿ مف عكامؿ قياـ
التجارة الخارجية ألنو قد تككف المكارد االقتصادية متكفرة في بمد ما كنادرة في بمد
أخر  ،كنظ انر ليذا فإف أم دكلة مف دكؿ العالـ تسعى إلى إشباع حاجات كرغبات
مكاطنييا  ،االمر الذم أدل إلى قياـ التجارة الخارجية.
1
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ب .تكمفة مدخبلت اإلنتاج  :تختمؼ مدخبلت اإلنتاج مف دكلة إلى أخرل حسب
األسعار المحمية ألل دكلة دكف غيرىا مما يجعؿ الدكؿ تتمتع بكفكرات اقتصادية
أكثر مف غيرىا
ج .الفائض في اإلنتاج المحمي  :أنو نسبة إلستخداـ الكسائؿ الحديثة في عممية
اإلنتاج أك تكفر المكارد الطبيعية في بمد ما  ،أك ميكؿ سكاف ذلؾ البمد إلى إنتاج
سمعة معينة  ،مما ينتج عف ذلؾ فائض في مجاؿ اإلنتاج المحمي مما يستدعي
قياـ التجارة الخارجية
د .زيادة الدخؿ القكمي  :تيدؼ بعض الدكؿ إلى زيادة الدخؿ القكمي مف خبلؿ
عممية التجارة الخارجية كذلؾ بيدؼ رفع مستكل المعيشة محميان كتحقيؽ الرفاىية
االقتصادية لممكاطنيف
ق .أختبلؼ أذكاؽ المستيمكيف  :قد تتيح التجارة الخارجية نتيجة إختبلؼ األذكاؽ أك
تفضيؿ سمع دكف غيرىا  ،كبيذا قد يمجأ المستيمكيف في بمد معيف إلى طمب
السمع مف قطر أخر كينتج عف ذلؾ قياـ عبلقات اقتصادية مع القطر الذم
تتكاجد فيو السمعة

1

 .8األسباب الغير مباشرة

أ .ظيكر النقكد  :قبؿ ظيكر النقكد تتـ عممية التبادؿ التجارم بيف الدكؿ عف طريؽ
المبادلة أم مبادلة سمعة بسمعة مثبلن الزيت بالشعير  ،كالشعير بالزيت  ،كلكف بعد
ظيكر النقكد أصبح التبادؿ في اإلطار المحمي سيؿ جدان كلكف التبادؿ عمى
الصعيد الدكلي بدأ يكتنفو العديد مف الصعكبات التي تتمثؿ في إختبلؼ العممة
بيف الدكؿ كفي ىذه الحالة البد مف تحديد المبمغ الذم يدفعو المستيمكيف في بمد
ما مف أجؿ الحصكؿ عمى سمعة في البمد الذم يراد فيو اإلستي ارد  ،كبذلؾ ظيرت

1
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التكتبلت االقتصادية الدكلية الدكلية لحؿ المشكبلت كالصعكبات التي تعترض
التبادؿ التجارم في المجاؿ النقدم  ،كمف ىذه المؤسسات صندكؽ النقد الدكلي ،
كالبنؾ الدكلي كغيرىا مف المؤسسات النقدية الجديدة عمى الصعيد العالمي  ،كبيذا
بدأ العالـ في تكسيع التبادؿ التجارم الدكلي كالحصكؿ عمى اإلئتماف لمعالجة
األكضاع االقتصادية  ،كخاصة معالجة اإلختبلؿ في مكازيف المدفكعات  ،كفي
ظؿ ىذه األكضاع تطكرت عمميات إستخداـ النقكد  ،كظيرت المؤسسات
المصرفية في الكثير مف الدكؿ  ،كبدأ إستخداـ الشيكات بدالن مف التنقؿ بالنقكد ،
كمف خبلؿ ىذا التقدـ النقدم كالمصرفي الذم شيده العالـ تكسعت التجارة
الخارجية في حيف أف الجياز المصرفي بإمكانو قياـ صفقات كبيرة عمى الصعيد
الدكلي دكف تنقؿ التجار مف بمد إلى أخر

1

ب .تطكر كسائؿ الدعاية كاإلعبلف  :تطكرت كسائؿ الدعاية كاإلعبلف بظيكر القنكات
الفضائي ة المختمفة  ،كتنكعت معو أشكاؿ التركيج التي أدت إلى تكسيع المبادالت
التجارية كجذب المستيمكيف في شتى أقطار العالـ  ،بحيث أصبح المستيمؾ
اليعرؼ الحدكد الجغرافية في الحصكؿ عمى السمع كالخدمات التي يريدىا ،
كبالمقابؿ فإف المنتج أصبح ىدفو كفية الكصكؿ إلى السكؽ مف أجؿ تحقيؽ
األرباح  ،فمذلؾ يستخدـ جميع الكسائؿ الحديثة في مجاؿ الدعاية مف أجؿ
الحصكؿ عمى الزبائف في نطاؽ كاسع يفكؽ النطاؽ المحمي
ج .تطكر كسائؿ النقؿ  :بعد الحرب العالمية الثانية شيد العالـ تطكر ىائؿ في النقؿ
كالمكاصبلت  ،بحيث تعددت كسائؿ النقؿ  ،كقمة تكمفة النقؿ بكثير مف كاف عميو
سابقان  ،مما أصبح مف السيؿ التنقؿ بالسمع كالخدمات بيف الدكؿ  ،إضافة إلى
التسيبلت الكبيرة التي شيدىا العالـ في مجاؿ تنقؿ اإلشخاص  ،كبذلؾ أصبح
1
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العالـ قرية كاحدة بظيكر التنقؿ الجكم الذم ألغاء المسافات كاستغراؽ الزمف ،
كصحب ىذا التطكر في مجاؿ كسائؿ التنقؿ إزدىار التجارة الخارجية كتكسعت
عممية التبادؿ التجارم  ،كأصبح مف الممكف قياـ صفقات تجارية كبيرة دكف أم
تخكؼ في كيفية التنقؿ.1
أىمية التجارة الخارجية

لقد أصبحت التجارة الخارجية مف أىـ األنشطة االقتصادية التي تعتمد عمييا كؿ دكؿ
العالـ  ،فبل تكجد دكلة تعيش مكتفية ذاتيان  ،فمك نظرنا إلى دكؿ غرب إفريقيا التي تعتبر
مف أكبر دكؿ القارة اإلفريقية كثافة بالسكاف كتعيش في مساحة محدكة نسبيان مف األرض
ذات المكارد االقتص ادية الطبيعية المحدكدة  ،مما يجعؿ التعاكف بينيا كبيف دكؿ كسط
إفريقيا أم انر ضركريان  ،كمف ىذا المنطمؽ ال تسطيع أل دكلة أكقطر اقتصادم ميما كانت
القكة االقتصادية التي يتمتع بيا اإلنفراد عف غيره مف دكؿ العالـ األمر الذم جعؿ التجارة
الخارجية ضركرة حتمية  ،كمماس بؽ يتضح أىمية التجارة الخارجية لدكؿ العالـ فيي تكفر
لممجتمعات المختمفة السمع كالخدمات التي اليمكف إنتاجيا محميان  ،أكتمؾ التي يحصؿ
عمييا مف الخارج بتكمفة أقؿ نسبيان مف تكمفة إنتاجيا محمي نا  ،كبذا فإف التجارة الخارجية
تتيح لدكؿ العالـ إمكانية الحصكؿ عمى المزيد مف السمع كالخدمات  ،كمف ثـ تساىـ في
زيادة مستكل رفاىية دكؿ العالـ  ،كتنشأ أىمية التجارة الدكلية مف حاجة دكؿ العالـ في
الحصكؿ عمى سمع كخدمات مف الدكؿ األخرل  ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ قدرة أم دكلة في
العالـ ميما بمغت قكتيا االقتصادية أف تقكـ بإنتاج كؿ السمع كالخدمات التي تحتاجيا
محميان بسبب عدـ تكافر المكاد األكلية  ،أكعدـ تكفر الظرؼ الطبيعية كالجغرافية المبلئمة
محميان  ،ككذلؾ إختبلؼ تكاليؼ إنتاج نفس السمعة بيف دكؿ العالـ  ،حيث تسطيع دكلة ما
إنتاج سمعة معينة داخميان كلكف بتكاليؼ مرتفعة نسبيان بالمقارنة بالدكؿ األخرل  ،لذا يككف
1
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األفضؿ ليا عدـ إنتاجيا محميان كاستيرادىا مف الخارج  ،كمما سبؽ فإف أىمية التجارة
الخارجية تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب مستكل تقدميا االقتصادم كمدل تكافر
عناصر اإلنتاج لدييا  ،حيث تنخفض أىمية التجارة الخارجية في الدكؿ الكبيرة الحجـ
ذات اإلمكان يات الضخمة مثؿ الكاليات المتحددة األمريكية  ،ألنيا تتمكف مف إنتاج
الجانب األكبر مف إحتياجاتيا محميان ،كفي المقابؿ فإف الدكؿ التي التتمتع بخاصية
الكاليات المتحددة األمريكية تحتاج إلى التجارة الخارجية بصفة رئيسية  ،كبالتالي فإف
األىمية تككف قصكل

1

أىداف التجارة الخارجية

أنو بعد التعرؼ عمى أىمية التجارة الخارجية كاألسباب المؤدية إلى قياميا  ،يجب أف
نعطي نبذة عف أىداؼ قياـ التجارة الخارجية  ،كالتي يمكف لمباحث إختصارىافيمايمي: 2
 .1اإلستفاد القصكل مف فائض اإلنتاج  ،إذ أف عممية التصدير تؤدم إلى زيادة الناتج
القكمي اإلجمالي  ،مما ينعكس ذلؾ عمى كضع العمالة  ،كتكفير السمع الضركية
كاألساسية  ،كالعكس صحيح إذ أف ضعؼ التصدير يؤدم إلى خسارة في الناتج
القكمي كتخفيض مساىمة الدكلة  ،كزيادة البطالة كتدىكر مستكل معيشة أفراد
المجتمع
 .2إستيراد السمع الضركرية التي اليمكف إنتاجيا محميان لسبب مف األسباب  ،كذلؾ مثؿ
إستيراد المعدات الضركية لبناء مصنع نسيج  ،إذ يمكف أف يكفر ىذا المصنع
العديد مف فرص العمؿ  ،كبالتالي المساىمة في عممية التصدير كزيادة الدخكؿ
كالناتج القكمي

1
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 .3إحبلؿ الكاردات  ،يتكقؼ عمى عنصر التكمفة  ،فإذكانت السمع يمكف إنتاجيا محميان
بتكاليؼ معقكلة  ،فإف مثؿ ىذا اإلنتاج يمكف أف يسبب مشاكؿ إدارية كراسمالية
كمشاكؿ في القدرات الفنية أيضان  ،إال أنو يساعد عمى تركيج السياسات التجارية ،
كبالتالي يمكف مف القياـ بعمميات التصدير الميمة  ،كمف جية أخرل فإف ىناؾ
بعض السمع يمكف إنتاجيا محميان  ،كلكف تككف تكاليؼ إنتاجيا أعمى مف تكمفة
إستيرادىا  ،كىنا تعمب اإلجراءات الحككمية دك انر كبي انر في ىذا المجاؿ كيككف ىذا
الكضع في الدكؿ النامية
 .4نقؿ التكنكلكجيا كالتقنية الحديثة لبناء كاعادة ىيكمة البنى التحتية لمدكلة
 .5اإلستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات بإعتبارىا السبيؿ الكحيد أماـ الدكؿ النامية
لمعبكر اآلمف  ،كتضيؽ الفجكة القائمة بيف البمداف المتقدمة كالنامية
 .6دراسة مكازيف المدفكعات الدكؿ  ،كنظـ أسعار الصرؼ فييا كمعالجة اإلختبلؿ
كالتكازف فييا
 .7دراسة السياسات التجارية المتبعة مف قبؿ تمؾ الدكؿ في مجاؿ التجارة الخارجية
كسياسة الحماية كالحرية كغير ذلؾ

1

 .8دراسة العبلقات الخارجية في إطار التكتبلت االقتصادية الدكلية كسماتيا المميزة
كمماتقدـ يرل الباحث أف التجارة الخارجية تعمب دك انر ميمان في إنتعاش االقتصاد الكطني
كزيادة الرفاىية االقتصادية لمشعكب  ،كبالتالي تساىـ عمى زيادة الدخؿ القكمي  ،كتعمؿ
عمى تقكية العبلقات الخارجية لمدكؿ ذات المصالح المشتركة  ،مما يؤدم إلى إنشاء تكتبلت
اقتصادية تعمؿ عمى تقكية الصبلتبيف الدكؿ األعضاء كتكسيع الصفقات التجارية فيما بينيا
ك (ىذا ماحدث بالفعؿ في المجمكعة األكربية )  ،كفي ىذا الصياغ يمكف عرض أىـ الفكارؽ
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بيف التجارة الداخمية كالخارجية مف أجؿ اإلستفادة مف الجكانب الميمة التي تمعبيا التجارة
الخارجية في بناء ىياكؿ االقتصاد ألم دكلة مف دكؿ العالـ

1

الفرق بين التجارة الداخمية والخارجية
جرت التقاليد العممية عمى إعتبار أف التجارة الخارجية ( الدكلية ) فرعان مستقبلن مف فركع
الدراسات االقتصادية نظ انر لتميزىا بأسس كمفاىيـ فنية ال تشارؾ فييا السياسة الداخمية ،
كلقد أفرد كؿ مف أدـ "سميث" كيكاردكا"  ،كعف غيرىما مف العماء االقتصاد ،كبيذا فإف
التجارة الخارجية تختمؼ عف التجارة الداخمية كفيما يمي يمكف تناكؿ الفرؽ بيف التجارة
الداخمية كالخارجيةفي النقاط اآلتية :
 .1التجارة الخارجية

يقصد بالتجارة الخارجية "" Foreign Tradeعممية التبادؿ التجارم في السمع كالخدمات
كغيرىا مف عناصر اإلنتاج المختمفة بيف عدة دكؿ بيدؼ تحقيؽ منافع متبادلة ألطراؼ
التبادؿ  ،كىي تختمؼ بذلؾ عف التجارة الداخمية في أنيا تتجاكز حدكد الدكلة الكاحدة إلى
دكؿ متعددة سكاء مجاكرة لمدكلة أكغير مجاكرة ليا  ،كتشمؿ تعريؼ التجارة الخارجية
بمعناىا الكاسع كؿ مف الصادرات كالكاردات المنظكرة " السمعية " كغير منظكرة " الخدمية
"  ،باإلضافة إلى إنتقاؿ رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ  ،كيمكف تمييز التجارة الخارجية عف
الداخمية بالعكامؿ اآلتية :
أ .التقاليد العممية المتبعة في دراسة التجارة الدكلية
ب .إختبلؼ طبيعة المشاكؿ االقتصادية داخميان كخارجيان
ج .صعكبة إنتقاؿ عكامؿ اإلنتاج
د .إختبلؼ النظـ النقدية
1

1
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 .2التجارة الداخمية

أما التجارة الداخمية ىي حركة البيع كالشراء لمختمؼ أنكاع السمع المحمية أك المستكردة في
األسكاؽ داخؿ الدكلة  ،كتعتمد التجارة الداخمية عمى تكفير تمؾ السمع في األسكاؽ كالقكة
الشرائية لؤلفراد  ،كتقكـ الدكلة باألشراؼ عمى التجارة الداخمية مف خبلؿ النقاط التالية :
أ .تكفير السمع في األسكاؽ حسب متطمبات المستيمكيف
ب .تنظيـ التجارة بتخطيط األسكاؽ كاصدار الرخص التجارية كتحديد النسبة الجمركية
كمنح اإلعفاءات الجمركية لبعض السمع
ج .تحديد أسعار السمع بالجممة كالتجزئة
د .نشر الكعي التجارم الؤلفراد مف خبلؿ النشرات  ،ك مف خبلؿ الغرفة التجارية ،
كتقديـ التسييبلت التي تعكد أثرىا عمى المستيمؾ
ق .إقامة المعارض التجارية لممنتجات المحمية كاألجنبية
ك .الرقابة عمى المكازيف كالمقايس

2

كيرل الباحث أف معرفة الفرؽ بيف التجارة الداخمية كالخارجية أمر ميـ جدان ألف التجارة
الخارجية نشاط اقتصادم يتعامؿ مع بمداف العالـ الخارجي المختمفة كلكؿ دكلة قانكف يميزىا
كفي سبيؿ إزالة العقبات التي تكاجة التجارة الخارجية البد معرقة ماىية التجارة الخارجية
كالفرؽ بينيا كبيف التجارة الداخمية حتى تسيطع دكؿ كسط إفريقيا اإلستفادة مف مكاسب
التجارة الخارجية التي تمعب دك انر حيكيان في تنشيط االقتصاد الكطني كتكفر فرص اإلستثمار
كاإلدخار لشعكب كسط إفريقيا

3

ثانياً  :نظريات التجارة الخارجية
1
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2
شفٌري نوري موسى وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص02-02
3
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يتناكؿ ىذا الجزء مف المبحث الثاني نظريات التجارة الخارجية المختمفة ( الكبلسيكية
كالحديث )  ،لكي يتسنى لمباحث التعرؼ عمى النظريات العممية لمتجارة الخارجية كالمدارس
الفكرية التي مرت بيا  ،كلكؿ مدرسة مف ىذه المدارس الفكرية مجمكعة مف العمماء
كالمفكريف االقتصاديف  ،كيمكف ىنا أف نتناكؿ أفكار ىذه المدارس بشي مف التفصيؿ كالسرد
كذلؾ فيما يمي: 1
النظرية الكالسيكية :
إىتـ االقتصاديف الكبلسيؾ بالتجارة الخارجية لقناعتيـ أف التجارة الخارجية تختمؼ عف
التجارة الداخمية  ،كالسبب في ىذا اإلختبلؼ يرجع إلى قدرة عناصر اإلنتاج عمى التنقؿ
داخؿ الدكلة  ،بينما ال تسطيع ىذه العناصر التنقؿ بيف الدكؿ حيث تعترضيا الحدكد
السياسية  ،ففي داخؿ الدكلة كاف الكبلسيؾ يركف أف تكمفة السمعة تتحدد بكمية العمؿ
المبذكلة في إنتاجيا  ،كقبؿ االقتصاديف الكبلسيؾ كاف المذىب السائد ىك مذىب التجارييف،
كالذم كاف ينادم بتغمب مصمحة الدكلة عمى مصمحة الفرد كتقاس قكة الدكلة بحجـ ما يتكفر
ليا مف المعادف النفيسة كخاصة الذىب  ،كبالتالي عمى الدكلة أف تسعى لزيادة صادراتيا
لكي تحصؿ مقابميا عمى الذىب  ،كأف تقمؿ مف كارداتيا حتى ال تضطر إلى دفع الذىب
كبالتالي يقؿ رصيدىا منو ،لذلؾ نادل أنصار ىذا المذىب بضركرة تنظيـ التجارة الخارجية ،
كجاء الكبلسيؾ بعكس ىذه الرؤيا حيث يركف ضركرة اإلىتماـ بدارسة المستيمؾ الفرد  ،كأف
الدكلة عبارة مجمكعة مف األفراد بكؿ تصرفاتيـ في السكؽ  ،كمما تقدـ فإف النظرية
الكبلسيكي ة تعتبر نقطة اإلنطبلؽ في تحميؿ نظرية التجارة الخارجية  ،ككما أكضحت ىذه
المتعمؽ بالتبادؿ التجارم الخارجي نقطتيف ىما :
 تحديد ماىية كطبيعة السمع التي تدخؿ في التجارة الخارجية
1

على عبد الفتاح أبوشرار  ،االقتصاد الدولً  ،دار المسٌرة للنشر والتوٌع  ،ط ، 0عمان 2002 ،م  ،ص26
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 تحديد نسب التبادؿ التجارم بيف السمع
فركض النظرية الكبلسيكية :
بدأت ىذه النظرية بالدعكة إلى حرية التجارة كسيادة المنافسة الكاممة كالتخصص في تقسـ
العمؿ بيف الدكؿ مما يؤدم إلى زيادة الدخؿ الحقيقي لمببلد الداخمة في نطاؽ المعامبلت،
كأعتمدت ىذه النظرية الفركض األساسية التالية :
 .1عدـ قدرة عناصر اإلنتاج عمى التنقؿ فيما بيف الدكؿ المختمفة  ،مما يؤدم إلى
إختبلؼ نفقات السمع
 .2مكارد الدكلة ال تتأثر بالتبادؿ بؿ تظؿ في حالة التشغيؿ الكامؿ كعند دخكؿ
الدكلة لنطاؽ المعامبلت الدكلية  ،فإف ما يحدث ىك إعادة تكزيع المكارد عمى
الفركع اإلنتاجية المختمفة مما يحقؽ أكبر عائد لمدكلة
 .3قيمة تبادؿ السمعة تتحدد بكمية العمؿ المبذكلة في إنتاجيا
كلتحقيؽ ذلؾ فإف النظرية إفترضت بأف السمعة تخضع لقانكف اإلنتاج  ،كقانكف
النفقات الثابتة  ،كأف تدخؿ نفقات النقؿ  ،كأف يككف اإلنتاج بيف بمديف كاليتـ إستخداـ
النقكد.

1

1
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نظرية النفقات المطمقة :
أكرد أدـ سميث في كتابو المشيكر " بثركة األمـ " إلى العديد مف األفكار  ،كيرل أف ثركة
األمـ تقاس بما تنتجو مف سمع إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة كىذه تتكقؼ بدكرىا عمى
ظاىرة التخصص كتقسيـ العمؿ مف ناحية  ،كعمى تكزيع قكة العمؿ بيف األنشطة المنتجة
كغير المنتجة مف ناحية أخرل  ،ككفقان لنظرية ادـ سميث فإف حرية التجارة تؤدم إلى تقسيـ
العمؿ الدكلي الذم مف شأنو يتيح لكؿ دكلة أف تتخصص في إنتاج السمع التي ليا ميزة
مطمقة في إنتاجيا ثـ تبادؿ فائض اإلنتاج بميزة مطمقة  ،كالسمع التي تتخصص كؿ دكلة
في إنتاجيا يتكقؼ عمى تكافر عناصر اإلنتاج في المجتمع  ،ككذلؾ تكمفة إنتاجيا  ،كفي
ىذه الظرؼ يتيح التبادؿ الدكلي بيف الطرفيف المتبادليف منافع أكبر مف ذم قبؿ في زيادة
السمع كالخدمات كاتساع نطاؽ السكؽ  ،كما يؤدم تقسيـ العمؿ إلى زيادة الناتج الكمي الذم
بدكره يزيد مف قدرة الدكلة عمى اإلدخار لتمكيؿ عممية اإلستثمار  ،كبالتالي يؤدم إلى زيادة
الطاقة اإلنتاجية لمدكلة  ،كبناءان عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف التجارة الخارجية تساىـ في القضاء
عمى القيكد التي تقؼ أماـ تطكير ظاىرة التخصص كتقسيـ العمؿ الناشئ عف ضيؽ السكؽ
المحمي  ،كما تؤدم عممية قياـ التجارة الخارجية إلى إتساع دائرة التبادؿ الخارجي عف طريؽ
خمؽ أسكاؽ منتجات جديدة  ،كبيذا يرل ادـ سميث أف التجارة الخارجية ىي مجاؿ لتصريؼ
اإلنتاج الفائض كاستبدالو بسمعة نافعة  ،ككذلؾ تعمؿ عمى التغمب عمى ضيؽ السكؽ
المحمي كزيادة اإلنتاجية.1
النفقة المطمقة

المقصكد بالنفقة المطمقة إلنتاج السمعة ىك النفقة الحقيقية التي يتحمميا المجتمع في سبيؿ
إنتاج الكحدة مف السمعة  ،فإذ إفترضنا العمؿ ىك عنصر اإلنتاج الكحيد فإف النفقة المطمقة

1

ضٌاء مجٌد الموسوى  ،أسس علم االقتصاد  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ج ، 0الجزائر 2000 ،م  ،ص26-26
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إلنتاج السمعة في بمد معيف يككف أقؿ مف نفقة إنتاجيا في البمد األخر ثـ إنتاجيا بعدد
ساع ات عمؿ أقؿ مف الببلد األخرل  ،كبذا يرل أدـ سميث أف اإلختبلؼ في التكاليؼ
المطمقة ىك أساس قياـ التجارة الخارجية مع ذلؾ فإف نظرية ادـ سميث كاجيت العديد مف
االنتقادات

1

إنتقادات نظرية ادم سميث

كاجيت نظرية "ادـ سميث" العديد مف االنتقادات التي يمكف إيجازىا فيما يمي: 2
 .1يرل البعض أف صعكبة إنتقاؿ عناصر اإلنتاج يكفي لقياـ عممية التجارة الخارجية
 .2تعتبر ىذه النظرية إمتداد لنظريتو في التجارة الداخمية  ،كلكف نجد أف نكعي التجارة
مختمؼ عف اآلخر  ،حيث يفترض في التجارة الداخمية أف عناصر اإلنتاج قادر عمى
التنقؿ بحرية بيف المناطؽ كالفركع اإلنتاجية المختمفة  ،فإف ىذا يؤدم إلى إختبلؼ
النفقات المطمقة الذم ىك األساس الكحيد لممقارنة بيف السمع  ،كلكف نظ انر لعدـ قدرة
عناصر اإلنتاج عمى التنقؿ بحرية بيف الدكؿ  ،سيظؿ اإلختبلؼ في نفقات اإلنتاج
قائمان  ،مما يستدعي البحث عف سبب لقياـ التجارة الخارجية
 .3ركز تحميؿ ( ادـ سميث ) عمى جانب عرض المكارد اإلنتاجية كلـ ييتـ بجانب
الطمب
 .4يعطي تحميؿ ادـ سميث تفسير لقياـ التجارة الخارجية في حاالت خاصة  ،كىي
الحاالت التي يككف فييا التفكؽ المطمؽ كاضحان لعدـ كجكد الظركؼ التي تسمح بإنتاج
السمعة  ،فمثبلن ال تسطيع دكؿ غرب إفريقيا أف تنتج التفاح  ،كذلؾ نظ انر لعدـ تكافر
المناخ البلزـ إلنتاجو  ،كلك حاكلت ىذه المجمكعة أف تكفر المناخ المناسب لذلؾ ،
سيكمؼ أكثر بكثير مف إستيراده مف الدكؿ العربية المنتجة لذلؾ
1

مجدي محمود شهاب  ،سوزي عدلً ناشد  ،أسس العالقات االقتصادٌة الدولٌة  ،ط ، 0منشورات حلب الحقوقٌة  ،بٌروت  ،2006 ،ص62
2
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 .5كمايرل البعض أف إعتقاد "ادـ سميث"في التفكؽ المطمؽ ىك أساس التخصص الدكلي
 ،كلكف الكاقع يثبت أف التفكؽ النسبي ىك أساس قياـ التخصص الدكلي كىذا ما
أكضحو ريكاردك في نظريتو.
كلكف رغـ ىذه اإل نتقادات التي كجيت لنظرية ادـ سميث فإنو الينقص مف قدرة ىذه
النظرية ،ألف لكؿ نظرية ليا كقتيا كالظركؼ المحيطة بيا
نظرية النفقات النسبية :
جاءت ىذه النظرية ردان لنظرية النفقات المطمقة  ،كمف خبلؿ ىذه النظرية كاف الدكر
األساسي ( لريكاردك) في تطكير النظرية الكبلسيكية  ،حيث جاء في مؤلفو " مبادم
االقتصاد السياسي كالضرائب " في العاـ 1817ـ  ،كانطبلقان مف تحميمو الذم يعتمد عمى
ظاىرة التخصص الدكلي ( التفكؽ النسبي ) في نفقات اإلنتاج  ،كليس التفكؽ المطمؽ كما
يرل "ادـ سميث"  ،كحسب رؤية ىذه النظرية ترل أف نظرية النفقات المطمقة فشمت في
اإلجابة عف أسباب قياـ التجارة الخارجية  ،كبذلؾ حاكلت ىذه النظرية في اإلجابة عمى
أسباب قياـ التجارة الخارجية  ،كتعتبر نظرية النفقات النسبية الدعامة اإلساسية لمنظرية
الكبلسيكية في التجارة الخارجية  ،فقد إستطاعت أف تبرز فائدة التجارة بيف البمديف المتبادليف
مف خبلؿ مجاؿ التبادؿ الدكلي الذم يتضمف العديد مف معدالت التبادؿ الدكلي  ،إال أنيا
عجزت عف تحديد معدؿ التبادؿ الفعمي  ،كمف ثـ تحديد المكاسب في التجارة بيف البمديف
المتبادليف  ،كمما تقدـ يمكف تكضح مفيكـ النفقة النسبية.1
النفقة النسبية :
النفقة النسبية ىي النفقة المطمقة لمسمعة منسكبة إلى النفقة المطمقة إلنتاج سمعة أخرل،
كبيذا تعتبر الدكلة متفكقة تفكؽ نسبي في إنتاج سمعة معينة إذكانت الظركؼ اإلنتاجية
1
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السائدة مبلئمة إلنتاج ىذه السمعة أكثر مف غيرىا  ،ففي تشاد مثبلن الظركؼ المناخية
تجعؿ إنتاج القطف أكثر مبلئمة عف غيرىا مف الدكؿ  ،ففي ىذه الحالة يمكف القكؿ أف
تشاد متفكؽ نسبيان في إنتاج القطف  ،كيقصد بالنفقة النسبية أقؿ تكمفة نسبية تنفؽ في
سمعة كاحد مقارنة بسمعة أخرل يتـ إنتاجيا في بمديف مختمفيف كيمكف تكضيح ذلؾ في
اآلتي :
 النسبة بيف النفقات اإلنتاج لنفس السمعة في بمديف مختمفيف ( أم التبادؿ الجغرافي )
 النسبة بيف تكمفة اإلنتاج لسمعتيف مختمفيف داخؿ البمد الكاحد ( أم التبايف السمعي )

1

إفتراضات نظرية النفقة النسبية :

كضعت نظرية النفقة النسبية العديد مف الفركض التي يمكف إيجازىا فيما يمي: 2
 .1التبادؿ التجارم يقكـ بيف دكلتيف فقط  ،كيتـ التبادؿ في سمعتيف دكف غير ىما
 .2قدرة عناصر اإلنتاج في التنقؿ داخؿ حدكد الدكلة  ،كعدـ قدرتيا في التنقؿ بيف
مختمؼ الدكؿ مما يؤدم إلى إمكانية إختبلؼ مف دكلة إلى أخرل
 .3تكمفة إنتاج الكحدة ال تتغير تبعان لتغير حجـ اإلنتاج  ،كبذلؾ فإف اإلنتاج يخضع
لقانكف ثبات الغمة
 .4نفقة إنتاج السمعة تتمثؿ في كمية العمؿ الؤلزمة إلنتاجيا  ،أل قيمة السمعة تتحدد
بنفقتيا المطمقة
كمف ىذه اإلفترضات فإف ريكاردكد قد كضع شرحان لنظريتو  ،فأخذ دكلتيف ىما إنجمتر
كالبرتغاؿ ) في إنتاج سمعيف كىما ( النبيذ  ،النسيج ) كيمكف تكضيح ذلؾ في الجدكؿ
اآلتي :

1

السٌد متولً عبد القادر  ،مرجع سابق  ،ص26
2
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جدول رقم ()2
يوضح نظرية النفقات النسبية " دافيد ريكاردو"
الدولة

النبيذ

المنسوجات

البرتغال

80

90

إنجمت ار

280

200

المصدر  :رضا عبد السالم  ،العالقات االقتصادية الدولية بين النظرية والتطبيق  ،ص34

إنو مف خبلؿ ىذه البينات المكضح في الجدكؿ أعبله يمكف تكضيح الفكرة التي جاءت بيا
نظرية ريكاردك حيث أنو إعتمد عمى الميزة النسبية عمى النحك التالي = 120÷100 :
 0.83ىذه ىي تكاليؼ إنتاج المنسكجات بالنسبة إلنجمت ار  ،اما بالنسبة لمبرتغاؿ =80÷90
 ، 1.12إذان ىذه ا لتكمفة تكمفة المنسكجات في البرتغاؿ  ،كبذلؾ تعد تكمفة المنسكجات في
إنجمت ار أقؿ مف البرتغاؿ  , .1.1>0.83وبعد التخصص كقياـ التجارة بيف الدكلتيف فإف كبلن
منيما تحقؽ مكاسب  ،فإذ صدرت البرتغاؿ كحدة نبيذ تكمفتيا عمؿ  80رجبلن في السنة
كاستكردت كحدة مف المنسكجات كاف سيكمفيا عمؿ  90رجبلن في السنة فإنيا ستكفر عمؿ
 10رجاؿ في السنة  ،إما إذ صدرت إنجمت ار كحدة منسكجات يكمفيا عمؿ  100رجؿ في
السنة  ،كاستكردت كحدة النبيذ كاف سيكمفيا عمؿ  120رجؿ في السنة.1
كيرل الكثير مف االقتصاديف أف نظرية ريكاردك لـ تبيف ليـ أيف يستقر التبادؿ في التجارة
الخارجية بيف الدكؿ  ،كفي ىذا يركف أف ريكاردك أىمؿ جانب الطمب كركز تحميمو عمى
أساس الكميات المعرضة في كؿ مف الدكليف  ،كيرل ىؤالء االقتصاديف أف جانب العرض
كحده اليككف كافيان في تحديد التكازف إذ لـ يككف التعرؼ عمى جانب الطمب بالسمعة بيف

1
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الدكلتيف  ،ككانت ىذه معضمة بالنسبة لبلقتصاديف حتى جاءت نظرية االقتصادم جكف
ستيكارت لحؿ ىذه المعضمة في جانب الطمب.1
نظرية القيم الدولية :
جاءت نظرية القيـ الدكلية ألكماؿ النقص في نظرية النفقات النسبية  ،كقد أكضح جكف
ستيكرات ميؿ في العاـ 1848ـ الفكرة األساسية لنظرية القيـ الدكلية في أف نسبة التبادؿ
الدكلي التي تسكد في السكؽ الدكلية تتكقؼ عمى الطمب المتبادؿ بيف الدكلتيف  ،كيرل جكف
ستيكرات ميؿ أنو كمما زادت شدة الطمب لمدكلة (أ) عمى السمعة الدكلة (ب) كانت نسبة
التبادؿ في مصمحة الدكلة (ب)  ،كبذلؾ تعكد الفائدة األكبر في التعامؿ عمى الدكلة األقؿ
طمبان كالفائدة األقؿ عمى ذات الطمب األكبر كما أف مركنة الطمب تؤثر عمى حجـ التبادؿ ،
كبالتالي عمى مقدار الفائدة التي تحصؿ عمييا كؿ دكلة  ،كذلؾ في ظؿ المنافسة الحرة كعدـ
كجكد إتفاقيات بيف الدكؿ أك ( المنتجيف).2
إفتراضات نظرية القيم الدولية: 3

 .1عند قياـ التجارة بيف دكلتيف عمى سمعيف فإف القيمة الكمية لطب الدكلة األكلى عمى
السمعة التي تنتجيا الدكلة الثانية ستتساكل مع القيمة الكمية لطب الدكلة الثانية عمى
السمعة التي تنتجيا الدكلة األكلى
 .2في حالة عدـ إستطاعتنا في تقدير قاعدة عامة ألذكاؽ كحاجات المستيمكيف فإننا ال
نسطيع التخميف عند أم نسبة يمكف تبادؿ السمعيف  ،كبما أننا نعرؼ الحد األعمى
كالحد األدانى لنسبة التبادؿ " نسبتي تكاليؼ اإلنتاج في كؿ مف الدكلتيف " فإف

1

هجٌر عدنان أمٌن زكً  ،االقتصاد الدولً ( النظرٌة والتطبٌق )  ،دار ثراء  ،عمان  ،ط2000 ،0م  ،ص62
2
شقٌرى نوري موسى وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص26
3
محمد دٌاب  ،التجارة الدولٌة فً عصر العولمة  ،دار المنهل  ،بٌروت  ،2000 ،ص002
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المنفعة مف التجارة بيف دكلتيف يمكف أف تقسـ بينيما بنسب عديدة  ،كبمعنى آخر فإف
معدالت نسب التبادؿ الدكلية ستقع بيف معدالت التبادؿ الداخمية في كؿ مف الدكلتيف
 .3تعتمد معدالت التبادؿ عمى الطمب المتبادؿ في كمتى الدكلتيف  ،ككذلؾ عمى مركنة
الطمب إذكاف طمب إحدل الدكلتيف عمى السمعة التي تنتجيا الدكلة الثانية عند سعر
معيف أم" كبي انر" في حيف أف طمب الدكلة الثانية عمى السمعة التي تنتجيا الدكلة
األكلى عند السعر نفسو " قيبلن " فتشمؿ شركط التجارة لمصمحة الدكلة الثانية ،
كالعكس صحيح  ،فإذا كاف مركنة الطمب في إحدل الدكلتيف عمى السمعة التي تنتجيا
الدكلة األخرل عند سعر معيف أكبر  ،كفي ىذه الحالة إتجيت شركط التجارة
الخارجية لغير مصمحة ىذه الدكلة  ،كبمعنى آخر فإف الدكلة ذات الطمب غير المرف
تعكد عمييا الفائد األكبر في التجارة الخارجية  ،أما الدكلة ذات الطمب المرف فتعكد
عمييا الفائدة األقؿ
 .4كيفترض جكف أف لنفقات النقؿ تأثي انر مزدكجان عمى التجارة الخارجية فيي تساىـ في
أف يصبح سعر السمعة التي تنتجيا الدكلة الثانية مرتفعان عف الدكلة األكلى  ،كبذلؾ
لف يتـ تبادؿ السمعيف كفؽ معدؿ السائد في حالة إفتراض عدـ كجكد ىذه النفقات ،
كبما أنو ال يكجد قاعدة عامة لتكزيع نفقات النقؿ بيف الدكلتيف كأف حسابيا في سير
التكمفة يؤدم إلى زيادة تكمفة الكاردات  ،فإف ذلؾ سيؤدم في النياية إلى تغير الطمب
المتبادؿ بسبب إختبلؼ المركنات كمف ثـ تغير معدؿ التبادؿ الدكلي .
كمف ناحية أخرل  ،فإف تحديد تكمفة النقؿ في التخصص الدكلي لمعمؿ  ،قد يكمؼ الدكلة
بأف تنتج داخؿ حدكدىا ما تحصؿ عميو مف الخارج بسعر منخفض  ،لكف كجكد ىذه
النفقات يزيد مف تكمفة السمعة المستكردة  ،مما يجعؿ إنتاجيا محميان أفضؿ مف إستيرادىا
نظريات التجارة الحديثة :
1

محمد دٌاب  ،مرجع سابق  ،ص002

72

1

نظرية ىكشر – أولين :
قد تكصؿ االقتصادم السكيدم ىكشر Heckacher

كتمميذ أكليف  ohlinفي العاـ

 1919ـ إلى نتيجة ميمة في إختبلؼ تكاليؼ األسعار النسبية بيف الدكؿ  ،كقد تبيف مف
خبلؿ ىذه النظرية أف اإلختبلؼ يعكد إلى كفرة المكارد االقتصادية بيف الدكؿ  ،كأكضح
ىكشر في البداية أف الدكؿ تختمؼ فيما بينيا مف حيث الكفرة أل العرض في عكامؿ اإلنتاج
المختمفة  ،كىذه اإلختبلفات المطمقة في عرض العكامؿ اإلنتاجية ينتج عنيا إختبلفات في
الكفرة النسبية أل العرض النسبي ليذه العكامؿ  ،فمثبلن ىناؾ كفرة في عنصر العمؿ في
الكمركف  ،ككفرة في عنصر األرض في تشاد  ،ككفرة عنصر رأس الماؿ في قطر أك
الكاليات المتحددة األمريكية  ،بإضافة إلى ذلؾ اإلختبلفات النسبية في نسب العكامؿ عبر
الدكؿ  ،فالدكؿ الفقيرة كالتي متدنية الدخؿ تككف بطبيعة الحاؿ متدنية في رأس الماؿ  ،كفي
الكقت ذاتو فإف الدكؿ الصناعية تمتمؾ نسبة عالية مف رأس الماؿ لمعمؿ  ،ك مما تقدـ يمكف
تكضيح نمكذج ىكشر – أكليف (  ، ) H . ohlinحيث يرل ىكشر مايمي: 1
 .1أف الدكلة تتمتع بكفرة نسبية في عنصر العمؿ نظ انر لكجكد إنخفاض نسبي لدييا في
األجكر عف الدكؿ األخرل  ،ستتمكف مف إنتاج سمع كثيفة العمؿ بتكمفة نسبية أقؿ
مثؿ سمع الصناعات الخفيفة كالمنسكجات كاألخذية
 .2أف الدكلة التي تتمتع بكفرة نسبية في عنصر رأس الماؿ  ،نظ انر لكجكد إنخفاض
نسبي لدييا في معدالت الفائدة عف الدكؿ األخرل  ،ستتمكف مف إنتاج سمع كثيفة
بتكمفة نسبية أقؿ مثؿ سمع الصناعات الثقيمة كاآلت كالسيارات
 .3كالدكؿ التي تتمتع بكفرة نسبية في عنصر األرض  ،نظ انر لكجكد إنخفاض نسبي
لدييا في الريع عف الدكؿ األخرل التي ستتمكف مف إنتاج سمع كثيفة بتكمفة نسبية
أقؿ مثؿ السمع الزراعية كالقمح كالبف
1

مورد خاي كرٌانٌن  ،االقتصاد الدولً مدخل السٌاسات  :ترجمة محمد ابراهٌم منصور وآخرون ،دار المرٌخ الرٌاض 2006 ،م  ،ص26

73

 .4عند ما تقكـ التجارة الخارجية الدكلية ستككف صادرات كؿ دكلة مف السمع التي
يحتاج إنتاجيا إلى عنصر اإلنتاج المتكفرة فييا حيث تككف أسعار ىذه العناصر
منخفضة نسبيان في ىذه الدكلة  ،كمف ثـ تستطيع إنتاج ىذه السمعة بتكمفة نسبية أقؿ
 .5ستككف كاردات كؿ دكلة مف السمع التي يحتاج إنتاجيا إلى عناصر إنتاج ليست
متكافرة لدييا أكتعاني فييا ندرة نسبية بالمقارنة بغيرىا مف الدكؿ

1

رؤية أولين :
حيث يرل "أكليف" أف قياـ التجارة الخارجية يجب أف تفسر باإلختبلفات في األسعار النسبية
ال مف النفقات النسبية  ،كيرل أف األسعار ىي التي تعكس ظركؼ الطمب كالعرض كتتمثؿ
بد ن
مساىمة "أكليف" في اآلتي :
 .1عدؿ في إفتراض "ىكشر" الثاني  ،فرأل إختبلؼ طرؽ السمع المختمفة  ،كىذا أمر
ط بيعي كيرل أف تماثؿ دالة إنتاج السمعة الكاحدة في جميع الدكؿ  ،كىذا يعد شرط
ىاـ جدان ألف االختبلؼ في درجة تكفر عناصر اإلنتاج اليصمح كسبب يفسر بو
إختبلؼ النفقات النسبية إذيحقؽ الشرط الخاص بضركرة تماثؿ دالة إنتاج السمعة
الكاحدة في أل مكاف مف العالـ  ،كيقصد بتماثؿ إنتاج سمعة ما – أف إنتاج ىذه
السمعة يحتاج إلى كميات ثابتة مف عناصر اإلنتاج ال تختمؼ مف بمد إلى آخر
 .2كما يرل ضركرة أخذ ظركؼ الطمب في اإلعتبار  ،ذلؾ ألف االسعار النسبية ال تتخذ
فقط بظركؼ العرض كانما أيضان بظركؼ الطمب كيتحدد الطمب عمى سمعة بما يمي :

أ .أذكاؽ المستيمكيف
ب .دخكؿ المستيمكيف

1
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يقرر أ كليف أف أذكاؽ المستيمكيف يؤثر في األسعار النسبية لمسمع بنفس الدرجة التي تؤثر بيا
الكفرة أك الندرة لعناصر اإلنتاج ، 1كبذلؾ قد كاجيت ىذه النظرية العديد مف اإلنتقادات التي
يمكف تمخيصيا في اآلتي :
 .1عدـ تجانس كحدات عناصر اإلنتاج
 .2إىماؿ النظرية إلمكانية إنتقاؿ عناصر اإلنتاج عمى المستكل الدكلي
 .3إمكانية إختبلؼ أساليب اإلنتاج لمسمعة الكاحدة

2

 .4نظرية اسموب دورة اإلنتاج the poroduet cycle
قاـ االقتصادم  Raymond vermonبتطكير نمكذج ديناميكي لمميزة النسبية حيث يرل أف
التقدـ التكنكلكجي يبدأ بشكؿ مستمر في الكاليات المتحددة األمريكية كينتقؿ في مرحمة آلحقة
إلى بقية دكؿ العالـ األخرل  ،كيرل ايضان أف التفكؽ التكنكلكجي في الكاليات المتحددة
األمريكية يعطييا الفرصة الكبرل في تطكي ر منتجاتيا كتصنع منتجات جديدة تحقؽ النجاح
كالركاج في السكؽ األمريكي  ،كبالتالي تحظى ىذه المنتجات باإلىتماـ خارج الكاليات
المتحددة األمريكية  ،كذلؾ بفتح أسكاؽ جديد لممنتجات األمريكية عبر عممية التصدير ،
كبعد تكسع الطمب األجنبي لممنتجات األمريكية تقكـ المنشآت األجنبية تبني إنتاج السمع
األمريكية لصالحيا  ،فإذا تمكنت المنشآت األجنبية مف الحصكؿ عمى التكنكلكجيا التي
تمكنيا مف اإلنتاج محميان فإنيا ستباشر في اإلنتاج ثـ البيع في السكؽ المحمي  ،كيؤدم ىذا
األمر إلى إنخفاض صادرات الكاليات المتحدة األمريكية ليذا السكؽ الذم بدأ في اإلنتاج ،
كىكذا تبدأ ىذه المنشآت في مرحمة آلحقة بالتصدير إلى دكؿ أخرل مجاكزة لذلؾ السكؽ
المحمي  ،كمف المبلحظ أف ىذا األمر سيؤدم إلى إنخفاض الصادرات األمريكية بصكرة
ممحكظة  ،مما قد يسبب ىذا التكسع الكبير لممنشآت األجنبية في إنتاج المنتجات التي كانت
1

السٌد محمد أحمد السرٌتً وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص20-24
2
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تنتجيا الكاليات المتحدة األمريكية  ،كذلؾ بسبب مدل الميارة كالخبرة التي إكتسبتيا ىذه
الشركات في مجاؿ اإلنتاج  ،كبذا فإف الميارة كالخبرة المكتسبة ستسمح بإنخفاض التكاليؼ
في الدكؿ األخرل  ،كبالتالي تصبح الكاليات المتحدة األمريكية مستكردة لمسمع بدالن مف أف
ك انت مصدرة ليا  ،كيرل الباحث أف ما أكردتو ىذه النظرية اليتعارض مع جاءت بو نظرية
الميزة النسبية ألف الكاليات المتحددة األمريكية تتمتع بالكفرة النسبية في األفراد الذيف يتمتعكف
بالكفاءة كالخبرة الفنية العالية  ،مما يجعميا قادرة عمى اإلبتكار كاإلختراع

1

نظرية اسموب التنويع اإلنتاجي في التجارة الخارجية
إعتمدت ىذه النظرية عمى اسمكب التنكع في اإلنتاج الذم يؤدم إلى جذب أذكاؽ المستيمكيف
 ،حيث أكردت النظرية أف الصناعات تختمؼ في جكدة اإلنتاج التي تتمثؿ في التركيبة
كالرائحة كالجكدة كالمكف  ،بإضافة إلى الماركة التجارية مف ناحية أخرل  ،كبيذا فإف أذكاؽ
المستيمكيف متنكعة كمتعددة فالنكع الذم يتناسب مع ذكؽ أحد المستيمكيف ليس بالضركة أف
يككف مناسبان لذكؽ مستيمؾ أخر  ،كمف ىنا فإف التنكع يفيد المستيمكيف في تمكينيـ إيجاد ما
ىك أقرب إلى إشباع حاجتيـ كمبلئمة أذكاقيـ  ،كفي المقابؿ فاف إنتاج سمع مختمفة كمتنكعة
يتطمب تكاليؼ تطكير كبحث مف أجؿ تصميـ أنكاع جديدة مف اإلنتاج بحيث تناسب مع
أذكاؽ المستيمكيف  ،كىذا يكمؼ الدكؿ المنتجة مبالغ مالية كبيرة في بداية مرحمة التطكر ،
كلكف بعد فترة ستحصؿ ىذه الدكؿ عمى كفكرات الحجـ االقتصادية التي ستاعدىا في تقميؿ
تكاليؼ اإلنتاج  ،كستميؿ الدكؿ الكبيرة إقتصاديان في إنتاج عدد أكبر مف األصناؼ
الصناعية  ،كذلؾ بسبب التفاكت الكبير في أذكاؽ المستيمكيف فييا  ،كفي ضكء ذلؾ فإف
التجارة الحرة كفقان ليذا النمكذج ستتبع األنماط اآلتية: 2

1

حسام على داود وأخرون  ،اقتصادٌات التجارة الخارجٌة  ،دار المٌسرة للنشر  ،ط ،0عمان 2002 ،م  ،ص26
2
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 .1بالنسبة لمسمعة المتجانسة فإنيا ستصدر مف الدكؿ كفيرة العمؿ نسبيان إلى دكؿ كفيرة
رأس الماؿ نسبيان
 .2بالنسبة الؤلصناؼ الصناعية كثيفة رأس الماؿ نسيب نا  ،فتككف االقتصاديات الكبيرة
ىي مصدر اإلنتاج  ،بينما تككف الدكؿ كفيرة العمؿ نسبيان مصدر اإلستيبلؾ
كاإلستيراد.
كيتضح مف النمكذجيف أعبله أف التجارة في النمكذج األكؿ تجارة عادية باتجاه كاحد في
السمعة المتجانسة  ،كتجارة بإتجاىيف في األنكاع الصناعية كاألىمية النسبية ليذا النكع
الجديد مف التجارة الخارجية سيعتمد عمى الكفرة النسبية لعكامؿ اإلنتاج في الدكلتيف فإف
التجارة الخارجية ستقكـ فقط سبب كفرة الحجـ االقتصادية  ،كبالتالي ستقتصر التجارة في
ىذه الحالة عمى تدفقات األنكاع المصنعة فقط ، 1كيرل الباحث مف خبلؿ ما طرح مف
النظريات السابقة كخاصة نظرية النفقات المطمقة التي جاء بيا ادـ سميث كالتي ترل
صعكبة في إنتقاؿ عناصر اإلنتاج أصبح ىذا اليطابؽ مع كاقع التجارة الخارجية في ىذا
العصر  ،ألف عناصر اإلنتاج يمكف أف تتكفر في أم دكلة بفعؿ تكفر كسائؿ النقؿ
كالمكصبلت  ،كلكف إذا كضع الباحث في الحسباف أف التخصص كتقسيـ العمؿ أم انر
ممكننان  ،ىذا ايضان في الكاقع ال يمكف لدكلة معينة فقط أف تتخصص دكف غيرىا مف
الدكؿ  ،كلكف في الكاقع يمكف لعدد مف الدكؿ أف تتخصص في عنصر معيف مف اإلنتاج
 ،كبيذا يرل الباحث أنو البد مف النظر إلى نظرية النفقة النسبة بعد فشؿ نظرية النفقات
المطمقة  ،اما بالنسبة لنظرية ريكاردكا فإنيا قريبة مف الكاقع  ،كلكف فشمت بسبب
إعتمادىا أف التجارة بيف دكلتيف فقط  ،كبعد فشؿ ىذه النطرية جاءت نظرية ىكشر –
أكليف عمى إعتماد أف التجارة الخارجية تقكـ عمى أساس األختبلؼ في التكاليؼ االسعار
النسبية ككفرة المكارد االقتصادية بيف الدكؿ كىذا ما تعتمد عمية دكؿ المجمكعة
1
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االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا في تجارتيا ألنيا ال تمتمؾ الكسائؿ التكنمكجيا الحدثة.اما
بالنسبة لنظرية اسمكب دكرة اإلنتاجفإنيا تقترب أكثر إلى الكاقع ألف التجارة الخارجية في
ىذا العالـ المعاصر تقكـ عمى أساس التنكع في اإلنتاج كأذكاؽ المستيمكيف  ،حيث نجد
أف الكثير مف المستيمكيف يميمكف إلى الماركات العالمية كالصناعات األجنبية القادمة مف
الدكؿ الصناعية الكبرل كالكاليات المتحددة األمريكية كالمانية كايطاليا كغيرىا مف الدكؿ
الصناعية  ،كىذا مايؤكد صحة ىذه النظرية مف الناحية العممية.
ثالثاً  :سياسة التجارية الخارجية
أنو بعد التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لمتجارة الخارجية كنظرياتيا فبلبد مف التطرؽ عمى
سياسة التجارة الخارجية حتى يتضح مقصكد الدكؿ مف كراء ىذه السياسات  ،كفي ىذا يرل
الكثير مف االقتصاديف بأف ىذه السياسات ىي التي تعرقؿ مسار التبادؿ التجارم الطبيعي
بيف الدكؿ  ،مما أدل ذلؾ إلى بركز دكر التكتبلت االقتصادية في العبلقات الدكلية
كاإلقميمية  ،كفي ىذا المجاؿ قبؿ أف نتعرؼ عمى سياسة التجارة الخارجية  ،البد مف معرفة
مفيكـ السياسة الخارجية بمفيكميا الشامؿ  ،كمف ثـ تعريؼ سياسة التجارة الخارجية كأىدافيا
كأدكاتيا المختمفة  ،كذلؾ في المحاكر األتية :
مفيوم السياسة الخارجية :
جاء مفيكـ السياسة الخارجية " بأنيا مجمكعة السياسات الخارجية لمدكؿ في تفاعبلتيـ
المتبادلة باإلضافة إلى تبادالتيـ مع المنظكمات الدكلية كالجماعات اإلجتماعية مف غير
الدكؿ  ،كىذا يعني أف التفاعؿ السياسي يشمؿ جميع كحدات المجتمع الدكلي كليس فقط
الدكؿ  ،كبيذا فإف السياسة الخارجية تشمؿ التفاعبلت السياسية  ،كاالقتصادية كاإلجتماعية
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كالثقافية  ،كبيذا فإف مفيكـ سياسة التجارة الخارجية ينبع مف التفاعبلت االقتصادية لمدكؿ ،
مما يؤدم إلى قياـ عبلقات تجارية مبنية عمى سياسات معينة تختمؼ مف دكلة إلى أخرل

1

تعريف سياسة التجارة الخارجية

تعرؼ سياسة التجارة الخارجية بأنيا "مجمكعة مف القكاعد كاألساليب كاألدكات كاإلجراءات
كالتدابير التي تقكـ بيا الدكؿ في مجاؿ التجارة الخارجية"  ،بجانب سياستيا الخارجية بيدؼ
تعظيـ الفائدة مف التفاعؿ مع الدكؿ األخرل مف أجؿ تحقيؽ التكازف الخارجي  ،كتحقيؽ
أىداؼ اقتصادية أخرل لممجتمع خبلؿ فترة معينة  ،كمف ىذا التعريؼ يتضح أف سياسة
التجارة الخارجية جزء مف السياسة االقتصادية لمدكلة مع العالـ الخارجي  ،كتتضمف سياسة
التجارة الخارجية مبدئيف أساسيف ىما ( مبدأ الحماية  ،كمبدأ الحرية ) كفي ىذا الجزء مف
البحث يتطرؽ الباحث عمى مبادئ سياسة التجارة الخارجية كأىدافيا باإلضافة إلى أدكاتيا
المختمفة ، 2كذلؾ في المحاكر التالية :
مبدأ الحماية في التجارة الخارجية

يعرؼ مبدأ الحماية في التجارة الخارجية " بأنو مجمكعة مف القكاعد كاإلجراءات كالتدابير
التي تعمؿ عمى فرض قيكد مباشرة كغير مباشرة  ،كمية كغير كمية  ،تعريفية كغير تعريفية
عمى تدفؽ التجارة الخارجية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية كاقتصادية معينة "  ،كظيرت
سياسة التقيد في أفكار بعض المذاىب االقتصادية كمنيا المذىب التجارم  ،كأنتعشت ىذه
السياسة بعد الحرب العالمية األكلى  ،كلكف بعد ظيكر الجات ظمت تعني بعض العقبات ،
حيث ظمت الجات تنادم بسياسة الحرية

3

مبدأ الحرية في التجارة الخارجية
1
2
3

عبد المولى طشطوش  ،مقدمة فً العالقات الدولٌة  ،جامعة الٌرموك  ،عمان 2000 ،م  ،ص06
عبد المطلب عبد المجٌد  ،االقتصاد الكلً النظرٌة والسٌاسات  ،الدار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة 2000 ،م  ،ص246
فرانٌس جرونٌالم  ( ،تعرٌب محمد عزٌز وآخرون )  ،االقتصاد الدولً  ،جامعة قار ٌونس  ،بنغاري ( ،د ،ت)  ،ص020
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يعرؼ مبدأ سياسة الحرية في التجارة الخارجية بأنو مجمكعة مف السياسات التي تتبعيا
الدكؿ كالحككمات مف أ جؿ إزالة كافة العقبات كالقيكد المفركضة عمى تدفؽ السمع كالخدمات
اء كانت صادرات أك كاردات
عبر الحدكد سك ن

1

أىداف سياسة التجارة الخارجية

تيدؼ سياسة التجارة الخارجية مف خبلؿ المبدئيف ( الحماية  ،كالحرية ) إلى تحقيؽ مجمكعة
مف االىداؼ التي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية :
 .1تحقيؽ التكازف في ميزاف المدفكعات
 .2حماية اإلنتاج المحمي مف المنافسة األجنبية
 .3حماية االقتصاد الكطني مف اإلغراؽ
 .4تشجيع االستثمار مف أجؿ التصدير
 .5زيادة العمالة كالتشغيؿ كتحقيؽ التكظيؼ الكامؿ في االقتصاد
 .6حماية الصناعات الكطنية الناشئة
 .7حماية االقتصاد الكطني مف التقمبات الخارجية (األزمات االقتصادية كالمالية
كغيرىا)

2

أدوات سياسة التجارة الخارجية

إتخذت الدكؿ العديد مف األدكات كالكسائؿ التي تؤثر عمى أسعار الصادرات كالكردات ،
كتعمؿ ىذه األدكات عمى تشجيع الصادرات أك تقميؿ الكاردات  ،كتؤثر عمى كمية الصادرات
ك الكاردات كتعرؼ ( باالدكات الكمية )  ،كىي تعمؿ عمى تقيد كمية الصادرات كالكاردات ،
كفيما يمي يمكف تناكؿ ىذه األدكات بالتفصيؿ:

1

محمد أحمد السرٌتً  ،اقتصاد ٌات التجارة الخارجٌة  ،مرجع سابق  ،ص002
2
عبد المطلب عبد المجٌد  ،مرجع سابق 244 -242 ،
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 .2الرسوم الجمركية custom Dutis

تفرض الرسكـ الجمركية عمى السمع ( الصادرات  ،كالكاردات) التي تعبر الحدكد السياسية
اء كاف
ا
لمدكلة بمختمؼ الكسائؿ ( السفف ،
القطارت  ،الشاحنات  ،الطائرات ) كذلؾ سك ن

أكبحر  ،أك جكان  ،كتفرض عمى الكاردات بينما تعفى الصادرات مف الرسكـ الجمركية
ب انر
ان
لتشجيعيا كدعميا مف أجؿ المنافسة في االسكاؽ الخارجية  ،كتسمى ىذه بسياسة تشجيع
الصادرات  ،كيطمؽ عمى ىذه الرسكـ الجمركية بالتعريفة الجمركية ، tariff Duties
كتعتمد الدكؿ النامية عمى ىذه التعريفة كمصدر مف مصادر الدخؿ  ،بينما الدكؿ
المتقدمة تفرضيا عمى كاردتيا مف الدكؿ النامية  ،كبصفة خاصة عمى تمؾ السمع التي
تعتمد إنتاجيا عمى عنصر كثافة العمؿ  ،كاليدؼ مف كراء ذلؾ حماية العمالة الكطنية
التي تعمؿ عمى إنتاج بدائؿ الكاردات مف تمؾ السمع

1

أنواع الرسوم الجمركية

أ .تعرفة جمركية تجارية  :تفرض ىذه التعريفة عمى كافة الكاردات مف جميع الدكؿ
دكف تميز أكتفرقة  ،كقد إتبعت الكاليات المتحددة األمريكية كعدد كبير مف الدكؿ
ىذا النظاـ لفترة زمنية طكيمة
ب .تعريفة جمركية تفصمية  :كتطبؽ عمى دكؿ معينة دكف أخرل رغبة مف الدكؿ في
تنشيط التعامؿ التجارم فيما بينيا  ،كغالبان ما تككف ىذه التعريفة سببان أكمقدمة
لقياـ إتحاد جمركي أك محاكلة إيجاد ركابط اقتصادية قكية
ج .تعريفة جمركية إضافية  :تتطبؽ ىذه التعريفة في حالة التقمبات االقتصادية الحادة
مثؿ األزمات االقتصادية نتيجة تدىكر سعر العممة  ،أكقياـ الدكؿ باإلغراؽ

1

أحمد عبد هللا ابراهٌم أحمد  ،تموٌل التجارة الخارجٌة  ،مرجع سابق  ،ص22
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أكزيادة إعانات التصدير  ،ليذه األسباب إتجيت الدكؿ إلى إيجاد تعريفة جمركية
إضافية

1

 .8نظام إعانات التصدير Export Subsidies

في ىذا النظاـ تمنح الدكلة مزايا عينية كنقدية لمنتجي أكمصدرم بعض السمع الصادر ،
حتى يتمكنكا مف منافسة السمع المناظرة ليا في األسكاؽ الخارجية  ،كتأخذ ىذه اإلعانات
مباشرة في شكؿ دعـ نقدم  ،أك عمى أساس قيمي أك نكعي كما ىك الحاؿ في الرسكـ
الجمركية

2

 .4نظام اإلغراق Dumping System

يقصد باإلغراؽ إتباع دكلة معينة سياسة التميز بيف األسعار السائدة في الداخؿ
كالسائدة في الخارج  ،كذلؾ بخفض أسعار السمعة المصدرة إلى األسكاؽ الخارجية
عف المستكل الذم تحدده قيمة السمعة في الداخؿ مضافان إلييا نفقات النقؿ  ،كبمعنى
آخر فإف اإلغراؽ ىك محاكلة بيع السمعة في األسكاؽ الخارجية بأقؿ مف تكمفتيا ،
كذلؾ بيدؼ إغراؽ سكؽ معيف.3
كمف خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث أف لكؿ دكلة قكانيف كتشريعات في إستخداـ أدكات التجارة
الخارجية  ،كلكف كضع الحكاجز الجمركية كالنقدية كاإلدارية المختمفة يعيؽ حركة التجارة
الخارجية  ،لذا البد لمتكتبلت االقتصادية اإلقميمية أف تمعب دك انر في اإلتجاه نحك حرية
التجارة الخارجية  ،حيث يبلحظ أف المدرسة الكبلسيؾ تنادم دائمان بحرية التجارة الخارجية
عكس المدرسة التجارية التي تنادم بكضع قيكد لمتجارة الخارجية  ،كىذا ما يجرم في الكاقع
اآلف حيث نجد بعض الدكؿ تنادم بحرية التجارة كالبعض الىخر ينادم كبكضع قيكد عمى

1

شرٌف على الصوص  ،التجارة الدولٌة ( األسس والتطبٌقات )  ،مرجع سابق  ،ص024
2
أحمد عبد هللا إبراهٌم أحمد  ،مرجع سابق  ،ص22
3
زٌنب حسٌن عوض هللا  ،مرجع سابق  ،ص 206

82

التجارة الخارجية  ،كمف ىنا يمكف إستخبلص العبرة التي يمكف أف تستفيد منيا الجماعة
االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا تحيقيؽ التنمية االقتصادية كتكظيؼ المكارد االقتصادية مف
تحقيؽ النمك االقتصادم المطمكب

1

1

محمد أحمد السرٌتً  ،اقتصادٌات التجارة الخارجٌة  ،مرجع سابق  ،ص006
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المبحث الثالث  :مفيوم واسباب األزمة االقتصادية العالمية
يتناكؿ ىذا المبحث مفاىيـ عامة عف مفيكـ األزمة  ،ككذلؾ أسباب األزمة االقتصادية
العالمية التي شيدىا العالـ في العاـ 2008ـ بسبب إنييار تعرض لو سكؽ العقارات
بالكاليات المتحدة األمريكية  ،كمف ثـ مراحؿ إنتقاؿ األزمة مف الكاليات المتحدة األمريكية
إلى باقي دكؿ العالـ  ،التصبح األزمة بذلؾ أزمة عالمية  ،كمف ىذا المنطمؽ فإف الباحث
يتطرؽ في ىذا المبحث إلى ماىية األزمة االقتصادية كأسبابيا حتى يتثنى لمباحث التعرؼ
عمى اآلثار التي خمفتيا األزمة عمى الصعيد الدكلي كاألقميمي الحقان.
أوالً  :المفاىيم األساسية لألزمة
أصل كممة أزمة  :يعكدأصؿ ىذه الكممة إلى كممة (  )Criesالفرنسية كىي مأخكذة مف الكممة
اليكنانية (  ، ) Krisisكتعني المحظة الحاسمة أكالفترة الحاسمة لمرض معيف  ،كتككف ىذه
الفترة نحك التحسف أك التراجع.1
تعريف األزمة لغة  :جاء تعريؼ األزمة لغة ىي الضيؽ كالشدة  ،كيقاؿ أزـ الفرس عمى المجاـ
 ،كيقاؿ أزمت السنة أم إشتد قحطيا  ،كاألزمة ىي القحط أك المجاعة  ،كاألزمة ىي التغير
المفاجئ.2
تعريف األزمة إصطالحاً  :تعرؼ االزمة في اإلصطبلح بأنيا ظرؼ إنتقالي يتسـ بعدـ التكازف
كيمثؿ نقطة تحكؿ في حياة الفرد كالجماعة  ،كغالبان ماينتج عنيا تغيرات كبيرة  ،كأيضان
األزمة ىي حالة تكتر كنقطة تحكؿ تتطمب قرار ينتج عنو مكفؽ جديدة ( سمبية ،أك إيجابية )

1

إبراهٌم أبو العالء وآخرون  ،األزمة المالٌة العالمٌة أسباب وحلول من منظور إسالمً  ،مركز جامعة الملك عبدالعزٌز للنشر  ،جدة ،2004 ،
ص6
2
معجم الوجٌز  ،مجمع اللغة اللغة العربٌة  ،طبعة خاصة 0444 ،م  ،ص06
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تؤثر عمى مختمؼ الكيانات ذات العبلقة المشتركة  ،كمف ىنا نستنتج تعريؼ األزمة
االقتصادية

1

تعريف االزمة االقتصادية  :تعرؼ األزمة في المجاؿ االقتصادم بأنيا التأثر عمى قدرة
المؤسسة المالية في مكصمة نشاطيا مما يؤثر عمى عبلقتيا بالجميكر كالعمبلء  ،ككذلؾ
التأثر عمى أخرل مف الناحية المادية

2

أنواع األزمة االقتصادية:
تـ تقسيـ األزمة االقتصادية إلى نكعيف رئسييف ىما :
 النكع األكؿ  :لو تأثير بصكرة كبيرة عمى االقتصاد الحقيقي ( قطاع اإلنتاج ) ،
كيؤدم إلى حالة كساد اقتصادم .
 النكع الثاني  :يككف لو تأثير عمى االقتصاد الحقيقي محدكدان لمغاية  ،كبالتالي ال
يؤدم إلى كساد اقتصادم

3

العناصر األساسية لالزمة :
تتككف األزمة مف ثبلثة عناصر رئسية يمكف تمخيصيا في اآلتي: 4
 .1عنصر المفجأة  :تتمتع األزمة بعنصر المفاجئة في نشكئيا بحيث التستطيع
السمطات االقتصادية كالنقدية تفادييا  ،ألف كقت كمكاف حدكثيا غير متكقع .
 .2عنصر التيديد  :األزمة تيدد المصالح االقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية في
الحاصر كتبقى آثارىا ميدد في المستقبؿ إذا لـ يتـ معالجتيا بصكرة صحيحة
1

على بن هلهول الروٌلً  ،إدارة األزمات  ،جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة  ،الرٌاض 2000 ،م  ،ص2
2
مصطفى العمواسً وآخرون  ،األزمة االقتصادٌة العالمٌة وتداعٌاتها على الشرق األوسط  ،دار جلٌس الزمان للنشر والتوزٌع  ،ط ، 0عمان ،
 2004م  ،ص00
3
عبد المطلب عبد الحمٌد  ،الدٌون ال مصرفٌة المعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة ( أزمة الرهن العقاري ) الدار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة ،
 ،2004ص040
4
ٌوسف أحمد أبوفارة  ،إدارة األزمات  ،دار اإلثراء للنشر  ،عمان 2004 ،م  ،ص04
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 .3عنصر الكقت  :كىذا العنصر قد يككف شبيو بعنصر المجأة  ،كلكف أنو يختص
بعممية إتخاذ القرار  ،ألف كقت حدكث األزمة تككف الفرصة في إتخاذ القرار ضيقة
خصائص األزمة االقتصادية :
تتمتع األزمة االقتصادية كغيرىا مف األزمات األخرل بخصائص عامة يمكف أف نذكر أىميا
فيما يمي: 1
 .1تعبر األزمة نقطة تحكؿ حاسمة غالبان ما تتسـ بعنصر المفاجئة  ،كتيدد المصالح
االقتصادية الداخمية كالخارجية
 .2تتضمف األزمة عنصر التعقيد كالتشابؾ في أسبابيا  ،كتسبب الخكؼ كالرعب ألف
نتائجيا غير معمكمة مسبقان
 .3األزمة ىي نتاج لتراكـ مجمكعة مف التأثيرات السابقة التي لـ يتـ حسميا
 .4تضع األزمة صانعي القرار في محؾ ضيؽ يتطمب إتخاذ ق اررات كاجراءات سريعة ال
تفادم اآلثار كالنتائج المحتممة
 .5كما تضع األزمة صانعي الق اررات في اإلرتباؾ كالشؾ في الخيارات المطركحة أماميـ
 ،ككفية التعامؿ معيا خاصة في غياب معمكمات كافية كدقيقة عف األزمة كأسبابيا

2

مراحل تطور األزمة :

تمر األزمة كغيرىا مف األحداث بمراحؿ مختمؼ في تطكرىا  ،كلكف نجد ىناؾ تبايف في أراء
الباحثيف كالكتاب حكؿ تقسيمات األزمة  ،كلكف عمكمان ىذا التبايف شكمي ال يؤثر في جكىر
كمعنى األزمة  ،كفي ىذه الحالة فإف الباحث يعتمد عمى التقسيمات اآلتية :
 .1مرحمة ميبلد األزمة
1

نفس المرجع  ،ص20
2
محمد جاد هللا  ،إدارة األزمات  ،دار أسامة  ،عمان 2002 ،م  ،ص060
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 .2مرحمة النمك
 .3مرحمة النضكج
 .4مرحمة التقمص
 .5مرحمة اإلختفاء
كبناءان عمى ما تقدـ فإف أل أزمة البد كأف تمر بيذه المراحؿ  ،كفي ىذه الحالة كبعد التعرؼ
عمى الخصائص العامة لؤلزمة كمراحؿ تطكرىا  ،فإنو البد مف التعرؼ عمى بعض المفاىيـ
ذات الصمة بمفيكـ األزمة حتى يتمكف الباحث مف معرفة حقيقة األزمة االقتصادية العالمية
كأسبابيا كجذكرىا الحقيقية

1

بعض المفاىيم المتعمق بمفيوم األزمة :

عرفت األزمة بأنيا " ظرؼ إنتقالي يتسـ بعدـ التكازف كيمثؿ نقطة تحكؿ في حياة الفرد
كالجماعة  ،كغالبان ما ينتج عنيا تغيرات كبيرة "  ،كلكف ىناؾ العديد مف المفاىيـ التي تتشابو
مع مفيكـ األزمة كخصائيا كلكنيا في الحقيقة ليست أزمة لذا يجب عمى الباحث التطرؽ
عمى ىذه المفاىيـ حتي يتضح المفيكـ الكامؿ لؤلزمة كقيما يمي يمكف ذكر ىذه المفاىيـ في
اآلتي: 2
الكارثة : Disaster
كرد مفيكـ الكارثة في قامكس أكسفكرد بأنيا " حدث يسبب دما انر كاسعان كمعاناة عميقة  ،كىك
سكء حظ عظيـ"  ،كما عرفت األزمة أيضان بأنيا حدث مركع يصيب قطاعان مف المجتمع أك
المجتمع بأكممو بمخاطر شديدة كخسائر مادية كبشرية  ،كتؤدم إلى إرتباؾ كخمؿ كعجز في

1

علً بن هلهول الروٌلً  ،مرجع سابق  ،ص00
2
كامل عبد الوهاب مخمد  ،سٌكلوجٌة إدارة األزمات  ،عمان  ،دار الفكر للطباعة والنشر 2002 ،م  ،ص20
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التنظيمات اإلجتماعية في سرعة اإلعداد لممكاجية  ،كتعـ الفكضى في األداء كتضارب في
مختمؼ المستكيات.1
الحادث : Accident

جاء تعريؼ الحادث بأنو " شيء مفاجئ عنيؼ تـ بشكؿ سريع كانقضى أثره فكر إتمامو ،
كقد ينجـ عنو أزمة  ،كلكف األزمة الناتجة عنو ال تمثمو  ،كانما تككف أحد نتائجو.2
المشكمة : Problem

ىي باعث إساسي يؤدم إلى إحداث حالة غير مرغكب فييا تستكجب البحث كالتحميؿ
كالتفسير  ،كتحتاج إلى جيد منظـ لمتعامؿ معيا كحميا  ،كقد تؤدم ىذه الحالة إلى كجكد
أزمة في بعض األحياف  ،كلكنيا ليست أزمة بذاتيا

3

الصراع : Conflict

ىك عبار عف تصادـ إرادات كقكل معينة بيدؼ تحطيـ بعضيا البعض كميان أك جزئيان ،
كتنتيي بالسيطر كالتحكـ في إدارة الخصـ  ،كايضان يعرؼ الصراع " بأنو تضارب المصالح
كالمبادئ كاألفكار

4

ثانياً  :نبذة عن أبرز األزمات االقتصادية التي شيدىا العالم
شيدالعالـ قبؿ األزمة االقتصادية العالمية لعاـ 2008ـ  ،العديد مف األزمات االقتصادية
كفي صياغ ىذا البحث أراد الباحث إعطى نبذة مختصرة عف األزمات االقتصادية السابؽ
حتى يتثنى لمباحث التمكف مف معرفة األسباب الحقيقة لؤلزمة االقتصادية الحالية  ،كفي
مايمي يمكف تناكؿ أبرز األزمات االقتصادية التي شيدىا العالـ في اآلتي :
1

كامل عبد الوهاب محمد  ،مرجع سابق  ،ص22
2
سالم توفٌق النجفً  ،اقتصاد العولمة ( ،مقاربات االقتصاد الراسمالً ومابعدها ) ،دار النفائس  ،بٌروت 2000 ،م  ،ص224
3
زٌدان معٌن  ،تقٌم األداء ومواجهة األزمة  ،مجموعة النٌل العربٌة  ،القاهرة 2002 ،م  ،ص024
4
أحمد عادل عبد الحكٌم وآخرون  ،حرب الالعنف  ،أكادٌمة التغٌر  ،ط ، 2القاهرة 2002 ،م  ،ص22
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أزمة الكساد الكبير 2989م :

تعد أزمة الكساد الكبير ()Great Depressionمف أشير األزمات االقتصادية التي شيدىا
العالـ كأقكاىا أث انر  ،حيث كأنت ىذه األزمة في يكـ الخميس 24مف أكتكبر مف العاـ 1929ـ
 ،كفي ىذه األ زمة تـ ىبكط أسعار األسيـ في سكؽ الكاليات المتحدة األمريكية بنسبة %13
ثـ تكلت بعده األنييارات في األسكاؽ المالية األخرل لتمتد أثارىا المدمرة عمى االقتصاد
الحقيقي 1حيث تمثمت مظاىر ىذه األزمة في اآلتي :
 .1اإلنخفاض الشديد في اإلستيبلؾ الكمي
 .2تراجع اإلنتاج الصناعي بسبب إفبلس المقاكالت كاغبلقيا  ،كتراجع األسعار  ،كتكقؼ
القركض مف البنكؾ ،كتراجع المضاربة  ،باإلضافة إلى تراجع النشاط التجارم لكثرة
العرض كقمة الطمب  ،كحدكث فائض في اإلنتاج الفبلحي منيا خاصة في المانيا
 .3إمتدت آثار األزمة إلى خارج الكاليات المتحدة األمريكية  ،لتشمؿ معظـ االقتصاديات
الراسمالية بما فييا دكؿ أكربا الغربية
 .4قياـ العديد مف االقتصاديف في الغرب بالبحث عف حمكؿ لمشكبلت االقتصاد الحر
كيرل الباحث أنو بعد ظيكر ىذه األزمة بدأت العديد مف الدكؿ الراسمالية تتدخؿ في الحياة
االقتصادية  ،فإنتقمت الراسمالية اليبرالية المطمقة إلى ليبرالية مكجية  ،كذلؾ كما حدث في
الكاليات المتحدة األمريكية في عيد (ركفيمت)الذم كضع خطة جديدة  ،كاسنادان إلى ذلؾ فإف
العديد مف النظريات االقتصادية في ذلؾ العصر نادت بضركة تدخؿ الدكلة في الحياة
االقتصادية مف أجؿ إحداث االستقرار االقتصادم.2

1

ثرٌا الخزرجً  ،األ زمة المالٌة العالمٌة وأثرها فً االقتصادٌات الغربٌة  ،جامعة بغداد  ،بغداد ( ،د،ت )  ،ص2
2
حسٌن بن طاهر  ،مدخل الوقائع االقتصادٌة  ،دار بهاء  ،الجزائر 2000 ،م  ،ص002
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أزمة وولستريت 2987م

تعد أزمة كك لستريت مف األزمات العالمية  ،حيث شيدت الكاليات المتحدة األمريكية في
أكتكبر مف العالـ 1987ـ أزمة اقتصادية عسفت أسكاؽ الماؿ في أمريكا كمف ثـ أمتدت
آثارىا لتشمؿ أسكاؽ الماؿ األركبية كاآلسكية  ،حيث ىبط مؤشر جكنز بمقدار  508نقطة
في اليكـ الكاحد  ،كسرعاف ما إنتشرت الخسائر في باقي دكؿ العالـ  ،حيث بمغت الخسائر
في بكرصة نيكرؾ  ، %26كفرانكفكرت  ، %15كأمسترداـ  ، %12كبعد ما ذكر فإف
السؤاؿ المطركح ماىي أسباب ىذه األزمة :
أسباب أزمة كلستريت :
 .1إستمرار العجز في الميزاف التجارم األمريكي الذم تجاكزة  17مميار خبلؿ أكتكبر
 .2تكقع لجكء الكاليات المتحدة إلى معالجة العجز في ميزانيتيا عف طريؽ تخفيض
الدكالر  ،األمر الذم أدل إلى تخميص الكثير مف المستثمريف مف أصكليـ المالية
المحررة بالدكالر
 .3أرتفاع أسعار الفائدة
 .4تزايد حجـ المديكنية الخارجية األمريكية.1
أزمة المكسيك 2993م :

تعرضت المكسيؾ ألزمة اقتصادية في أكاخر العاـ 1994ـ  ،كذلؾ بسبب إرتباط عممة
المكسيؾ ( البيزك) بالدكالر األمريكي  ،حيث بدأ في العاـ 1993ـ تدفؽ اإلستثمارات
األجنبية إلى المكسيؾ بدرجة كبيرة  ،كفي ىذا الكقت حققت العديد مف الشركات األجنبية
العديد مف الفكائد كاالرباح التي لـ تدـ طكيبلن  ،حيث برزت بكادر األزمة في العالـ 1994ـ
حيث أعمنت العديد مف الشركات األجنبية اإلفبلس في الكقت الذم يكجد فيو اآلالؼ مف
1

عبد الرحمن توماي  ،قراءة فً األزمة المالٌة الراهنة  ،مجلة الدراسات االقتصادٌة  ،مركز التبصٌر للبحوث  ،الجزائر  ،العدد 2004 ، 02م ،
ص2
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العماؿ عاطميف عف العمؿ  ،ك مما تقدـ يمكف تمخيص األسباب الحقيقة ليذه األزمة في
اآلتي :
 .1تدني معدالت الفائدة في الكاليات المتحدة األمريكية كمارافقو مف رككد اقتصادم ،
األمر الذم حث المستثمريف عمى تكظيؼ أمكاليـ في المكسيؾ لتحقيؽ أرباح كثيرة
 .2دخكؿ المكسيؾ مع الكاليات المتحدة األمريكية في اتفاقية ( نافتا ) مما عزز ثقة
المستثمريف األجانب بالمكسيؾ
 .3زيادة الناتج المحمي في المكسيؾ بمعدالت مرتفعة بنسبة  %31سنكيان بيف عاـ
1988ـ إلى 1994ـ .
نتائج أزمة المكسيؾ :
خرجت أزمة المكسيؾ بالعديد مف النتائج  ،كلكف في صياغ ىذا البحث يمكف تناكؿ
أىـ ىذه النتائج في ما يمي: 1
 .1خسارة  2.4مميكف فرصة عمؿ خبلؿ نصؼ عاـ  ،مما أدل إلى مضاعفة حجـ
البطالة
 .2إفبلس أكثر مف  60الؼ شركة بناء
 .3تقمص الناتج اإلجمالي بما نسبتو %10
 .4إرتفاع معدالت التضخـ إلى%35في الكقت الذم تقمص اإلستيبلؾ بنسبة%12

2

رغد احمد وناصر المصري  ،األزمة المالٌة األسوٌة واألزمة العقارٌة األمرٌكٌة ( األسباب والدروس المستخلصة )  ،الملتقً الدولً الثانً حول
1
األزمة المالٌة والبدائل المالٌة والمصرفٌة  ،المركز الجامعً الجزائر 2004 ،م  ،ص6
2
زهٌة كواشً وفتحٌة بن حاج جٌاللً مغراوة  ،األزمة المالٌة الراهنة والبدائل المالٌة والمصرفٌة  ،الملتقى الدولً الثانً  ،الجزائر 6 -6( ،
ماٌو 2004م )  ،ص4-2
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أزمة جنوب شرق أسيا :

بدأت ىذه األزمة بتاريخ (1997-10 -27ـ )في تبلندا ثـ بدأت في التكسع حتى شممت
بقية دكؿ المنطقة  ،حيث سجمت أسعار األسيـ إنخفاضان حادان  ،فإنخفض مؤشر Hang
sengبنمك  1211نقطة ألكؿ مرة منذ أكثر مف ثبلثيف عامان  ،إضافة إلى إنخفاض
مؤشرات البكرصات في دكؿ المنطقة
اسباب األزمة
ىناؾ العديد مف األسباب التي أدات إلى إنفجار األزمة األسكية  ،كيمكف في ىذا البحث
تناكؿ أىـ ىذه األسباب كأبرزىا فيمايمي: 1
 .1سكء إدارة أسعار الصرؼ كسكؽ العمبلت  ،كذلؾ بسبب تثبيت الكثير مف العمبلت
في دكؿ األزمة بالدكالر األمريكي لفترة طكيمة  ،األمر الذم أدل إلى ضعؼ القدرة
التنافسية لسمع ىذه الدكؿ في التصدير
 .2سياسة التدفقات الراسمالية األجنبية قصيرة األجؿ  ،باإلضافة إلى إنعداـ الشفافية في
البنكؾ كالشركات العاممة  ،كما أف الفساد اإلدارم أصبح سمة منتشرة في ىذه الدكؿ
 .3العدكل حيث بدأت األزمة في تبلند كانتشرت إلى دكؿ اإلقميـ  ،كما إنتشرت األزمة
إلى خارج دكؿ المنطقة خاصة إلى دكؿ أمريكا الجنكبية
 .4التنافس بيف الدكؿ المتقدمة المتمثمة في( الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ األكربية )
مع دكؿ المجمكعة األسكية التي بدأت تنافس األسكاؽ المتقدمة .
كبيذه األسباب يتضح أف األزمة األسكية لـ تكف محصكرة في دكؿ جنكب شرؽ أسيا فقط بؿ
إنما تضررت منيا بعض االقتصاديات المتقدمة مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية كبعض
الدكؿ األكربية  ،كىذا يؤكد ما سار إليو األدب االقتصادم بأف األزمات تأخذ طابع العدكل
1

رغد أحمد وناصر المصري  ،مرجع سابق  ،ص2
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حيث تبدأ في بمد معيف ثـ تنتقؿ لتأخذ بعد ذلؾ الطابع العالمي  ،إذ لـ تتأخذ التدابير الؤلزمة
في الكقت المناسب  ،كمما تقدـ يسطيع الباحث التعرؼ عمى كيفية إنتقاؿ أزمة الرىف
العقارم مف الطابع المحمي إلى الطابع العالمي كذلؾ في الفقرة القادمة

1

جذور األزمة االقتصادية العالمية (8008م)
بدأ بركز ظكاىر األزمة االقتصادية العالمية الحالية في نياية العاـ 2007ـ  ،كلكف لـ تظير
ىذه األزمة لمعياف حتى  -17مف سبتمبر مف العاـ 2008ـ  ،كذلؾ بإنييار المؤسسات
المالية الكبرل في الكاليات المتحدة األمريكية مثؿ إنييار بكرصة (ككؿ ستريت) ،كىبكط
أسعار األسيـ األمريكية  ،ككذلؾ إعبلف الكثير مف البنكؾ األمريكية إفبلسيا  ،كمف بيف ىذه
البنكؾ " بنؾ ليماف براذرز " اإلستثمارم  ،كذلؾ بسبب الرىف العقارم  ،كبذلؾ طمب البنؾ
مف الس مطات الرسمية إتخاذ التدابير الؤلزمة لحمايتو مف اإلنييار التاـ  ،كيعبر بنؾ ليماف
براذرز مف أقكل المؤسسات األمريكية  ،كبذلؾ تصاعدة األزمة كتطكرت في الكاليات المتحدة
األمريكية  ،ككانت ىذه األزمة في بدايتيا أزمة الرىف العقارم  ،حيث إتخذت الكاليات
المتحدة األمريكية بعض اإلجراءت لتفادم األزمة  ،حيث قامت بخفض أسعار الفائدة في
يناير مف العاـ 2008ـ بنسبة  %3.50كمف ثـ حتى  %2بيف يناير كأبريؿ مف العاـ نفسو
 ،كفي حينيا ظمت األزمة في تفاقـ حيث طالت شركات التأميف كمجمكعة مف المصارؼ في
الكاليات المتحدة  ،كىكذا نشأت األزمة في أمريكا لتسبب نسبة بطالة  %6.1في سبتمبر مف
العاـ 2008ـ  ،حيث قاـ أصحاب العمؿ باإلستغناء عف مايقرب  605000كظيفة في
بداية الشير األكؿ مف العاـ 2008ـ  ،كبيذا فإف األزمة لـ تقؼ في النطاؽ األمريكي فقط ،
بؿ إنتشرت إلى باقي دكؿ العالـ ال تصبح أزمة اقتصادية عالمية  ،كفي ىذه الجزئية مف

1

قحطان عبد سعٌد  ،األزمة األسوٌة واألزمة المالٌة العالمٌة  ،األسباب واآلثار والدورس المستفادة  ،دراسة مقارنة  ،كلٌة عمان لإلدارة
والتكنولوجٌا  ،مسقط 2004 ،م  ،ص02
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البحث يتناكؿ الباحث االسباب الحيقية التي أدت إلى قياـ األزمة كقنكات إنتقاليا إلى دكؿ
العالـ ال تصبح أزمة اقتصادية عالمية

1

اسباب األزمة االقتصادية العالمية 8008م

لـ تكف ىذه األزمة في بدايتيا أزمة عالمية مباشرة  ،كلكنيا كانت في بدايتيا أزمة أمريكية
الجذكر حيث بدأت جذكرىا في سكؽ الماؿ األمريكية كسميت بأزمة الرىف العقارم  ،حيث
كاجيت البنكؾ األمريكية في الفترة مف العاـ 2005 -2001ـ ركاجان كبي انر في القطاع
العقارم  ،حيث بدأت البنكؾ األمريكية بتقديـ قركض عقارية إثر تكقعات مستقبمية أفضؿ ،
كل كف تفجأة ىذه المؤسسات بقرار لجنة اإلحتياطي الفدارلي لمسكؽ المفتكح إلى رفع أسعار
الفكائد التي جاءت ضمف السياسة النقدية التي تيدؼ إلى كبح جماع أرتفاع مستكيات
األسعار كالحفاظ عمى مستكل مقبكؿ مف التضخـ  ،فارتفعت بذلؾ أسعار الفائدة مف %1
أكائؿ العاـ 2004ـ إلى  %5.25حتى بداية األزمة في العاـ 2008ـ  ،كلكف المبلحظ أف
ىذه السياسة لـ تؤت ثمارىا بسبب زيادة أسعار الفائدة مقابؿ إرتفاع االقساط المستحقة عمى
المقترضيف في سكؽ الرىف العقارم الذم يضـ عمبلء حديثي الئلقتراض الذيف اليممككف
سجبلن إئتمانيان جيدان لدل البنكؾ  ،كلكف لـ تقؼ أسباب األزمة ىنا فقط  ،بؿ تحمؿ أسباب
أخرل متعددة كمتشعبة 2يمكف صياغتيا في المحاكر التالية :
 .1تدني أسعار الفائدة األمر الذم شجع عمى زيادة تطكر منح القركض لغرض السكف
أك لغرض اإلستثمار طكيؿ األجؿ أك المضاربة المرىكنة
 .2قامت المصارؼ بتحكيؿ القركض الممنكحة إلى سندات متداكلة في األسكاؽ المالية
مف خبلؿ البيع لشركات التكريؽ

1

محمود حامد محمود  ،األزمة المالٌة العالمٌة ودور النظام المالً االسالمً  ،الدار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة  ،ط2002 ، 0م  ،ص22
2
مصطفى العمواسً وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص06
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 .3إستخداـ إجراءات كأدكات كتقنيات مالية معقدة تمثمت في قياـ المؤسسات المالية
(البنكؾ ) ببيع الديكف في شكؿ سندات إلى مستثمريف أخريف الذيف قامكا بدكرىـ برىف
السندات لدل بنكؾ أخرل مقابؿ حصكليـ عمى ديكف جديدة لشراء المزيد مف تمؾ
السندات كتكررت ىذه العممية (إل إستخداـ الديكف لمحصكؿ عمى مزيد مف الديكف )،
مما نتجت عنيا أزمة في سكؽ العقارات بالكاليات المتحدة األمريكية كتحكلت ىذه
األزمة فيما بعد إلى أزمة عالمية
 .4رغـ ىذه العمميات المعقدة كىبكط قيمة العقارات في العاـ 2007ـ أصبحت قيمة
السندات المتدكلة أقؿ مف السندات الصادرة  ،بحيث لـ يعكد بمقدكر األفراد سداد
ديكنيـ حتى بيع عقاراتيـ المرىكنة فأصبحكا مكمبيف بالتزامات مالية نتيجت تضرر
المصارؼ الدائنة مف عدـ السداد الذم أدل إلى ىبكط قيمة أسيميا في البكرصات

1

 .5ضعؼ الرقابة عمى المؤسسات المالية كشركات التأميف كشركات التكريؽ في الكاليات
المتحدة األمريكية  ،كمف ىنا يعمـ الجميع عف ىذه المؤسسات تمعب دكر كبير
كمحكرم في اقتصاد أم دكلة فعدـ إخضاع ىذه المؤسسات المالية لرقابة كافية مف
الجيات الرقابية في الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ األكربية أدل إلى قياـ أزمة
اقتصادية عالمية
 .6إختبلؿ االقتصاد الكمي العالمي  ،شيد العالـ تكسيع في السيكلة في الفترة 2001ـ
إلى 2007ـ بمتكسط  %11.6في الدكؿ الكبرل أما في الدكؿ النامية نسبة %15
في حيف لـ تنمك الدكؿ الدكؿ المتقدمة إال نسبة  ، %5.8كفي ىذه الفترة ساىـ
الدكالر األمريكي بشكؿ كبير في ىذه الزيادة  ،فقد إزداد المكجكد الرسمي مف الدكالر
في العالـ بحكالي  115مميار كحدة حقكؽ سحب خاصة  ،حيف لـ تزداد المكجكدات

1

فرٌد كورتل  ،األزمة المالٌة – التنبإ باألزمة وفرص اإلستثمار المتاحة فً ظلها والحلول الممنكنة لموجهتها  ،جامعة سكٌكدة  ،الجزائر ،
2000م  ،ص 00-4
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مف العمبلت األخرل  ،في الكقت الذم تتمتع فيو الصيف كركسيا كدكؿ شرؽ األكسط
نسبة سيكلة تقدر بحكالي  %62مف السيكلة الدكلية في الدكؿ النامية

1

 .7إف كفرة السيكلة العالمية لـ تنعكس عمى معدالت التضخـ عمى السمع كالخدمات ،
بالعكس ىناؾ إنخفاض في معدالت التضخـ العالمي مف  %12إلى أقؿ مف %5
خبلؿ عشر سنكات قبؿ بداية األزمة
 .8حيث يبلحظ أف األزمة المالية بدأت باإلختبلؿ في االقتصاد الجزئي في سكؽ
المساكف كالمؤسسات المالية كشركات التأميف  ،كذلؾ بسبب الممارسات اإلئتمانية
عالية المخاطر التي تعرضت ليا ىذه المؤسسات  ،كانتقمت بعد ذلؾ إلى االقتصاد
الرسمي  ،كبذلؾ يمكف القكؿ أف مف أسباب األزمة اإلختبلؿ في االقتصاد الجزئي

2

 .9إنشار الفساد األخبلقي االقتصادم مثؿ اإلستغبلؿ كالكذب كالشائعات المغرضة
كالغش كالتدليس كاإلحتكار كالمعامبلت الكىمية التي تعكد إلى الظمـ مف أجؿ
الحصكؿ عمى المادة ،ككذلؾ مف االسباب الكامنة كراء األزمة الطغياف كالسيطرة
عمى السياسة كاتخاذ الق اررات السيادية في العالـ مف الجانب كاحد.

3

قنوات إنتقال األزمة اال قتصادية العالمية
بعد تناكؿ األسباب الرئيسة لؤلزمة االقتصادية العالمية كجذكرىا  ،فإنو البد مف معرفة طرؽ
إنتقاليا إلى دكؿ العالـ المختمفة  ،حيث يتسأؿ الكثير مف الباحثيف كاألكاديميف عف طرؽ
ككيفية أنتقاؿ ىذه األزمة  ،حيث أنو مف سيؿ أف تنتقؿ األزمات االقتصادية في ظؿ نظاـ
العكلمة كاإلنفتاح االقتصادم الذم شيدتو األسكاؽ المالية العالمية  ،كارتباط األسكاؽ العالمية

1

فوزي عبد الرازق وآخرون  ،األزمة المالٌة والبدائل المطروحة فً ظل النظام الرأسمالً  ،الملتقى الدولً حول أزمة النظام المالً والمصرفً
الدولً  ،جامعة قسطتٌنة ٌ – 6 ،ولٌو – 2004م  ،ص2
2
شابرا محمد عمر  ،األزمة المالٌة العالمٌة – أسباب وحلول من منظور إسالمً  ،مركز النشر  ،جامعة الملك عبد العزٌز  ،ط ، 0جدة 2004 ،م
 ،ص20
3
مصطفى العمواسً وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص04
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بيف الدكؿ في تنقؿ السمع كالخذمات  ،كفي ظؿ ىذه األحكاؿ يمكف لمباحث تمخيص قنكات
إنتقاؿ ىذه األزمة فيما يمي :
الصفقات التجارية :
في ظؿ النظاـ التجارم العالمي الجديد أكما يسمى بالعكلمة االقتصادية فقد شيد العالـ
إنفتاحان كبي انر في التبادؿ التجارم مف خبلؿ إلغاء القيكد الحمائية  ،كتنظيـ العالـ إلى تكتبلت
اقتصادية كاقميمية الدائمة لمرتكزات التحرير التجارم  ،فأصبح مف سيؿ إنتقاؿ األزمات
االقتصادية مف مركز نشؤكىا إلى غيرىا مف االقتصاديات النامية أك المتقدمة عمى حد سكاء
عبر ما يعرؼ باآلثار التبادلية لمصفقات التجارية كآثار النقدية العكسية  ،كالمبلحظ أنو كمما
كاف الحجـ االقتصادم لمدكؿ المتضررة كبير كمما زاد إحتماؿ إنتقاؿ األزمات  ،لذا نجد أف
الكاليات المتحدة األمريكية ال تزاؿ تسيطر عمى نسبة  %52مف الكردات العالمية  ،كما تقدر
ىذه الكردات بنمك  %20مف الناتج العالمي  ،إذان فالحجـ التجارم بيف الكاليات المتحدة
كالدكؿ الناشئة يعتبر مرتفعان جدان  ،كبيذا فإف أزمة الرىف العقارم في الكاليات المتحدة
األمريكية أصبحت أزمة العالمية  ،كستظؿ كذلؾ دائمان كأبدان حتى ظيكر تكازف اقتصادم
جديد  ،لذلؾ عندما ضربت األزمة سكؽ الرىف العقارم في الكاليات المتحدة األمريكية
سرعاف ما إنتقمت آثارىا إلى جميع القطاعات االقتصادية العالمية  ،حيث شيدت التجارة
الخارجية تباطان ممحكظان في النمك كصؿ إلى  %4.3في أكائؿ عاـ 2008ـ  ،كتعد ىذه
النسبة أقؿ مف النسبة المحققة في العاـ 2007ـ كالتى تقدر نسبة  ، %6.4كذلؾ بسبب
اإلنخفاض الحاد في كاردات الكاليات المتحدة األمريكية مف حجـ التجارة الخارجية  ،حيث
صحب ىذا اإلنخفاض ترجع في النمك يقدر بحكالي  %7خبلؿ الربع الثاني مف العاـ
2008ـ.1

1

مارتن بوالر  ،إنقالب النظام العالمً رأسا ً على عقب  ،مجلة المستقبل العربً  ،القاهرة  ،العدد 2002 ،262م  ،ص022
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األسواق المالية :

لقد أدل النظاـ العالمي الجديد إلى إحداث ما يسمى بعمميات التحرير المالي كالتحكؿ لما
يسمى باإلندماج المالي  ،مما أدل إلى تكامؿ كارتباط األسكاؽ المالية المحمية بالعالـ
الخارجي مف خبلؿ إلغاء القيكد عمى حركة رؤكس األمكاؿ  ،مما جعؿ تدفؽ األمكاؿ إلى
األسكاؽ المالية العالمية بسيكلة مف خبلؿ تطكر حجـ المعامبلت عبر الحدكد في األسيـ
كالسندات في الدكؿ الصناعية كالمتقدمة  ،ككذلؾ تطكر النقد األجنبي عمى الصعيد العالمي
كبذلؾ فإف ىذه األسكاؽ عبر عممية تغير االسعار في األسكاؽ الماؿ كانتقاليا مف متعامؿ أك
مؤسس ة مالية إلى أخرل بيذه الحالة تنتقؿ األزمة لتمس النظاـ المالي برمتو كتنتقؿ مف نظاـ
مالي إلى آخر بفعؿ إنفتاح األسكاؽ كعكلمتيا  ،كبيذه الطريقة أخذت أزمة الرىف العقارم
الطابع الدكلي بفعؿ عممية األنتقاؿ ىذه  ،كنظ انر لعممية اإلرتباط الكثيؽ بيف األسكاؽ كسيطرة
الع ممة األمريكية الدكالر أصبح مف سيؿ إنتقاؿ األزمة ألف ممكي األسيـ يحتفظكف بأصكؿ
لدييا القيمة اإلسمية بالدكالر األمريكي  ،كيرل الباحث أف ىذه األسكاؽ ىي القنكات الرئسية
التي ساىمت في إنتقاؿ األزمة إلى دكؿ العالـ بصكرة سريعة  ،مما نتج عنيا آثار اقتصادية
كاجتماعية سالبة إنعكست عمى االقتصاد العالمي.1
أسعار الصرف :

مف المعمكـ أف الدكالر األمريكي في ىذه اآلكنة األخيرة أصبح عممة التجارة الخارجية ،
كخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث خرجت الكاليات المتحدة األمريكية كأغنى دكلة قكة
عمى كجو األرض  ،في حيف كانت بريطانيا مثقمة بالديكف  ،كخرجت فرنسا منيارة القكل بعد
الحرب العالمية  ،كخرج االتحاد السكفيتي نازفان مف قكتو  ،فأصبحت الكاليات المتحدة
المسيطر الكحيد عمى االقتصاد العالمي ،حتى جاءت اتفاقية ( بكرتف ككدز)  ،لكضع القكائد
1

لحول عبد القادر  ،إشكالٌة تدوٌل الخطر المالً ومخالفتها على األسواق المالٌة فً الدول النامٌة  ،ورقة مقدمة فً الملتقى الدولً حول متطلبات
التنمٌة فً اعقاب إفرازت األزمة المالٌة  ،جامعة بشار  24-22( ،أبرٌل 2000م ) ،ص2
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المالية الجديدة ،حيث جاء الدكالر األمريكي كبديؿ لمجنيو األسترليني  ،كتمخض عف ذلؾ
إنشاء مؤستيف دكليتف مف أجؿ التحكـ عمى االقتصاد العالمي  ،كتتمثؿ ىذيف المؤسستيف في
( البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  ،كصندكؽ النقد الدكلي )  ،كما صحب ذلؾ مشركع "
مارشاؿ " إلعادة إعمار أكربا بالدكالر األمريكي  ،كذلؾ مف أجؿ ترسيخ قكة الدكالر كضماف
تييئة الفرص أماـ المستثمريف األمريكيف  ،حيث كاف آنذؾ مف أبرز المشاركيف في إجتماع
بكرتف ككدز االقتصادم البريطالي الشيير الذم حارب بكؿ قكة ىيمنة الدكالر  ،كاقترح نظامان
ماليان يعتمد عمى كحدة حسابية تككف عممة دكلية جديدة تحمؿ إسـ ( بانككر ) ،كيتكلى إدراة
ىذه العممة بنؾ مركزم دكلي يحمؿ إسـ ( بنؾ المقاصة الدكلي )  ،كلكف في ظؿ الييمنة
األمريكية لـ يفمح ما جاء بو " جكف كينز "  ،كبعد فترة مف الزمف جاءت الكاليات المتحدة
األمريكية بفكرة تغير قكاعد النظاـ العالمي بكضع ( اتفاقية الجأت )  ،كفي العاـ 1971ـ
أعمف كزير الخزانة األمريكية أماـ نظرائو األكربيف بأف الدكالر عممتنا كلكنو مشكمتكـ  ،كىذا
ما حصؿ عندما أصابت األزمة االقتصادية أسكاؽ الرىف العقارم في الكاليات المتحدة
األمريكية  ،حيث إنعكست آثارىا عمى أسكاؽ النقد األجنبي ، 1فقد زاد إنخفاض سعر
الصرؼ الفعمي الحقيقي لمدكالر األمريكي مقارنة بما كاف عميو في منتصؼ العاـ 2007ـ
حيث تراجعت اإلستثمارات األجنبية في السندات كاألسيـ األمريكية  ،كالذم أحدث إنخفاض
في مستكل السيكلة كاألصكؿ العائدة منيا  ،فقد إنخفض الدكالر األمريكي بما يقارب %15
مما كاف عميو في العاـ 2007ـ  ،كذلؾ في بداية األزمة  ،كفي ظؿ ذلؾ ظف الكثير مف
الباحثيف كاألكاديميف أف العممة األكربية اليكر ستحتؿ مكقع الدكالر األمريكي في التجارة
العالمية  ،كلكف ماحدث عكس ذلؾ  ،حيث ظمت حصة الدكالر في السندات  %36كحصتو
في التجارة العالمية  ، %52ك %65مف االحتياطات في البنكؾ المركزية  ،إذان فإف العممة
األمريكية ىي المسيطرة عمى معظـ التجارة الخارجية  ،كبذلؾ نجد أف اسعار الصرؼ ليا
1

محمد بن بوزٌان  ،مجلة أبحاث اقتصادٌة وإدارٌة  ،جامعة تلمسان  ،الجزائر  ،العدد الثامن  ،دٌسمبر 2000 ،م  ،ص22
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الدكر الكبير في إنتقاؿ األزمة االقتصادية العالمية ،1كبذا يرل الباحث أف ىيمنة الكاليات
المتحدة األمريكية عبر الدكالر األمريكي أتاح ليا الفرصة بأف تييمنة عمى االقتصاد العالمي
بشكؿ كاضح  ،كفي تناكؿ الباحث في الفصكؿ القادمة مف الجانب التطبيقي يمكف تكضيح
تأثير الكاليات المتحدة األمريكية عمى اقتصاد العالمي كخاصة عمى االقتصاديات الفقيرة ،
أما بالنسبة دكؿ كسط إفريقيا التي تعتمد بشكؿ كبيرة عمى الصادرات الخامة التي تتـ
معالجتيا في الكاليات المتحدة األمريكية كبعض الدكؿ األركبية  ،كفي كؿ حاؿ مف األحكاؿ
فإنو يرجى مف دكؿ ىذه المجمكعة تطكير اقتصادياتيا كتحكلو مف اقتصاد يعتمد عمى
تصدير الخاـ إلى اقتصاد صناعي يقكـ بتحكيؿ المكاد البتركلية إلى مشتقات كتطكير الثركة
الحيكانية كالمائية كتحكيؿ اإلنتاج الزراعي إلى صناعي يمكف اإلستفادة منو في اإلطار
التكاممي كتنشيط التجارة الخارجية بحيث تسطيع أف تقاكـ األزمات االقتصادية التي تمر بيا
المنطقة  ،ألف ما تـ مبلحظتة مف خبلؿ الدراسة أف األزمة االقتصادية العالمية إنتقمت عف
طريؽ القنكات الرئسية التي تتمثؿ في  -الصفقات التجارية  ،األسكاؽ المالية  ،اسعار
الصرؼ  ،فمذا يجب عمى دكؿ كسط إفريقيا لتصبح قكية كقادر عمى حماية اقتصادياتيا أف
تبني جدا انر قكيان لمجابية األزمة كأنو ال يتـ ذلؾ إال بتطكير االقتصاد الكطني لكؿ دكؿ
اإلقميـ كمف تكحيد السياسات عمى مستكىالمجمكعة االقتصادية  ،كلكف إذا ظمت المجمكعة
االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا عمى ما ىك الحاؿ عميو اآلف ستصبح ىشة اقتصادان غير قادر
عمى إدارة إمكرىا المالية ىذا ما بدأ يحدث بالعفؿ لبعض دكؿ المجمكعة  ،كنبلحظ أنو
بسبب تدني أسعار النفط عمى المستكل العالمي  ،حيث نجدأف في دكلة تشاد إنخفض ركاتب
مكظفي الدكؿ بسبب تدني أسعار النفط مما أدل إلى حدكث أزمة إجتماعية أدت إلى تكقيؼ
الخدمات العامة ( التعميـ  ،الصحة  ،القانكف كغيرىا ) مف المرافؽ العامة مع تكقؼ الحكار
اإلجتماعي بيف النقبات كالحككمة  ،باإلضافة إلى عجز الدكلة عف كجكد حمكؿ سياسية أك
1

الجوزي جمٌ لة  ،أسباب األزمات المالٌة وجذورها  ،مإتمر األزمة وكٌفٌة عالجها  ،جامعة الحنان  ،الجزائر  – 02-02 (،مارس – 2004م)،
ص6
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اقتصادية  ،كمف ىذا المنطمؽ فإف الباحث يرل أف الدكلة قد تكقفت تمامان أك بمعنى آخر أف
الدكلة في حالة إجازة عف العمؿ  ،إذان السؤاؿ الذم يطرح ىنا ماىي الحمكؿ المناسبة التي
يمكف تقكـ بيا تشاد ؟ يجب أف تقكـ الدكؿ بتنكيع الصادرات ككذلؾ إنشاء قكاعد ضربية
جديدة تكاكب ىذا العصر باإلضافة إلى الشفافية في إدراة المكارد االقتصادية كمحاربة الفساد
اإلدارم ككما يجب ايضان تنسيؽ السياسات في المجاؿ اإلقميمي  ،كلمعرفة ما تمر بو ىذه
الدكؿ مف صعكبات اقتصادية كتجارية يمكف لنا مناشة ذلؾ بصكرة أكسع في الجانب
التحميمي كالتطبيقي مف الدراسة لمحصكؿ عمى نتائج تثبت أك تنفي صحة الفرضات التي
كضعتيا الدراسة  ،كقبؿ ىذا فبلبد لمباحث الكقكؼ عمى النظاـ التجارم الدكلي كالتكامؿ
اإلقميمي كتجربة القارة اإلفريقية في المجاؿ التكاممي حتى يتكمف الباحث األستفاد منيا مف
أجؿ الخركج بتكصيات محددة يمكف أف تساعد دكؿ المجمكعة مف معالجة األكضاع
االقتصادية الراىف في دكؿ كسط إفريقيا  ،كيستخمص الباحث مف خبلؿ ىذه المناقشة بأنو
يجب تنشيط التجارة الخارجية مف أجؿ تحيقيؽ التكازف في ميزاف المدفكعات باالضافة إلى
حماية اإلنتاج المحمي كتشجيع اإلستثمار مف أجؿ التصدير  ،مع زيادة العمالة كالتشغيؿ
كتحقيؽ التكظيؼ الكامؿ  ،حتى تسطيع دكؿ كسط إفريقيا خمؽ اقتصاد قكم يحقؽ الرفاىية
االجتماعية كاالقتصادية لشعكب المنطقة. 1

1
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المبحث األول  :اتفاقية التجارة الدولية والمنظمة العالمية لمتجارة
تناكؿ البحث في الفصؿ األكؿ المفاىيـ المختمفة حكؿ التكامؿ االقتصادم كنظرياتو ككذلؾ
مفيكـ التجارة الخارجية كأدكاتيا المختمفة التي تناكليا عمماء االقتصاد في العصر القديـ
كالحديث  ،كما تناكؿ الفصؿ األكؿ في مبحثو األخير أسباب كجذكر األزمة االقتصادية
العالمية  ،كلكف ىنا في ىذا الفصؿ الثاني مف البحث نتناكؿ النظاـ التجارم الدكلي كالتكامؿ
االقتصادم اإلقميمي  ،كيتضمف ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث رئيسية حيث يتضمف المبحث
األكؿ اتفاقية التجارة الدكلية كالمنظمة العالمية لمتجارة  ،كلكف قبؿ الخكض في تفاصيؿ
اتفاقية التجارة العالمية كالمنظمة العالمية لمتجارة انو البد مف تعريؼ المفاىيـ األساسية
لبلتفاقية .
مفيوم االتفاقية

كرد كممة االتفاقية في القامكس الفرنسي بكممة " "Accordكتعني معاىدة يمتزـ بيا طرفيف
أكأكثر ، 1كأيضان جاءت االتفاقية في القامكس اإلنجميزم بكممة " "Agreementكتعني تعاىد
 ،ككممة االتفاقية في معناىا الجامع بأنيا إتفاؽ رسمي بيف دكؿ أك جماعات لو ىدؼ
تشريعي أك إجتماعي أك سياسي كيككف مدكنان كمختكمان كيحتكم عمى بنكد متفؽ عمييا مف
قبؿ األطراؼ المتعاقد كممزمان قانكنان .
أما مفيكـ االتفاقية التجارية " تعرؼ االتفاقية التجارية بأنيا تعاقد ينشئ عنو حقكؽ
كالتزامات متبادلة بيف طرفيف أككثر ييدؼ إلى تسييؿ حركة إنسياب السمع كالخدمات بيف
األطراؼ المتكقعة.2

1
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أوالً :اتفاقية التجارة الدولية

تعتبر اتفاقية التجارة الدكلية مجمكعة مف االتفاقيات التجارية التي شيدىا العالـ بعد نياية
ا لحرب العالمية الثانية  ،كتتضمف اتفاقية الجأت كجكالتيا المختمفة  ،كبذلؾ تعد إتفاقية
التجارة الدكلية مف أقكل اآلليات المككنة لمتكتبلت الدكلية كاإلقميمية  ،كصانع حقيقي لمنظاـ
التجارم الدكلي أكمايسمى بنظاـ العكلمة االقتصادية  ،كىنا في ىذا المبحث فإف الباحث
سكؼ يتناكؿ عمى ىذه االتفاقيات كما تكصمت إلييا مف نتائج  ،كمف أبرز ىذه االتفاقيات
االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة  ،كالتي تعد ضربت البداية في التكامؿ االقتصادم
الدكلي.
االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة ( الجأت ) The General Agreement on Tariffs and
)Trade (GATT

تعد الجأت اتفاقية متعدد األطراؼ تقكـ برعاية شؤف التجارة الدكلية  ،كتعكد جذكر ىذه
االتفاقية إلى العاـ 1947ـ  ،حيث شيد العالـ بعد الحرب العالمية الثانية العديد مف
المشكبلت االقتصادية  ،كبذلؾ لجأت الدكؿ المنتصر كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية
إلى فرض ىيمنتيا عمى نظـ التجارة العالمية  ،كرغبة مف الدكؿ في إعادة ترتيب األكضاع
االقتصادية الدكلية ترتيب نا يخدـ مصالحيا  ،بذلؾ تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية بيدؼ
تحرير التجارة الدكلية مف القيكد المفركضة عمييا  ،كذلؾ تفاديان ألزمة الكساد العظيـ لعاـ
 1929ـ  ،كبذلؾ أدرؾ العالـ أىمية تحرير التجارة  ،كيرل الكثيريف في ذلؾ الكقت أف تحرير
التجارة ىك اإلتجاه الصحيح كالكحيد لمتنمية االقتصادية كتحقيؽ معدالت نمك عالية  ،كبذلؾ
جاء إنعقاد مؤتمر ىافانا الذم تمخض عنو ميثاؽ ىافانا  ،كلكف نجد أف ميثاؽ ىافانا لـ يرل
ا لنكر كذلؾ بعدـ تصديؽ الكاليات المتحدة االمريكية كالمممكة المتحدة  ،كسبب في ذلؾ أف
ميثاؽ ىافانا اليضمف مصالح ىذه الدكؿ ، 1كبالتالي تـ تحكيؿ أمر التجارة الدكلية إلى
1
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االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة (الجأت) التي تـ التكقيع عمييا في جنيؼ مف قبؿ 23
دكلة بما فييا الكاليات المتحدة األمريكية  ،كىي ( اتفاقية ) كما أسمفنا متعددة األطراؼ
تيدؼ إلى تحرير التجارة الدكلية عف طريؽ إزالة الحكاجز التعريفية  ،كالجمركية كغيرىا التي
تفرضيا الدكؿ أماـ التجارة الخارجية مف أجؿ فتح أسكاؽ المنافسة الدكلية ليصؿ العالـ إلى
مرحمة اإل نتعاش كالرخاء االقتصادم  ،كالجدير بالذكر أف اتفاقية الجأت لـ تأخذ الصبغة
القانكنية كالمؤسسات الدكلية األخرل عمى سبيؿ المثاؿ البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي ،
بؿ إنما ىي ىيئة إدارية مستقمة تعمؿ عمى تنظيـ التبادؿ التجارم بيف الدكؿ األعضاء ،
كانما أخذت الصب غة القانكنية بحكـ الممارسة  ،كبذلؾ بدأت الجأت مسيرتيا كخبلؿ ىذه
المسيرة تـ تعديؿ االتفاقية مرتيف األكلى في العاـ 1955ـ كالثانية في 1965ـ مف مراعات
الدكؿ النامية حديثة اإلستقبلؿ  ،كتتضمف ىذه االتفاقية ثبلثة مبادئ أساسية مككنة ليا كالتي
يمكف ذكرىا في النقاط التالية: 1
 .1مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية
يعني ىذا أف أم دكلة طرؼ في التعاقد تقكـ بمنح معاممة تفضمية لدكلة أخرل طرؼ في
التعاقد ( الجأت )فإنو يجب تعميـ ىذه المعاممة عمى بقية األطراؼ المتعاقد تمقائيان ،
كعمى ىذا األساس يتـ تساكل جميع األطراؼ المتعاقد في المنافسة الدكلية  ،كمع ىذا
ىناؾ بعض اإلستثناءات لبعض الدكؿ التي تقديـ إتحادان جمركيان أك الدكؿ الداخمة في
منطقة تجارة حرة  ،ككذلؾ يسمح لمدكؿ المتقدمة بمنح معاممة تفضمية لمدكؿ النامية دكف
تعميميا لمدكؿ األخرل األعضاء في اتفاقية الجأت. 2
 .2مبدأ المعاممة الكطنية

1
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كىنا تمنح الدكؿ المتعاقدة سمع الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية نفس ميزة السمع المحمية ،
كذلؾ في األمكر المتعمقة بالتسعير كالتكزيع كالتدكؿ كالضرائب  ،كمف خبلؿ ذلؾ ال
تسمح اإلتفاقية ألل دكلة مف األطراؼ المتعاقد أف تفرض ضريبة عالية عمى السمع
المستكردة مف بقية الدكؿ أعمى مف السمع المحمية

1

 .3مبدأ الشفافية
تقكـ ىنا الدكؿ المتعاقد بالحماية لمعالجة اإلختبلؿ في ميزاف المدفكعات أك حماية
الصناعات الكطنية الناشئة عف طريؽ الرسكـ الجمركية فقط دكف المجكء إلى القيكد
الكمية مثؿ حصصاإلستيراد كغيرىا  ،كترل االتفاقية أف القيكد الكمية تفتقر الشفافية
كعدـ المقدرة في منح الدعـ لممنتج المحمي

2

األىداف العامة إلتفاقية ( الجأت )

تعتبر الجأت اتفاقية متعددة األطراؼ  ،تيدؼ إلى العديد مف األىداؼ التي تمنح
المزايا كاإللتزامات التي مف شأنيا تسيؿ التبادؿ التجارم بيف األطراؼ المتعاقد في
االتفاقية  ،كيمكف أف نمخص أىداؼ ىذه االتفاقية ما يمي :
 .1رفع مستكل المعيشة في الدكؿ المتعاقدة
أكدت الدكؿ األطراؼ عمى أف اليدؼ الرئيسي ليا ىك رفع مستكل المعيشة في الدكؿ
األعضاء مف خبلؿ رسـ سياسة التبادؿ التجارم في ما بينيا  ،بذا أكردة االتفاقية ىذا
اليدؼ في ديباجتيا بالنص التالي " إف الحككمات المكقعة عمى االتفاقية  ...تعترؼ بأنو
ينبغي أف تعمؿ لتسيير عبلقتيا في مجاؿ التجارة كاالقتصاد مف أجؿ رفع مستكل
المعيشة " كتـ التأكيد عمى ىذا اليدؼ في الفقرة األكلى مف المادة ( )36مف االتفاقية ،
1
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حيث جاء بما يمي " لتحقيؽ األىداؼ األساسية الكاردة في اإلتفاقية الحالية  ،بما فييا
ىدؼ رفع مستكل المعيشة مف خبلؿ التنمية االقتصادية فإف األطراؼ المتعاقدة تعتبر أف
تحقيؽ ىذا اليدؼ ضركم كعاجؿ لجميع الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية  ،كىذه المادة جاء
بعد إضافة الفصؿ الرابع إلى االتفاقية كذلؾ في العاـ 1965ـ لتشمؿ مصالح الدكؿ
اإلفريقية حديثة اإلستغبلؿ كجاء ىذا الفصؿ تحت عنكاف التجارة كالتنمية

1

 .2االتجاه نحك تحقيؽ التكظيؼ الكامؿ لؤلطراؼ المتعاقدة
أكردة االتفاقية في ديباجتيا ىذا اليدؼ كذلؾ إستجابة لمحالة االقتصادية التي تمر بيا
األطراؼ المتعاقدة  ،كذلؾ تفاديان لما كقع في عاـ 1930ـ (محاربة البطالة كبركز الحماية
)لذلؾ أكردة الديباجة نصيا التالي " ضماف التشغيؿ الكامؿ كضماف حجـ كبير كمضطرد
مف الدخؿ القكمي الحقيقي تدريجان كزيادة الطمب الحقيقي " كما أشارة أيضان المادة ( ) 29
مف االتفاقية العامة بنصيا " إف الكسيمة المثمى لمكصكؿ إلى األىداؼ الكاردة في ديباجة
االتفاقية العامة عمى تبني مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتشتغيؿ  ،كالعمؿ عمى خمؽ منظمة
التجارة الدكلية  ،كأف األطراؼ المتعاقدة تتخذ كؿ اإلجراءات التي تتفؽ مع األىداؼ كالمبادم
المعنمة في مشركع ميثاؽ ىافانا لتنفيذ ىذه االتفاقية  ،كيرل الباحث األطراؼ المتعاقدة
ماضية في تطمعاتيا مف أجؿ الكصكؿ إلى آلية دكلية تتبنى األىداؼ المرسكمة مف قبؿ
األطراؼ المتعاقدة مع ضماف مصالح الدكؿ العظماء كاىماؿ مصالح الدكؿ النامية كخاصة
اإلفريقية منيا  ،كىنا نجد أف مصالح الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا أصبحت في
قبضة الدكلة الفرنسية

2

1
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 .3االستخداـ األمثؿ لممكراد االقتصادية
ي عتبر االستخداـ األمثؿ لممكارد االقتصادية مف األىداؼ الرئيسية التي كردة في ديباجة
االتفاقية العامة لمتعريفة كالتجارة ( الجأت )  ،كجاء نصيا " إف استخداـ لممكارد في العالـ
يتطمب استخدامان كامبلن كتكسيع نطاؽ اإلنتاج كالتبادؿ البضائع "  ،كيرل الباحث أف
األطراؼ المتعاقدة تسعى إلى تنمية المكارد عبر االستخداـ األمثؿ لممكارد مف أجؿ
االستفادة مف المكارد كالثركات التي تتمتع بيا الدكؿ األطراؼ في االتفاقية  ،كذلؾ عف
طريؽ تقكية اإلنتاج في الدكؿ األعضاء عمى أساس زيادة اإلنتاج القكمي لضماف التبادؿ
التجارم بيف األطراؼ المتعاقدة مف خبلؿ تخصص كؿ دكلة  ،كمع ىذا فإف ( الجأت
)لـ تقتصر عمى ىذه األىداؼ فقط  ،كلكف تتضمف العديد مف األىداؼ الخاصة التي
تحقؽ تسييؿ التبادؿ التجارم بيف الدكؿ المكقع في االتفاقية العامة لمتعريفة كالتجارة ،
كذلؾ مثؿ إزالة العكائؽ كحؿ المنازعات عف طريؽ المفاكضات

1

جوالت االتفاقية العامة لمتعريفات ( الجأت )
مرة اتفاقية الجأت بالعديد مف المراحؿ خبلؿ تطكرىا كتتمثؿ ىذه المراحؿ في جكالتيا
المختمفة التي شيدتيا منذ إنشاءىا في العاـ 1947ـ كحتى جكلة أكرغكم التي إنتيت في
العاـ 1993ـ بتكصؿ إلى اتفاقية شاممة لمتجارة العالمية  ،كانشاء منظمة دكلية تيتـ
بشؤف التجارة الخارجية  ،كأثناء ىذه الجكالت المختمفة شيدت ( الجأت )العديد مف
التطكرات ككاجيت في المقابؿ العديد مف الصعكبات في سبيؿ الكصكؿ إلى إنشاء
منظمة دكلية  ،كىنا في ىذا البحث يتطرؽ الباحث عمى جكالت الجأت الثمانية كأىـ
الصعكبات التي تعرضت ليا  ،كذلؾ في اآلتي :

1
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جكلة جينيؼ األكلى  :تعد جكلة جينيؼ األكلى أكؿ لبنة في تاريخ التكامؿ االقتصادم
الدكلي  ،كتعتبر كذلؾ الجكلة األساسية التي كضعت اإلطار العاـ لبلتفاقية العامة
لمتعريفة كالتجارة  ،كشاركت في ىذه الجكلة كما اسمفنا  23دكلة  ،كاقتصرت ىذه الجكلة
في تبادؿ التنازالت الجمركية مف قبؿ األطراؼ المتعاقدة

1

جكلة أنسي ( 1949ـ) :عقدة ىذه الجكلة بفرنسا كتعد أكؿ جكلة مفاكضات بالنسبة
لبلتفاقية العامة  ،كنسبة المشاركة كانت أقؿ مف األكلى  ،حيث شاركت فييا  13دكلة
فقط  ،كرغـ ذلؾ أقرت المزيد مف التنازالت الجمركية

2

جكلة تكركام (1951ـ) :عقدة ىذه الجكلة في إنجمتر كارتفع فييا عدد المشاركيف إلى
 38دكلة  ،كىذه داللة عمى أىمية التكامؿ االقتصادم كتحرير التجارة الخارجية ككذلؾ
زيادة إنتشار الكعي بيف الدكؿ المشاركة
جكلة جينيؼ الثانية ( 1956ـ )  :عقدة مفاكضات جنيؼ الثانية في سكيس ار بمشاركة
 26دكلة  ،كيبلحظ ىنا أف نسبة المشاركة إنخفضت مف الجكلة السابقة  ،كلـ تخرج ىذه
الجكلة بجديد فقط التأميف عمى التنازالت الجمركية

3

جكلة ديمكف ( 1967-1960ـ ) :عقدة ىذه الجكلة أيضان في سكيس ار كشاركت فييا 26
دكلة كاقتصرت عمى التنازالت الجمركية بيف األطراؼ المتعاقدة  ،كمف ذلؾ يرل الباحث
أف الجكالت األربعة ىذه لـ تأتي بأم جديد ألف كؿ ىذه الجكالت تدكر حكؿ التنازالت
الجمركية فقط  ،كلكف جكلة كنيدم الخامسة التي سكؼ نتناكليا سكؼ تحمؿ
العديد مف األجندة التي أظيرت الصراع األكربي األمريكي حكؿ المصالح االقتصادية

1

محمود أبوالعالء  ،الجؤت النصوص الكاملة لالتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة  ،دار الجمٌل  ،ط ،0القاهرة ( ،د،ت) ،ص2
Andre’ dumas . l’e’conmie ,mondiale( commerce,monnaie,Finance,3em Edition ,Boek)2010,paris,p31
3
محمود محمد أبوالعالء  ،مرجع سابق  ،ص4
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2

كتكسيع النفكذ حكؿ المصالح االقتصادية عمى النطاؽ الدكلي

1

جكلة كنيدم (  1967 -1964ـ) :تعتبر جكلة كنيدم مف أىـ جكالت الجأت بدأت
المفاكضات في ىذه الجكلة كما أسمفنا في العاـ 1964ـ كانتيت في العاـ 1967ـ ،
كجاءت ىذه الجكلة تمبية لنداء الرئيس األمريكي كقتيا (جكف كنيدم ) ،لذا جاءت الجكلة
باسمو جكلة " كنيدم "  ،حيث طمب الرئيس األمريكي في  25يناير 1962ـ بإنو البد
مف إجراء المفاكضات عمى نظاؽ (الجأت) ،كذلؾ مف أجؿ تخفيض الرسكـ الجمركية
كالغاء الحكاجز التجارية األخرل  ،كمف المبلحظ في ىذه الجكلة أف المفاكضات إختمفت
عف سابقتيا تمامان  ،حيث تـ التفاكض حكؿ ثبلثة محاكر أساسية تتمثؿ في :
 تخفيض الرسكـ الجمركية بأقصى حد ممكف
 تحسيف كسائؿ كصكؿ المنتجات الزارعية في األسكاؽ الدكلية
 إعطاء امتيازات لمدكؿ النامية دكف المطالبة بمبدأ المعاممة بالمثؿ
كمف خبلؿ ذلؾ نجد أف الدكؿ المشاركة في إجتماع ( الىي ) ىي  53دكلة  ،بينما الدكؿ
التي كافقت في إجراء التخفيض  37دكلة كتتمثؿ تجارة ىذه الدكؿ بالنسبة لمتجارة العالمية
بنسبة  ، %75كبذلؾ تـ تخفيض  40مميار دكالر مف التخفيضات الجمركية

2

جكلة طككيك ( 1979 -1973ـ )  :تعتبر جكلة طككيك أكثر أىمية مف الجكالت السابقة
بما فييا جكلة كنيدم  ،كتيدؼ جكلة طككيك إلى تنشيط التجارة الخارجية كقد إستمرت ىذه
الجكلة ست سنكات  ،كشارؾ فييا  99دكلة اجتمعكا في طككيك بالياف  ،تعد ىذه الجكلة مف
أىـ الجكالت مف حيث المشاركة  ،حيث شاركت في ىذه الجكلة بعض الدكؿ اإلفريقية بما
فييا بض دكلة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كنتجت عف ىذه الجكلة بعض
التنازالت الجمركية  ،كتـ فييا تحديد القكاعد التي تحكـ القيكد غير التعريفية كخصكصان
1
2

محمد صفوت قابل  ،التجارة العالمٌة وتحرٌر التجارة الدولٌة  ،الدار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة 020 ،2004 ،
أحمد فرٌد مصطفً  ،االقتصاد النقدي والدولً  ،مإسسة شباب الجامعة  ،االسكندرٌة 2004 ،م  ،ص222
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مسألة اإلعانات التي تمنحيا الحككمات لمسمع الصناعية كصادرات السمع الزارعية كما
تناكلت مسألة اإلغراؽ  ،كرخص االستيراد كالقيكد  ،كمبدأ معاممة الدكؿ النامية

1

جكلة األكرغكام ( 1993 -1986ـ )  :تعد ىذه الجكلة مف أىـ الجكالت في تاريخ الجأت
كالتجارة الخارجية  ،ككانت حدثان عظيمان في تاريخ المفاكضات التجارية الدكلية كمرحمة جديد
في تاريخ التكامؿ االقتصادم الدكلي  ،ككانت مف أطكؿ جكالت المفاكضات حيث استمرت
سبع سنكات  ،كتعتبر مف أكثر الجكالت طمكحان كما ىك كاضح مف األىداؼ التي إختارتيا "
تعزيز دكر الجأت كزيادة تحرير التجارة العالمية مع التأكد عمى أىمية االستجابة" ككذلؾ
تناكلت ىذه الجكلة مشك مة الخدمات  ،الممكية الفكرية  ،كالمنتجات الزراعية كالمنسكجات ،
كخمصت ىذه الجكلة بالعديد مف القرارت اليامة التي يمكف تمخيصيا في اآلتي: 2
 قرار قبكؿ االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية
 قرار إنشاء المجنة التحضرية المعنية بإجراء إنشاء المنظمة كتحديد نطاؽ صبلحيتيا
 قرار دراسة االنعكاسات المالية كاإلدارية المترتبة عمى إنشاء منظمة التجارة العالمية
 قرار قبكؿ بدارسة العبلقة بيف التجارة كالبيئة كانشاء لجنة دائمة ليذا الشأف
 المكافقة عمى إعبلف مراكش الذم يعتبر تمخيصان لنتائج جكلة أكرغكام
 إعتماد الكثائؽ الختامية لمجكلة كاحالتيا لمكزراء لمتكقيع عمييا
 إعتماد اتفاقيات التجارة العالمية كانشاء منظمة التجارة العالمية كممحقاتيا كاحالتيا
لمكزراء المتخصصيف لمتكقيع عمييا
كبيذه القرارت انتيت جكلة أكرغكام كدخمت التجارة الخارجية في مرحمة جديدة ليا
كزنيا عمى الصعيد االقتصادم كالسياسي  ،كبذلؾ تككنت ركائز النظاـ العالمي الجديد بعد

1

مٌراندا زغلول رزق  ،مرجع سابق  ،ص206
2
أحمد فرٌد مصطفى  ،مرجع سابق  ،ص 220

110

الشد كالجذب بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالمجمكعة األركبية لتقع ضحيتيا الدكؿ النامية
كخاصة الدكؿ اإلفريقية

1

االتفاقيات الناتجة من جولة أورغواي :

خرجت جكلة أكرغكام بالعديد مف النتائج التي تمثؿ مرحمة اإلنتقاؿ مف اتفاقية متعددة
األطراؼ إلى تكامؿ اقتصادم فريد في مجاؿ التجارة الخارجية يضمف الكصكؿ إلى تحقيؽ
الحمـ العالمي الذم يتمثؿ في ( منظمة التجارة العالمية )  ،كفي مجاؿ ىذه الدراسة أنو البد
مف تناكؿ ىذه االتفاقيات الميمة في تاريخ التجارة الخارجية  ،كيمكف ىنا أف نستعرض ىذه
االتفاقيات في اآلتي :
اتفاقية المنتجات الزاعية :
تعد ىذه االتفاقية مف أكثر االتفاقيات العالمية التي القت شدان كجذبان بيف الدكؿ الكبرل ،
كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ المجمكعة األكربية  ،حينما نادت الكاليات المتحدة
األمريكية في العاـ 1987ـ بالغاء كافة القيكد كاإلجراءات التي مف شانيا تؤدم إلى تقيد
تجارة المنتجات الزاعية كأطمقت الكاليات المتحدة األمريكية ندائيا ( بالخيار الصفرم ) كبذلؾ
أرادت إلغاء الدعـ لممنتجات الزراعية ككذلؾ القيكد الكمية لمكاردات بما يسمح ليا تطبيؽ
مبدأ الجات عمى تجارة المنتجات الزاعية  ،كرفضان ليذا الخيار جاء رد الجماعة األكربية بأف
تقكد ىذه الحالة إلى مفاكضات يضمف الحفاظ عمى التكازف الداخمي داخؿ المجمكعة األكربية
ألف إلغاء دعـ المنتجيف سكؼ يؤدم إلى إحبلؿ المنتجات المستكرد محؿ المنتجات المحمية
لذلؾ جاء شرط التفاكض بمبدأ تحرير سمعة مقابؿ سمعة ، 2كمف جية أخرل فإف الدكؿ
المصدرة لمحبكب أعمنت إمكانية تحرير المنتجات الزراعية خبلؿ ثبلثة مراحؿ كىي :

جاغدٌش باغواتً  ،فجر نظام جدٌد  ،مجلة التموٌل والتنمٌة  ،صندوق النقد الدولً  ،العدد 2002 ، 6م  ،ص4
2
محمد إبراهٌم عبد الرحٌم  ،منظمات اقتصادٌة فً زمن العولمة  ،مإسسة شباب الجامعة  ،ط ،0اإلسكندرٌة 2002 ،م  ،ص022
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 .1تجميد القيكد القائمة عمى تجارة المنتجات الزراعية المتعمقة بتقديـ الدعـ لممنتجات
الزراعية كالصادرات
 .2خفض القيكد خبلؿ عاميف (1990 -1989ـ ) كذلؾ بمعدؿ %10
 .3تطبيؽ المزيد مف مبادئ الجأت المتعمقة بتحرير المنتجات الزراعية
كفي ىذه األثناء حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية تقريب كجيات النظر مع دكؿ
المجمكعة األكركبية المصدر لممنتجات الزراعية في مكاجية المجمكعة األكركبية ،
كبذلؾ تنازلت الكاليات المتحدة األمريكية عف الخيار الصفرم الذم أعمنتو سابق نا
كنادت بضركرة بدء التخفيضات قصيرة األجؿ  ،كرغـ ىذه التنازالت فإف المجمكعة
رفضت خفض الدعـ  ،مما أدل ىذا األمر تأجيؿ جكلة أكرغكم ألجؿ غير مسمى ،
كبدأت مساعي تقريب كجيات النظر المتمثؿ في مقترح ( دنكيؿ )الذم يتضمف
تصكر لكفية إنياء المفاكضات التي تيدؼ إلى تحرير المنتجات الزراعية في جكلة
أكرغكام ككاف مفادىا تخفيض القيكد التي تؤدم إلى حرية التجارة الدكلية  ،كذلؾ
خبلؿ ثبلثة سنكات كبذلؾ فإف ( دنكيؿ )لـ يعرض جديد يذكر بؿ إنما عرض مقترح
عرضتو الكاليات المتحدة األمريكية مف قبؿ  ،كيبلحظ أف مقترح ( دنكيؿ )قد تضمف
فترة إنتقالية تضمنت الفترة مف (1999 -1993ـ) كفترة إنتقالية كشمؿ ايضان فترة
دعـ الصادرات الفترة مف (1988 -1986ـ)  ،كاشترط أال يقيؿ الحد األدنى
لمتخفيض عف ( )% 15كأعتبرت الجماعة األكركبية أف ما تطرحة ( دنكيؿ ) بمثابة
ضغط ليا ، 1فجاء رد المجمكعة األكركبية متسرعان في خطتيا التي أطمقت عميو
خطت مرشاؿ التي تتضمف تقديـ الدعـ النقدم لئلنتاج المحمي بمثابة تعكيض
لممنتجيف نتجة إنخفاض االسعار الناتج بسبب خفض التعريفات كالقيكد  ،ككذلؾ
تجنبان لمتشكىات التي تحدث لؤلسعار في الداخؿ  ،كبيذا الشد كالجذب بيف دكؿ
1

محمد نجٌب مصطفى  ،منظمة التجارة العالمٌة  ،موقع البحث العلمً  www.rsscrs.info ،زٌارة الموقع ( 2006-4-04م )
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العظمي إنعقد إجتماع ( بمير ىاكس) إلحداث التكفيقات بيف مقترح" دنكيؿ كمرشاؿ"
كخمص اإلجتماع بإنياء الصراع  ،كتـ االتفاؽ عمى خفض دعـ الصادرات بنسبة
 %36مف مقدار قيمة الدعـ كذلؾ خبلؿ  6سنكات لمدكؿ المتقدمة  ،كخفض بنسبة
 %24مف قيمة الدعـ لمدة عشر سنكات بالنسبة لمدكؿ النامية  ،كبذلؾ خرجت ىذه
االتفاقية تحمؿ المككنات األساسية التي يمكف تمخصيا في الفقرة التالية

1

العناصر األساسية المككنة ال تفاقية المنتجات الزراعية
تقكـ اتفاقية المنتجات الزراعية عمى ثبلثة عناصر أساسية مككنة ليا كىي :
 .1النفاذ لؤلسكاؽ  - :كيقصد بالنفاذ لؤلسكاؽ بأنو فرض زيادة صادرات كؿ دكلة إلى
الدكؿ األخرل مف خبلؿ أربعة آليات تتمثؿ في تحكيؿ القيكد غير التعريفية عمى
معدالت تعريفية  ،كخفض المعدالت التعريفية  ،كضماف الحد األدنى لمصادرات ،
كاستخداـ المعالجات كاالستثناءات الخاصة باإلجراءات الكقاية
 .2تقيد دعـ اإلنتاج المحمي  - :يعد تقيد الدعـ مف أىـ ما أتت بو اتفاقية المنتجات
الزراعية  ،كتتضمف خفض الدعـ الذم تمتزـ بو أطراؼ التفاكض  ،كذلؾ مف أجؿ
خمؽ تجارة دكلية لممنتجات الزراعية كتقيد اإلنفاؽ الذم ييدؼ إلى دعـ السمع المحمية
 .3خفض دعـ الصادرات  - :كيعتبر خفض دعـ الصادرات العنصر الثالث مف
العناصر المككنة التفاقية المنتجات الزراعية كالذم يتضمف اتجاىيف احدىما نقدم
كىك خفض الصادرات المدعكمة  ،كالثانية التميز بيف البمداف المتقدمة كالنامية كاألقؿ
نمكان  ،كتعد ىذه نقطة اتفاؽ بيف الكاليات المتحدة كالمجمكعة األكركبية.2
اتفاقية المنسكجات كالمبلبس

1

سمٌر محمد عبد العزٌز  ،مرجع سابق  ،ص22
2
السن عادل عبد العزٌز  ،مستقبل تحرٌر التجارة فً السلع الزراعٌة  ،منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدراٌة  ،الٌمن 2004 ،م  ،ص26
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يعد مكضكع اتفاقية المنسكجات كالمبلبس مف أكثر االتفاقيات سخكنة كجدالن بيف الدكؿ
المتقدمة كالنامية  ،كخاصة بيف اليند كالكاليات المتحدة األمريكية  ،كيرجع الخبلؼ إلى أف
تجارة المنسكجات كالمبلبس تخضع لنظاـ الحصص الثنائية الذم يتـ فيو االتفاؽ بيف
األطراؼ المعنية عمى أساس الخيكط المتعددة في حيف أف ()%50مف تجارة المنسكجات
كالمبلبس خاضعة لنظاـ الخيكط المتعددة التي تتعارض مع اتفاقية الجأت لذا أصرت الدكؿ
النامية التي تعتمد بنسبة كبيرة عمى تجارة المنسكجات كالمبلبس  ،كطالبت الدكؿ النامية
بمناقشة ىذه المسألة في جكلة أكرغكام كطالبة بالغاء التدريجي ألتفاقية الخيكط المتعددة
التي ليا آثار سالبة عمى دكؿ النامية  ،كبذلؾ بدأت المفاكضات في جكلة أكرغكام لينتج
عنيا اتفاقية المنسكجات كالمبلبس التي تتضمف المبادئ اآلتية :
 .1إخضاع تجارة المنسكجات كالمبلبس ال تفاقية الجأت كعمى الدكؿ األطراؼ في اتفاقية
الخيكط المتعددة إزالة الحصص المفركضة عمى مستكردتيا مف المنسكجات كالمبلبس
خبلؿ عشر سنكات مف بداية عمؿ منظمة التجارة العالمية كذلؾ بإعتبار سنة
1990ـ سنة األساس
 .2تحرير تجارة المنسكجات كالمبلبس بحيث تقكـ الدكؿ المتقدمة بزيادة معدالت نمك
الحصص الحالية لمدكؿ النامية في تجارة المنسكجات كالمبلبس خبلؿ فترة عشر
سنكات كذلؾ بالنسب التالية ( )%16خبلؿ ثبلثة سنكات األكلى كذلؾ بعد إنشاء
منظمة التجارة العالمية  ،كنسبة ( ) % 25خبلؿ أربعة سنكات التي تمي الثبلثة
األكلى  ،كنسبة ( )% 27خبلؿ ثبلثة سنكات األخيرة  ،كبذلؾ أصبحت اتفاقية تجارة
المنسكجات كالمبلبس جزء مف اتفاقية التجارة الدكلية

1

اتفاقية تدابير المحافظة عمى صحة اإلنساف كالحيكاف كالنبات

1

سعداوي سلٌم  ،الجزائر ومنظمة التجارة العالمٌة  ،دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع  ،الجزائر 2002 ،م  ،ص22
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تعتبر اتفاقية تدابير المحافظة عمى صحة اإلنساف كالحيكاف كالنبات مف ضمف المسائؿ
التي طرحت خبلؿ جكلة أكرغكم  ،كتيدؼ ىذه االتفاقية إلى تقميؿ اآلثار الضار المترتبة
عمى اإلنساف كالحيكاف كالنبات  ،كذلؾ باتخاذ التدابير البلزمة التي تحقؽ ذلؾ فقد تكصمت
جكلة أكرغكام إلى ما يمي :
 .1تـ االتفاؽ عمى تعريؼ تدابير الحماية " بأنيا تدابير حماية تطبؽ لحماية صحة
اإلنساف كالحيكاف كالنبات في أرض البمد العضك مف األخطار الناشئة عف دخكؿ أك
انتشار اآلفات كاألمراض أك الكائنات العضكية الحاممة لؤلمراض
 .2حماية حياة أك صحة اإلنساف أك الحيكاف في أراضي البمد العضك مف األخطار
الناشئة عف المكاد المضافة أك السمكـ أك الكائنات العضكية المسببة لؤلمراض
المكجكدة في المكاد الغذائية أك المشركبات أك األعبلؼ
 .3حماية حياة صحة اإلنساف في أرضي البمد العضك مف األخطار الناشئة عف
األمراض التي تحمميا الحيكانات كالنبات أك المشتقات الحيكانية كالنباتية
 .4منع أك الحد مف أم ضرر في أراضي البمد العضك ناتج عف دخكؿ أك جكد أك
إنتشار اآلفات
كاضافة إلى ىذه التدابير تـ االتفاؽ عمى بعض المصطمحات التي تشمؿ المفردات التالية :
كممة " الحيكاف " بأنيا تشمؿ األسماؾ كالحيكنات البرية  ،ككممة النبات تشمؿ الغابات
كالنباتات البرية  ،ككممة اآلفات تشمؿ مبيدات كمخمفات أدكية الطب البيطرم كالمكاد الغريبة
كبذلؾ كجدت ىذه االتفاقية طريقيا في االتفاقية الدكلية

1

االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات ( الجاتس )

1

رانٌا محمود عبد العزٌز عمارة  ،تحرٌر التجارة الدولٌة وفقا ً التفاقٌة الجؤت  ،دار الفكر الجامعً  ،األسكندرٌة 2002 ،م  ،ص22
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تعتبر االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات مف المسائؿ التي طرحت في جكلة أكرغكام
كتـ التركيز في التفاكض حكؿ تحرير تجارة الخدمات  ،كذلؾ نظ انر لمدكر الكبير الذم تمعبو
تجارة الخدمات في االقتصاد العالمي كتقدر نسبة تجارة الخدمات ب (  ) %20مف إجمالي
التجارة العالمية  ،كنسبة ليذه األىمية أدركت األطراؼ المتفاكضة بأنو البد مف التكصؿ إلى
اتفاؽ في مفاكضات جكلة أكرغكام التي خمصت بالنتائج التالية :
 التكصؿ إلى مستكيات أعمى مف التحرير خبلؿ خمس سنكات متعاقبة تبدأ عمى
األكثر بعد خمس سنكات مف تاريخ نفاذ منظمة التجارة العالمية
 تكجو المفاكضات نحك تخفيض إزالة أثار معاكسة عمى تجارة الخدمات تحد مف
كفاءة نفاذ األسكاؽ بما يحقؽ منافع متكازنة لجميع المشاركيف في المفاكضات
 التحرير الكامؿ لمقطاع الخدمي المتمثؿ في نقؿ البضائع كاإلجراءات األخرل
المرتبطة بتجارة الخدمات

1

كمف خبلؿ ما تكصمت إليو اتفاقية تحرير الخدمات نجد أف الدكؿ اإلفريقية كخاصة الجماعة
االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا نفسيا بيف األمريف ألنيا ال تسطيع تحرير تجارة الخدمات
بصكرة كما ىك الحاؿ في الدكؿ المتقدمة ألنيا تمتمؾ شركات تسمح ليا بمنافسة الشركات
الدكلية الكبرل التي تتمتع بإمكانيات ىائمة تفكؽ إمكانيات الدكؿ اإلفريقية اليشة اقتصاديان
كفي ىذه الحالة نجد أف المنافسة عمكمان غير متكافئة بيف الدكؿ النامية كالمتقدمة  ،لذا
جاءت المادة ()19مف االتفاقية الخاصة بالتفكض حكؿ التعيدات كااللتزامات بأنو ينبغي أف
تشمؿ عممية التحرير أىداؼ السياسيات الكطنية في مختمؼ الدكؿ األعضاء إضافة إلى
تكفير المركنة المناسبة لمبمداف النامية لفتح عدد اقؿ مف القطاعات كتحرير أنماط مف
العمميات أقؿ مع التدرج في تكسيع نطاؽ الكصكؿ إلى األسكاؽ بما يتبلءـ مع أكضاعيا

عثمان أبوحرب  ،االقتصاد الدولً  ،دار أسامة  ،عمان 2002 ،م  ،ص022
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التنمكية  ،كمع ىذا كمو فإف ىشاشة دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا لـ يسمح
ليا بتكصيؿ تجارتيا الخدمية إلى خارج نطاؽ حدكىا الجغرافية

1

اتفاقية إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة
تعد ىذه االتفاقية مف أىـ االتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا في جكلة أكرغكام كتقضي
ىذه االتفاقية إلى إزالة العكائؽ التي تعترض إنسياب االستثمار األجنبي كدخكؿ شركات
متعدة الجنسيات إلى األسكاؽ المحمية  ،كبعد المفكضات تـ االتفاؽ عمى تقيد ىذه اإلجراءات
كما يمي: 2
 .1متطمب المحتكل المحمى  :كىك بأف تشترط الدكؿ المعنية باالستثمار عمى المستثمر
األجنبي أف يستخدـ نسبة معينة مف المكاد األكلية المحمية مف قيمة المنتج النيائي
الذم ينتجو  ،أكشراء سمع مف مكرديف محمييف  ،كيعتبر ىذا المطمب مخالؼ لممادة
الثالثةمف االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية
 .2متطمب التكازف التجارم  :بمكجب ىذا المطمب تقكـ الحككمة باتخاذ إجراءات يتـ
بمكجبيا عدـ السماح لمشركات األجنبية المستثمرة باستيراد المكاد إال بالقدر الذم
يتناسب مع صادراتيا
 .3القيكد المفركضة عمى اإلحتياطي مف العممة األجنبية  :كىنا تـ االتفاؽ عمى تقيد
حرية الشركات األجنبية في استخدـ االحتياطي المحمي مف العمبلت األجنبية في
تمكيؿ مستكرداتيا إال بالقدر الذم تحصؿ عميو مف العمبلت مف خبلؿ عممية
التصدير

1

إٌف منٌى  ،التغلب على الهشاشة فً إفرٌقٌا  ،المعهد الجامعً األوربً  ، 2004 ،ص24
2
على عبد الفتاح أبوشرار  ،مرجع سابق  ،ص262
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 .4القيكد المفركضة عمى التصدير أك التسكيؽ المحمي  :كنسبة ليذا المطمب تقكـ الدكؿ
بفرض شركط عمى الصناعات األجنبية في بمدانيا كبيع نسبة مف إنتاجيا في السكؽ
المحمي .
كيعتبر ىذا المطمب أيضان مخالؼ لممادة ( )11مف االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة ،
لذا طالبت تكصيات جكلة أكرغكم الدكؿ األعضاء إببلغ سكرتارية الجأت عند إتخاذىا
اإلجراءات السابقة خبلؿ ( )90يكمان مف إتخاذ اإلجراء
اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية :
تعتبر اتفاقية الممكية الفكرية مف أىـ ماتكصمت إليو جكلة أكرغكام كذلؾ نتجة رغبة
الدكؿ األعضاء في اإلسياـ كالتفاىـ كالتعاكف األفضؿ بيف الدكؿ لمنفعتيا المشتركة عمى
أساس احتراـ سيادتيا كالمس اكاة بينيا  ،كرغبة منيا في دعـ الممكية الفكرية كذلؾ بيدؼ
تشجيع النشاط اإلبتكارم كفي ىذه الجكلة قد كضع تعريفان لمممكية الفكرية  ".حيث جاء
تعريفيا بأنيا نتاج فكر اإلنساف مف إبداعات مثؿ االختراعات  ،النماذج التجارية ،
األغاني  ،الكتب  ،كالرمكز  ،كاألسماء  .كم ف ىنا نبلحظ أف الممكية الفكرية ىي
المنتجات ذات الطبيعة المعنكية كالفكرية كغالبان ما تفسر الممكية الفكرية عمى أنيا حقكؽ
الطبع كالنشر كتكابعيا مف حقكؽ اإلنتاج اإلذاعي إضافة إلى تقديـ المعرفة. 1
المبلمح العامة التفاقية المممكية الفكرية :
تركزت اتفاقية الممكية الفكرية عمى مبلمح رئيسية أقرتيا الدكؿ الحاضرة في جكلة
أكرغكام  ،كيمكف ىنا تمخيص ىذه المبلمح في النقاط التالية: 2

1

عبد الرحٌم عنتر عبد الرحمن  ،حقوق الملكٌة الفكرٌة وأثرها االقتصادي  ،دار الفكر الجاامعٌة  ،اإلسكندرٌة 2004 ،م  ،ص022
2
ناصر جالل  ،حقوق الملكٌة الفكرٌة واالقتصاد الجدٌد  ،مجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة 2006 ،م  ،ص226
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 .1إمكانية تطبيؽ المبادئ األساسية التفاقية الجأت لعاـ 1994ـ أك المعاىدات
الدكلية ذات الصمة بحقكؽ الممكية الفكرية
 .2كضع المعايير كالمبادئ الكافية فيما يتعمؽ بتكفير نطاؽ كاستخداـ حقكؽ الممكية
الفكرية المتعمقة بالتجارة
 .3تكفير الكسائؿ الفعالة كالمبلئمة إلنقاذ حقكؽ الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة مع
مراعات الفرؽ بيف شتى األنظمة القانكنية
 .4إتاحة التدابير البلزمة كالسريعة لمنع نشكء المنازعات بيف الحككمات في ىذا
الخصكص كحسميا باألساليب متعددة األطراؼ
 .5كضع الترتيبات االنتقالية التي تستيدؼ تحقيؽ أقصى قدر مف المشاركة في نتائج
المفاكضات

1

كبيذا ظف الكثيريف أف ما تكصمت إليو جكلة أكرغكام سيشجع ركح االبتكار الفكرم
كاحداث نمقة نكعية جديدة في المجاؿ التكنكلكجي كالفكرم  ،كلكف ىذا األمر انعكس عمى
اقتصاديات القارة اإلفريقية التي ال تمتمؾ الكثير مف المستجدات في مجاؿ اإلنتاج الفكرم
كالتقني بؿ أصبحت الدكؿ النامية المستيمؾ الفقير الذم يستيمؾ ىذه التقنيات مف قكت
يكمو حيث يبلحظ كثرة شركات االتصات الغربية غالية الثمف كشركات المياه كالكيرباء
كشركات تنقيب النفط كغيرىا مف الشركات التي تنيب ثركات القارة اإلفريقية بطريقة فنية
 ،كبيذه االتفاقية إكتممت اتفاقية التجارة الدكلية في ثكبيا الجديد المسمى بالنظاـ العالمي
الجديد لمعكلمة االقتصادية الذم إنعكست أثاره االقتصادية كاالجتماعية عمى دكؿ القارة
األفريقية كخاصة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كبعد ىذا العرض الكجير

1

أحمد عبد الخالق  ،االقتصاد السٌاسً وحماٌة قانون الملكٌة الفكرٌة  ،دار الجامعة الجدٌد االسكندرٌة 2000 ،م  ،ص60

119

التفاقيات التجارة الدكلية ال بد مف التعرؼ عمى اآلليات التي تقكـ بتنفذ االتفاقية كما
تترتب عمييا مف انعكاسات عمى التكامؿ االقتصادم اإلقميمي بصكرة عامة

1

ثانياً  :منظمة التجارة العالمية

في الجزء االكؿ مف ىذا المبحث إستعرض الباحث االتفاقيات المككنة لمتجارة الدكلية  ،كىي
عبارة عف مجمكعة مف االتفاقيات بما فييا االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة الجأت كجكالتيا
المختمفة  ،كفي ىذه الجزئية البد مف تناكؿ الحدث التاريخي الكبير التي تكصمت إلية اتفاقية
التجارة الدكلية  ،كىك إنشاء منظمة عالمية تعنى بشؤف التجارة عمى النطاؽ الدكلي  ،كتعتبر
ىذه المنظمة بداية إنطبلقة جديدة في العبلقات االقتصادية الدكلية
إنشاء منظمة التجارة العالمية
تعتبر منظمة التجارة العالمية ثمرة نياية أعماؿ جكلة أكرغكام التي أنعقد في مراكش
بالمغرب في الفترة مف ( )18 -15إبريؿ مف العاـ 1994ـ  ،كمنذ ذلؾ الكقت أصبحت ىذه
المنظمة المؤسسة الكحيدة المعنية بشؤف التجارة الدكلية كضعت تكصيات جكلة أكرغكم حيز
التنفيذ  ،ككضعت عمى عاتؽ ىذه المنظمة في بداية إنشاءىا العديد مف اإلىتمامات التي
يمكف تمخيصيا في اآلتي :
 تسييؿ تطبيؽ نتائج جكلة أكرغكم
 تكفير مظمة لمباحثات التجارة متعددة األطراؼ ككضع اإلطار العاـ لتطبيؽ النتائج
 اإلشراؼ عمى آليات مراجعة السيات التجارية الدكلية
 التعاكف مع البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي

1

إلهام إسماعٌل محمد وماجد محمد  ،دلٌل حقوق الملكٌة الفكرٌة  ،مشروع التطور المستمر والتؤهٌل لالعتماد  ،منشورات جامعة حلوان  ،مصر
2000 ،م  ،ص02
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 اإلشراؼ عمى تحرير مككنات االتفاقية المتمثمة في (تجارة السمع – تجارة الخدمات –
حقكؽ الممكية الفكرية – إجراءات اإلستثمار المتعمقة بالتجارة ) ،كبتحديد ىذه
الميامات التي تسعى منظمة التجارة العممية تحقيقيا  ،إذان فما ىي األىداؼ مف كراء
ذلؾ ؟ كىنا يدفع ىذا السؤاؿ الباحث إلى إستعراض أىداؼ ىذه المنظمة

1

أىداؼ منظمة التجارة العالمية
تيدؼ منظمة التجارة العالمية إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ المتعمقة بشأف التجارة
العالمية  ،كايجاد البيئة المناسبة لتسير حركة التجارة كازالة كافة العكائؽ كالحكاجز التي
تعرقؿ عمؿ التجارة الخارجية  ،كمف ىذه المبادئ جاءت أىداؼ المنظمة العالمية لمتجارة
الدكلية في اآلتي :
 إيجاد منتدل لمتفاكض
 تحقيؽ التنمية
 تنفيذ اتفاقيات جكلة أكرغكام
 حؿ المنازعات بيف الدكؿ األعضاء
 إيجاد آلية لمتكصؿ بيف الدكؿ األعضاء
كمف خبلؿ ىذه المحاكر تسعى المنظمة إلى إيجاد محكر لمتفاكض متعدد األطراؼ  ،يسكده
اإلنسجاـ الذم يتيح المجاؿ أماـ األعضاء لمكاكبة التطكرات كدراستيا قبؿ فكات األكاف ،
كما تسعى إلى تحقيؽ قدر مف التنمية في الدكؿ األعضاء كذلؾ برفع مستكل المعيشة لجميع
الدكؿ األعضاء  ،كخاصة الدكؿ اإلفريقية اليشة كالدكؿ النامية عمكمان

1

2

محمد عبد الكرٌم المنهل  ،المتطلبات األساسٌة لمنظمة التجارة العالمٌة  ،مجلة الصباح  ،العدد ،2002 ،0622ص22
2
ب دوي محمد إبراهٌم  ،أثر العولمة ومنظمة التجارة العامٌة على اقتصادات الدول النامٌة  ،دار الفكر العربً  ،ط ، 0القاهرة 2000 ،م  ،ص62
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نطاق عمل وشروط عضوية منظمة التجارة العالمية

تعمؿ منظمة التجارة العالمية في نطاؽ عالمي ذات طبيعة شاممة تضـ الدكؿ كالمنظمات
اإلقميمية التي تعمؿ في مجاؿ التجارة كتنمية اقتصاديات الدكؿ  ،كتنقسـ عضكية منظمة
التجارة العالمية إلى ثبلثة أقساـ كىي :
العضكية األصمية  :تضـ األطراؼ المتعاقدة في اتفاقية ( الجأت ) كما جاءت في المادة
الحادية عشر مف اتفاقية مراكش
العضكية باإلنضماـ  :لكؿ دكلة الحؽ في اإلنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية كفقان لمشركط
الكارد في المادة الثانية عشر مف اتفاقية المنظمة
عضكية األقاليـ الجمركية كجماعات االقتصادية  :بمكجب اتفاقية مراكش يمكف اإلنضماـ
إلى منظمة التجارة العالمية عبر التكتبلت االقتصادية اإلقتصادية كاإلتحادات االقتصادية
كالجمركية  ،كذلؾ كفقان لممادة ()12()1مف اتفاقية المنظمة

1

شركط اإلنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية كغيرىا مف التجمعات الدكلية التي تعسى إلى تحقيؽ أىداؼ كمحافظة
عمى مصالحيا مف خبلؿ تحقيؽ إستحقاقات كالتزامات تقكـ بيا الدكؿ األعضاء كالدكؿ التي
تسعى الحصكؿ عمى عضكية ىذه المنظمة :
 تقديـ تنازالت جمركية  :تطمب المنظمة مف الدكؿ التي تريد االنضماـ تقديـ قائمة
تتضمف تنازالت تحتكم عمى التعريفات الجمركية التي تتضمف النسب المئكية التي
اليمكف رفعيا مف حيث المبدأ إال في حاالت خاصة

1

عاطف السٌد  ،الجؤت والعالم الثالث " دراسة تقوٌمٌة للجؤت وإستراتٌجة المواجهة "  ،مجموعة النٌل العربٌة  ،القاهرة  ،2002 ،ص24
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 اإللتزاـ باتفاقية المنظمة  :تتعيد الدكؿ الراغبة في اإلنضماـ بالتكقيع عمى بركتكككؿ
اإلنضماـ كالذم يشمؿ المكافقة عمى تطبيؽ جميع االتفاقيات ما عدا اتفاقية
المناقصات الحككمية كاتفاقيات الطائرات المدنية التي ىي مف االتفاقيات اإلختيارية
 تقديـ اإللتزامات في اتفاقية التجارة العامة في الخدمات  :يتتطمب مف الدكؿ التي تريد
اإل نضماـ إلى تقديـ جدكؿ تحتكم عمى اإللتزامات التي تتبعيا في مجاؿ الخدمات مع
قائمة تشمؿ اإلستثناءات كالشركط في مجاؿ الخدمات

1

الدول اإلفريقية والمنظمة العالمية لمتجارة :
تعد القارة اإلفريقية مف أكثر القارات تكاجدان داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة  ،كلكف رغـ
ىذا ا لتكاجد  ،تعد ضعيفة القكة في إتخاذ ق اررات التجارة العالمية  ،كذلؾ بسبب ضعفيا
االقتصادم حيث نجد أف معظـ الدكؿ االفريقية ال يتجاكز نصيب الفرد مف الدخؿ
القكمي  $1000سنكيان  ،كذلؾ بسبب ىشاشة االقتصاد فييا كىيمنة الدكؿ الكبرل عمى
المكارد االقتصادية في إفريقيا

 ،حيث كاجيت الدكؿ اإلفريقية صراع مع الكاليات

المتحدة األمريكية داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة حينما عرضت كؿ مف دكلة تشاد ،
كمالي  ،كبكركينا فاسكا مشركعيا الذم ييدؼ إلى رفع الدعـ مف زراعة القطف في الدكؿ
الكبرل  ،كشراء القطف اإلفريقي بأسعار تتناسب مع مجيكد المرازعيف في القارة اإلفريقية
 ،حيث كاجيت ىذه الدكؿ الثبلثة شدان كجذبان مع الكاليات المتحدة األمريكية في
مفاكضات إستمرت ثبلثة أشير مف قمة ( كنككف إلى جينيؼ ) ،كمع ذلؾ لـ تتكصؿ
ىذه الدكؿ إلى تحقيؽ ما ترده مف المنظمة ، 2نييؾ عف ذلؾ ىناؾ العديد مف الدكؿ
اإلفريقية األخرل التي تحمؿ حتى اآلف صفة عضكء مراقب داخؿ المنظمة كتسعى
اإلنضماـ كلـ تحصؿ عميو حتى اآلف بسبب التكجيات السياسية تجاه سياسية الكاليات
1

على عٌد الحصٌن  ،منظمة التجارة العالمٌة ومزاٌا وتبعٌات إنضمام المملكة العربٌة السعودٌة إلٌها  ،جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة ،2004 ،
ص02
2
. dcomantation de crtv. le19 octobr 2015
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المتحدة اإلمريكية  ،كبريطانيا  ،كعمى سبيؿ المثاؿ فإف جميكرية السكداف ضمف ىذه
الدكؿ التي تسعى اإلنضماـ كلكف ىناؾ العديد مف العقبات السياسية التي كضعت تجاه
السكداف مف قبؿ المنظمة كالتي ال تتضمف أم شركط مكضعية تخص الكضع
االقتصادم لمسكداف حيث نجد أف بعض الدكؿ التي تتمتع بعضكية المنظمة ال تتمتع
بالخصائص االقتصادية التي تفكؽ خصائص االقتصاد السكداني ،كفيما يمي جدكؿ
يكضح عضكية الدكؿ كالمنظمات اإلفريقية التي تتمتع بعضكية المنظمة

1

جدول رقم ()8
يوضح الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التجارة العالمية

1

الدولة

تاريخ اإلنضمام

.1

السنغاؿ

 1يناير 1995ـ

.8

الغابكف

 1يناير 1995ـ

.4

المغرب

 1يناير 1995ـ

.3

أكغندة

 1يناير 1995ـ

.5

تنزانيا

 1يناير 1995ـ

.6

جنكب إفريقيا

 1يناير 1995ـ

.7

زامبيا

 1يناير 1995ـ

.8

غانا

 1يناير 1995ـ

.9

ساحؿ العاج

 1يناير 1995ـ

 .20كينيا

 1يناير 1995ـ

 .22ناميبيا

 1يناير 1995ـ

 .28زيميابكم

 5يناير 1995ـ

 .24تكنس

 29مارس 1995ـ

عوض الكرٌم بلة  ،العولمة والسٌاسٌة الخارجٌة للسودان  ،المكتبة الوطنٌة  ،الخرطوم 2000 ،م  ،ص002
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 .23تكغك

 31مايك 1995ـ

 .25جميكرية إفريقيا الكسطى

 31مايك 1995ـ

 .26جيبكتي

 31مايك 1995ـ

 .27غينيا بيساك

 31مايك 1995ـ

 .28ماالكل

 31مايك 1995ـ

 .29مالى

 13مايك 1995ـ

 .80مكريتانيا

 31مايك 1995ـ

 .82مصر

 30يكنيك 1995ـ

 .88بكرندم

 23يكليك 1995ـ

 .84سيرالكف

 23يكليك 1995ـ

 .83مكزمبيؽ

 26أغسطس 1995ـ

 .85غينيا

 25أكتكبر 1995ـ

 .86مدغشقر

 17نكفبر 1995ـ

 .87الكاميركف

 13ديسمبر 1995ـ

 .88بنيف

 22فبراير 1996ـ

 .89ركاندا

 22مايك 1996ـ

 .40تشاد

 19أكتكبر 1996ـ

 .42غامبيا

 23أكتكبر 1996ـ

 .48أنغكال

 23نكفبر 1996ـ

 .44جميكرية الككنغك الديمقرطية

 1يناير 1997ـ

 .43جميكرية الككنغك برافيؿ

 27مارس 1997ـ

المصدر organization Mondiale du commerce1 :
1

مؤخوذة هذه المعلومات من مصادر منظمة التجارة العالمٌة مكتوبة باللغة الفرنسٌة تمت ترجمتها  ،واستفاد منها بتصرف الباحث
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جدول رقم()4
يوضح الدول اإلفريقية التي تسعى اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
صفة العضوية

الدولة
 .2السكداف

مراقب

 .8الجزائر

مراقب

 .4ليبيا

مراقب

 .3ليبيريا

مراقب

المصدر  ( www.wto.org :بتصرف الباحث )
جدول رقم ()3
يوضح المنظمات اإلفريقية التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية
المنظمة

صفة العضوية

.2

االتحاد اإلفريقي

كاممة

.8

االتحاد المغربي

" "

.4

االتحاد النقدي واالقتصادي لغرب إفريقيا

"

"

.3

الجماعة اإلنمائية لمجنوب اإلفريقي ( )S A D C

"

"

.5

الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

"

.6

الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا

"

.7

المنظمة اإلفريقية لمممكية الفكرية

"

"
"
"
"

"
"
"

"
"

.8

تجمع دول الساحل والصحراء

"

"

"

.9

مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط اليادي

"

"

"

المصدر  ( organization Mondiale du commerce :بتصرف الباحث)
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المبحث الثاني  :تجربة االتحاد األوروبي وبعض التكتالت االقتصادية اإلقميمية
أوالً  :تجربة اإلتحاد األوروبي
يعتبر االتحاد األكركبي أكبر التكتبلت االقتصادية اإلقميمية في الكقت الحاضر  ،كأكثرىا
تنظيمان في مراحؿ النضج كالتطكر  ،كقد مر االتحاد األكركبي بالعديد مف المراحؿ
المختمفة لمتكامؿ االقتصادم حيث تـ إنشاء العديد مف الكيانات المككنة لو بعد الحرب
العالمية الثانية منيا ( إنشاء مجمس أكركبا في العاـ 1949ـ  ،إنشاء الجماعة األكركبية
لمفحـ كالصمب في العاـ 1951ـ ،إنشاء الجماعة األكركبية في العاـ 1957ـ إنشاء
الرابطة األكركبية لمتجارة الحرة في العاـ 1960ـ )

1

الجماعة األوروبية وكيفية إنشاءىا :
إنبثقت فكرة إنشاء الجماعة األكركبية مف معاىدتيف تـ التكقيع عمييا في ركما بتاريخ 25
مارس  1957ـ كالمتمثمة في الجماعة األكركبية لمطاقة الذرية كالجماعة االقتصادية
األكركبية التي تمخض مف خبلؿ فرض رسكـ جمركية مكحدة  ،كما تضمنت معاىدة
ركما في جكىرىا تحيقيؽ الدعـ كالتطكر المستمر الذم يضمف االستقرار كتحسيف
مستكيات المعيشة كتكطيد العبلقات بيف الدكؿ األعضاء  ،كبيذا االتفاؽ إستطاعت
الدكؿ األعضاء في تحقيؽ التطكر المستمر الذم أدل إلى دمج المجمكعات األكركبية (
المجمكعة األكركبية لمفحـ كالصمب  ،كالجماعة االقتصادية األكركبية  ،كجماعة الطاقة
الذرية ) في منظمة كاحدة أطمؽ عمييا إسـ ( الجماعة األكركبية ) المعركفة بالسكؽ
األكركبية المشتركة  ،ككضعت ىذه األخيرة أىدافان يراد تحقيقيا في فترة ما بيف (-12
 )15سنة  ،كتتمثؿ ىذه األىداؼ في اآلتي :

1

عصام عبد الغنً وأحمد عبد المنعم  ،إدارة األسواق الدولٌة  ،دار مركز التعلٌم المفتوح  ،بجامعة بنها 2000 ،م  ،ص22
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 .1إزالة الرسكـ الجمركية بيف الدكؿ األعضاء  ،ككذلؾ القيكد الكمية عمى الكاردات
كالصادرات مف السمع ككؿ العكائؽ التي تحكؿ دكف إنتقاؿ األشخاص كالسمع
كرأس الماؿ
 .2إقامة تعريفة جمركية مشتركة إتجاه الدكؿ غير األعضاء
 .3دعـ االستثمار في أسكاؽ الدكؿ األعضاء  ،ككذلؾ إنشاء صندكؽ إجتماعي
أكركبي مف أجؿ رفع مستكل المعيشة
 .4تنسيؽ السياسات االقتصادية كالمالية كمعالجة األختبلؿ في مكازيف المدفكعات
 .5إنشاء بنؾ إستثمار أكركبي لدعـ النمك االقتصادم .
كبعد كضع ىذه االىداؼ نجد أف المجمكعة األكركبية تزايدة عضكيتيا كانضمت إلييا كؿ
مف الدنمارؾ كبريطانيا في العاـ 1973ـ  ،كشيدت الجماعة مرحمة مف التكسع في
الثمانيات حيث إنضمت إلييا كؿ مف اليكناف كأسبانيا كالبرتقاؿ  ،كبذلؾ تكالت عممية
اإلنضماـ التي تشممت كؿ مف النمسا  ،فمندا  ،كالسكيد في العاـ 1995ـ  ،كفي العاـ
2004ـ إنضمت عشر دكؿ إلى االتحاد األكركبي  ،ثمانية منيا مف أكربا الكسطى
كالشرقية  ،إضافة إلى دكلتي قبرص كمالطا ليصؿ بذلؾ عدد االتحاد األكركبي 25
دكلة

1

معاىدة ماستريخت :

صادقت الدكؿ األكركبية في العاـ 1992ـ عمى معاىدة ماستريخت  ،كتعتبر اتفاقية
ماستريخت بمثابة تعديؿ جكىرم لمعاىدة ركما التي تـ التكقيع عمييا في العاـ 1957ـ ،
كقد جاء مضمكف معاىدة ماستريخت إلى إنشاء اتحاد نقدم كاقتصادم كذلؾ مف أجؿ
إجراء التقارب في األداء االقتصادم المتمثؿ في :

1

رضاء مقدم  ،الطرٌق إلى التكامل فً أوربا  ،مجلة صندوق النقد الدولً  ،العدد  ،60مارس 2002م  ،ص2
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 .1معدالت التضخـ ال تتجاكز أكثر مف  1,5المعدؿ المتكسط في دكؿ الجماعة
األكركبية
 .2أف يظؿ سعر الصرؼ لمدة عاميف %2,25
 .3يجب أف يككف الديف العاـ أقؿ ب  %60مف الناتج المحمي الخاـ
 .4يجب أف يككف عجز الميزانية تحت  %3مف الناتج الخاـ
كبيذه النقاط التي كضعتيا معاىدة ماستريخت دخؿ الجماعة األكركبية مرحمة جديدة مف
تاريخيا  ،كدخمت في تحيقيؽ العممة المكحدة في إطار االتحاد األكركبي.1
مرحمة العممة األوروبية الموحدة :

بد ء االتحاد األكركبي في تفكير العممة األكركبية المكحدة في أكائؿ عقد التسعينات في
أعقاب ظيكر إنييار النظاـ النقدم العالمي  ،حيث عمؿ االتحاد إلى تكحيد أكركبا
اقتصاديان كسياسيان عبر معاىدة ماستريخت في العاـ 1991ـ ليبدأ العمؿ بيذه االتفافية
في العاـ 1992ـ كفق نا ما نصت إليو إتفاقية ماستريخت  ،حيث كضعت معاىدة
ماستريخت أف العممة األكركبية يبدأ العمؿ بيا في العاـ 1996ـ  ،كلكف بشرط أف تتأىؿ
الدكؿ األكركبية الغير إعضاء لمدخكؿ في ىذا النظاـ  ،كنظ انر لذلؾ تـ التأجيؿ إلى العاـ
 1999ـ الذم سبقتو مراجعات اقتصادية كمالية في الدكؿ األكركبية ليبدأ العمؿ بالعممة
األكركبية في العاـ 1998ـ بدالن مف 1996ـ  ،كبالفعؿ دخمت العممة األكركبية حيز
التنفيذ في يناير مف العاـ 1999ـ كحؿ اليكرك محؿ العمبلت المحمية في الدكؿ التالية (
فرنسا  ،بميجيكا  ،المانيا  ،أسبانيا  ،إيرلندأ  ،إيطاليا  ،لككسيككؾ  ،ىكلندا  ،النمسا ،
البرتقاؿ  ،فمندا  ،اليكناف )  ،كبذا دخؿ االتحاد األكربي مرحمة أكثر ديناميكية مكحدة
بالنجاح يسمح ليا منافسة االقتصاديات العالمية  ،كبيذه المقكمات أصبحت المنطقة

1

حسٌن عمر  ،الجؤت والخصخصة  ،دار الكتاب الحدٌث  ،القاهرة ( ،د ،ت)  ،ص24
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األكركبية أكثر المناطؽ جذبان لبلستثمارات األجنبية المباشرة في العالـ كأصبحت عممتيا
تتنافس العممة األمريكية الدكالر  ،حيث نجد أف  51دكلة مف خارج منطقة اليكرك
إعتمدت رسميان اليكرك في تعاممتيا الخارجية

1

مرحمة مابعد العممة األوروبية الموحدة :
دخمت القارة األكركبية مرحمة جديدة بعد تكحيد عممتيا  ،حيث نتجت عف ىذه المرحمة
العديد مف المزايا االقتصادية كاإلجتماعية التي استفادة منيا القارة األكركبية  ،كفي ىذه
الجزئية مف البحث أراد الباحث تمخيص ىذه المزايا في النقاط التالية :
 .1لقد خمؽ لدل األكركبيف القناعة بأف اإلدخار في إطار عممة مكحدة أفضؿ مف
عدة عمبلت
 .2إف تبني العممة الكاحدة يجعؿ مف السيؿ مكازنة األسعار عبر أكربا  ،كيعمؿ عمى
زيادة المنافسة التجارية مما ينعكس عمى مصمحة المستيمؾ األكربي
 .3إف كجكد عممة كاحدة يعزز مف تطكر أسكاؽ رأس الماؿ األكركبي عف طريؽ
تقميؿ التكاليؼ كزيادة كفاءة اإلستثمار مف خبلؿ مساعدة الشركات الصغيرة في
الحصكؿ عمى القركض البلزمة لتسير أعماليا في أل بمد مف الدكؿ األعضاء
في االتحاد األكركبي  ،كفي ىذه الحالة يسطيع أصحاب الشركات المقيمكف في
فرنسا اإلستثمار في إيطاليا
 .4في ظؿ العممة األكركبية المكحدة ( اليكرك )ستككف حركة رأس الماؿ تسير مف
خبلؿ االتفاقيات المعتمدة عمى التكامؿ اإلقميمي  ،كمف ثـ سكؼ يصبح مف
الممكف نقؿ األمكاؿ مف المناطؽ األكثر إدخا انر إلى المناطؽ األقؿ إدخا انر مف دكف
التعرض ألم مخاطر بعد إختفاء عمميات الصرؼ بيف الدكؿ األعضاء
1

نعمان سعٌدي  ،البعد الدولً للنظام النقدي  ،دار بلقٌس  ،ط ،0الجزائر 2000 ،م  ،ص40
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 .5إتاحة الفرص إماـ صنايؽ االستثمار األكركبية كشركات التأميف كصناديؽ
األكرؽ
ا
التقاعدة بأف تتجاكز حدكد الدكلة العضك  ،بعد أف إنحصر تعامميا في
المحمية  ،كانعكس ذلؾ عمى حصة تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر بيف الدكؿ
األعضاء داخؿ االتحاد األكركبي  ،كبيذا تعد كؿ مف فرنسا كالمانيا كبمجيكا
كلككسمبكرغ كىكلندا مف أكثر الدكؿ إستقطابان لئلستثمارات األجنبية

1

ثانياً  :تجربة أمريكا الشمالية
تعد أمريكا الشمالية كغيرىا مف األقطار العالمية األخرم لدييا تجارب في مجاؿ التكامؿ
االقتصادم يمكف اإلىتماـ بيا كدراستيا كفي ىذا الجزء مف البحث نتناكؿ أبرز ىذه
التجارب في ما يمي :
 .2معاىدة النافتا :

تـ تكقيع ىذه المعاىدة التجارية بيف كؿ مف ( كندا كأمريكا كالمكسيؾ ) في العاـ 1992ـ ،
كتعد ىذه التجربة حديثة النشكء مقارنة بتجربة اإلتحاد األكركبي  ،كتعمؿ ىذه االتفاقية إلى
معالجة الجكانب التجارية دكف التنسيقات السياسية األخرل المالية كالنقدية  ،كتحكلت فيما
بعد محتكيات ىذه المعاىدة إلى قانكف في العاـ 1994ـ  ،كيتضمف ىذا القانكف مجمكعة
مف البنكد األساسية :
أ .إزالة الضرائب خبلؿ عشرة سنكات قادمة كبنسبة  %99عمى تجارة السمع بيف الدكؿ
األعضاء الثبلثة
ب .حماية حقكؽ الممكية الثقافية
ج .إزالة العكائؽ أماـ حركة الخدمات

1

مصطفى كامل  ،العملة األوروبٌة الموحدة وإنعكاساتها على المصارف العربٌة  ،مجلة العراق للعلوم االقتصادٌة  ،العدد  ،2004 ، 22ص6-2
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د .إزالة كافة المعكقات أماـ االستثمارات األجنبية المباشرة بيف الدكؿ األعضاء  ،كمنح
حماية خاصة لمصناعات المكسيكية  ،كلقطاع االتصاالت في الكاليات المتحدة ،
كالحضارة كالتراث إلى كندا .
كمف خبلؿ ما أكردتو ىذه االتفاقية يرل الباحث أف األطراؼ المتكقعة عمى ىذه االتفاقية
غير متكافئة مف الناحية االقتصادية  ،في حيف أف الكاليات المتحدة األمريكية تعد أكبر
قكة اقتصادية عالمية تكقع اتفاقية مع دكلة نامية كالمكسيؾ التي يمثؿ اقتصادىا نسبة
 % 5مف اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية  ،كلكف الذم دفع الكاليات المتحدة الى تكقيع
ىذه االتفاقية ىك الحصكؿ عمى األيدم العاممة المكسيكية الرخيصة  ،ككذلؾ المكسيؾ
ىي بدكرىا تيدؼ إلى االستفادة مف الشركات األمريكية مجاؿ االستثمارات األجنبية ،
ككذلؾ االستفادة مف تسييبلت صندكؽ النقد الدكلي في معالجة ديكينيا الخارجية
كتحسيف معدالت النمك االقتصادم  ،كفي ظؿ ىذا االتفاؽ حققت المكسيؾ زيادة في
الصادرات بنسبة  %22مما كانت عميو سابقان  ،كىذه الصادرات حققت لمكاليات المتحدة
األمريكية زيادة بمقدار  15مميار دكالر  ،كخمقت أكثر مف ( )170.000فرصة عمؿ
بسبب طمب المكسيؾ عمى السمع كالخدمات األمريكية

1

 .2منطقة التجارة الحرة لألمريكيتين :free trade Area of the America
جاءت فكرة ىذا التجمع مع النجاحات التي بدأت تحققيا كؿ مف النافتا كبعض أسكاؽ
مناطؽ التجارة الحرة في قارة أمريكا الجنكبية كفي مقدمتيا السكؽ المشتركة الجنكبية إلى
جانب رغبة الكاليات المتحدة في تقميؿ العجز المتكاصؿ في الميزاف التجارم كمف ثـ فإف
ىذه الدكافع جعمت الكاليات المتحدة تطرح مشركعان لتأسيس منطقة تجارة حرة لؤلمريكيتيف
كذلؾ في العاـ 1988ـ بعد إجتماع رؤساء ( )34دكلة مف القارة األمريكية في تشيمي
1

جمال الناصر  ،التنظٌم الدولً (النظرٌة العامة واإلقلٌمٌة المتخصصة ) ،دار العلوم للنشر  ،الجزائر  ،2006 ،ص22
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لتحقيؽ تكتؿ تجارم يضـ األمريكيتف مف ( االسكا حتى األرجنيف ) بحدكد نياية العاـ
2005ـ عمى غرار الحمـ األكركبي  ،حيث تسعى بذلؾ ىذه المجمكعة إلى ترسيخ
التعاكف لتصبح أكبر تجمع كتكتؿ اقتصادم في العالـ  ،كالشؾ أف اليدؼ األمريكي ال
يخرج عف المبادرات كالمحاكالت األمريكية المستمرة في إيجاد كسائؿ الضغط عمى أكربا
المكحدة كالياباف  ،كلكف ىنا يرل الباحث أف الحمـ األمريكي ما ىك إال عبارة عف
محاكالت لـ تسيطيع أف تحقؽ ما حققتو القارة األكركبية مف اإلنجازات في مجاؿ التكتؿ

1

 .4التعاون االقتصادي الباسيفيكي األسيوي Asia pacific Economic cooperation:

يعد ىذا التعاكف مف أكبر اإلندماجات التي تحتكم في عضكيتيا ثبلثة تجمعات إقميمية
ىي ( النافتا  ،كمنطقة التجارة الحرة األسترالية – النيكزيمندية  ،كرابطة اآلسياف ) ،فضبلن
عف الياباف كالصيف  ،كيبمغ مجمكع أعضائيا كاحد كعشريف عضكان تطؿ جميعيا عمى
المحيط اليادم .
إنشئت ىذه المجمكعة بناءان عمى اقتراح استراليا في عاـ 1990ـ  ،كتيدؼ إلى تعزيز
النمك االقتصادم ل دكؿ المحيط اليادم  ،ككذلؾ تحقيؽ المزيد مف التعاكف عمى صعيد
التجارة الخارجية بيف األعضاء كالعالـ الخارجي  ،بعد إزالة كافة الحكاجز التي تقؼ أماـ
التجارة كاالستثمار  ،كقد أشارة الدكؿ األعضاء في إجتماع 1993ـ إلى الرغبة في
تطكير العمؿ في المنظمة لمكصكؿ إلى مرحمة الكحدة االقتصادية
ثالثاً  :تجارب دول أمريكا الجنوبية
تعد دكؿ أمريكا الجنكبية كغيرىا مف األقطار العالمية األخرل  ،حيث لدييا العديد مف
التجارب في مجاؿ التكامؿ االقتصادم يعكد إلى الستينيات كالسبعينيات مف القرف

1

عبد القادر رزٌق  ،النظام الدولً الجدٌد ( ،الثابت والمتغٌر )  ،دٌوان المطبوعات  ،ط ،2الجزائر 2000 ،م  ،ص262
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الماضي  ،كعبر المراحؿ الزمنية المختمفة تعددت ىذه التجارب عبر االتفاقيات لتصؿ
إلى ستة تكتبلت اقتصادية رئسية :
 .1السوق المشتركة ألمريكيا الوسطى : central American common market
أنشئت ىذه المجمكعة في العاـ 1960ـ  ،ككاف مف أىـ أىدافيا حرية التجارة بيف الدكؿ
األعضاء  ،كتكحيد التعريفة الجمركية إضافة إلى تنسيؽ السياسات المالية كالنقدية
كتضـ كؿ مف ( ككستاريكا  ،السمفادكر  ،غكاتيما  ،ىندكراس  ،نيكارغكا )  ،حيث عممت
ىذه المجمكعة في قكية العبلقات التكاممية التى تيدؼ إلى تفعيؿ التجارة البينية بيف
األعضاء لتصؿ إلى نسبة %21

1

 .2إتحاد تكامل أمريكا الجنوبية :
أنشئ ىذا التكامؿ في العاـ 1960ـ  ،كيضـ كؿ مف ( األرجنتيف  ،بكليفيا  ،الب ارزيؿ ،
شيمي  ،ككلكمبيا  ،اإلككادكر  ،المكسيؾ  ،البرغكال  ،بيرك  ،األرغكام  ،فنزكيبل ) ،
كييدؼ ىذا االتحاد إلى تحقيؽ التبادؿ الحر بيف االسكاؽ في الدكؿ األعضاء

2

 .4مجموعة االنديز : Andes group

أنشئت ىذه المجمكعة في العاـ 1960ـ  ،كتضـ كؿ مف ( بكليفيا  ،كككلكمبيا ،
كاإلككادكر  ،بيرك  ،كفنزكيبل )  ،كحققت ىذه المجمكعة حتى اآلف نسبة ضعيفة في
معدؿ التجارة البينية

3

 .4السوق المشتركة الجنوبية : southern common market
1

على عبد الفتاح أبوشرار ،مرجع سابق  ،ص222
2
عبدالكرٌم العٌساوي  ،مرجع سابق  ،ص222
3
محمود ببٌلً  ،االتفاقٌات التجارٌة األقلٌمٌة  ،منشورات منظمة االمم المتحدة لألغذٌة 2002 ،م  ،ص20
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إنشئت ىذه المجمكعة في العاـ 1958ـ حيث كقعت معاىدة متعددة األطراؼ بيف
األعضاء لمتبادؿ الحر  ،كاستكممت ىذه المعاىدة في العاـ  1960ـ بمعاىدة عامة
لمتكامؿ االقتصادم ضمت كؿ مف ( األرجنتيف  ،الب ارزيؿ  ،البرغكام  ،األرغكام ) ،
حيث عممت ىذه المجمكعة عمى كضع تعريفة جمركية مكحدة  ،ككفمت حرية التنقؿ بيف
األسكاؽ  ،كما عممت عمى إنشاء مصرؼ لمتكامؿ االقتصادم ييدؼ إلى تشجيع
االستثمارات البينية كتشجيع حركة التصنيع في الدكؿ األعضاء

1

 .5مجموعة الكاريبي : Caribbean community
أسست ىذه المنظمة في العاـ 1960ـ  ،كتضـ في عضكيتيا كؿ مف ( أنتيجكا  ،بارمكدا
البياما  ،باربادكس  ،بيميز  ،الدكمنيكا  ،جرينادا  ،سانتمكشيا  ،سانت  ،كيتس  ،كبيفز ،
 ،سانت فينست  ،جرينا دييز  ،سيكيناـ  ،تزاينداد  ،تكاغك ) ،حيث حققت ىذه المجمكعة
إنجازات مقدرة حيث كصمت التجارة البينية بينيا في العاـ 2000ـ إلى نسبة ( %16.4
)

2

 .6منظمة الدول الكاربية الشرقية : organization of Caribbean states

ىذه المنظمة أغمب الدكؿ األعضاء فييا ىـ الدكؿ الكاربية الثبلثة عشرة كمجمكعة
التجارة البينية ىي نفس التجارة البينية لدكؿ الكاريبي

1

3

عماد محمد التبادل الدولً  ( ،دراسة منهجٌة والٌآت التبادل الدولً المعاصر )  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة 2002 ،م  ،ص062
2
 www.startimes.comزٌارة الموقع ()10.12.2015
3
عبد الكرٌم العٌساوي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص222-222
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رابعاً  :تجربة التكامل االقتصادي األسيوي
أدركت القارة األسيكية كغيرىا مف األقطار العالمية األخرل أىمية التكامؿ االقتصادم فقامت
ىذه الدكؿ بالعديد مف األصبلحات االقتصادية الداخمية كالخارجية مما أدل إنشاء التكتبلت
االقتصادية اآلتية :
 .2رابطة األسيان :

تضـ ىذه الرابطة عشرة دكؿ مف جنكب شرؽ أسيا مككنة تكامؿ اقتصادم كسياسي لو
العديد مف النجاحات السياسية حيث عمؿ ىذا التكامؿ إلى إنياء الصراعات العسكرية
بيف الدكؿ األعضاء األمر الذم إنعكس عمى اقتصاديات ىذه الدكؿ التي أصبحت اليكـ
مف الدكؿ الصناعية في مجاؿ األجيزة اإللكتركنية  ،كقطع غيار السيارات كاآلالت
كالسم ع اإلستيبلكية  ،كما استفادت دكؿ اآلسياف مف التقدـ الكبير التي أحرزتو كؿ مف
الياباف كالصيف األمر الذم أدل إلى زيادة االستثمارات في منطقة اآلسياف

1

 .8منظمة التعاون االقتصادي :

إنشئت ىذه المنظمة في 1964ـ كتضـ في عضكيتيا كؿ مف ( أفغانستاف  ،أذربيجاف ،
إيراف  ،كازاجستاف  ،جميكرية قرعستاف  ،باكستاف  ،تركيا  ،تريكيمستاف  ،أكزبكستاف )
 .4اتحاد شرق اسيا لمتعاون اإلقميمي :

يضـ ىذا االتحاد في عضكيتو سبعة دكلة ( بنغبلدش  ،بكتاف ،اليند  ،مكلكافيا ،النيباؿ
،باكستاف  ،سريبلنكا ) كرغـ إنشاء ىذا االتحاد بيف الدكؿ األعضاء فإف نسبة التجارة بيف
ىذه الدكؿ ضعيفة ال تتجاكز حتى اآلف نسبة ( ) %5 – 4
 .3مجمس التعاون الخميجي :
1

خالفً على  ،نموذج الدول النامٌة اإلقلٌمٌة المنفتحة  ،مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا  ،العدد السادس  ،ص22
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يعد ىذا المجمس جزء مف تجربة التكامؿ االقتصادم األسيكم الذم شيد النكر في العاـ
 1981ـ  ،كيضـ في عضكيتو الدكؿ العربية الخميجية ( دكلة األمارات العربية  ،دكلة
البحريف  ،المممكة العربية السعكدية  ،سطنة عماف  ،دكلة قطر  ،دكلة الككيت )  ،كتتمتع
ىذه الدكؿ بكفرة رأس الماؿ بيف الدكؿ األعضاء مما يزيؿ عقبة تمكيؿ االستثمارات كالتنمية
في ما بينيا  ،مما يشجع القطاعات الخاصة في االستثمارات في مجاؿ الصناعة كالزارعة
كالخدمات  ،كتعد ىذه الدكؿ مف أكثر الدكؿ األسيكية التي تتمتع بالرفاىية اإلجتماعية
كاالقتصادية  ،حيث حققت ىذه المجمكعة العديد مف اإلنجازات منيا ( إعبلف السكؽ
الخميجية المشتركة ) في العاـ 2007ـ مما أسيـ في تنقؿ رؤس األمكاؿ بيف الدكؿ
األعضاء  ،ككذلؾ سيكلة تنقؿ األفراد ليس لو مثيؿ في المنطقة إضافة إلى تكحيد السياسات
االقتصادية التنمكية المتضمنة في اإلستراتجية التنمية الشاممة

1

خامساً  :تجربة التكامل االقتصادي العربي :
لقد كانت الدكؿ العربية قبؿ الحرب العالمية الثانية مجمكعة اقتصادية كاحدة تتنقؿ فييا
االشخاص كالسمع كالخدمات كرؤكس األمكؿ بحرية كاممة  ،ككانت جامعة الدكؿ العربية
ىي الكعاء السياسي كاالقتصادم الكحيد لممجمكعة العربية  ،كمف ىذا المنطمؽ فإف
الدكؿ العربية ليا العديد مف االتفاقيات التي تعمؿ عمى تسييؿ التجارة فيما بينيا قبؿ
ظيكر التكامؿ االقتصادم الحديث فييا كالمتمثؿ في السكؽ العربية المشتركة .
 .2اتفاقية تسييل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت :

تعد ىذه االتفاقية أكؿ اتفاقية جماعية لتنظيـ التجارة عمى الصعيد العربي كقد تـ التكقيع
عمى ىذه االتفاقية في العاـ 1953ـ مف قبؿ سبعة دكلة عربية كىي (األردف  ،السعكدية

1

جمال الدٌن زروق  ،مقارنة بٌن السوق الخلٌجٌة المشتركة والسوق األوربٌة المشتركة  ،دراسات صندوق النقد العربً  ،أبوظبً 2000 ،م ،
ص4
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سكريا  ،لبناف  ،العراؽ  ،الككيت  ، ) ،كتيدؼ ىذه االتفاقية عمى التعاكف الكثيؽ في
المجاالت االقتصادية بيف الدكؿ العربية كتسييؿ التبادؿ التجارم  ،كلمكصكؿ إلى ىذا
اليدؼ إتخذت ىذه المجمكعة الكسائؿ المتعددة منيا تخفيض الرسكـ الجمركية كتسييؿ
حركة العبكر  ،ككذلؾ إ زالة القيكد الكمية  ،كلكف األمر الذم جعؿ ىذه االتفاقية ضعيفة
ىك عدـ كضع منيج لتنفيذ بنكد االتفاقية حتى ظيكر السكؽ العربية المشتركة التي أدل
إلى إنياء العمؿ بيذه االتفاقية

1

 .8اتفاقية الوحدة االقتصادية :

إف مشركع ىذه االتفاقية تمت المصادؽ عمييا مف قبؿ المجمس االقتصادم العربي في
العاـ 1957ـ  ،كلكنيا لـ تدخؿ حيز التنفيذ مف قبؿ الدكؿ العربية إال في العاـ 1957ـ،
كقد إشتركت في ىذه االتفاقية كؿ مف ( العراؽ  ،كسكريا  ،كاألردف  ،كمصر  ،كالككيت)
كبعد ثبلثة أشير مف التكقيع إنضمت إلييا ست دكؿ عربية كىي ( اليمف  ،السكداف ،
اإلمارات العربية  ،الصكماؿ  ،كليبيا )  ،كتيدؼ ىذه االتفاقية في جكىرىا تحقيؽ عممية
التبادؿ التجارم كتحرير إنتقاؿ عناصر االنتاج كفؽ قكانيف السكؽ

2

 .4السوق العربية المشتركة :

إف السكؽ العربية ىي نتيجة تنفيذ ق اررات اتفاقية الكحدة االقتصادية العربية  ،كالتي
تيد ؼ إلى إحداث السكؽ العربية المشتركة كمرحمة مف مراحؿ تحقيؽ الكحدة االقتصادية
العربية كما ييدؼ القرار ( )17إلى تحرير السمع التي يتـ تبادليا بيف الدكؿ األعضاء
بخطكات تدريجية مف الرسكـ الجمركية كغيرىا مف الرسكـ كالضرائب ككذلؾ القيكد
اإلدارية حتى يتـ تحريرىا نيائيان مف القيكد التجارية  ،كارتكز ىذا االتفاؽ عمى تسييؿ
التبادؿ التجارم كتنظيـ تجارة الترانزيت مع زيادة معامبلت تفضمية لمسمع األخرل التي لـ
1

منظر فاضل سعد  ،التكامل االقتصادي وأثره على االقتصادٌات العربٌة  ،مجلة العلوم االقتصادٌة  ،العدد2002 ،20م  ،ص22
2
الجوزي جمٌلة  ،التكامل االقتصادي العربً واقع وآفاق  ،مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا  ،العدد ( 6د ،ت)  ،ص24
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ترد في تمؾ القكائـ  ،كبذلؾ تعتبر السكؽ العربية المشتركة كمنطقة تجارة حرة بيف الدكؿ
األعضاء  ،كلكف نجدىا في الكاقع أنيا ال تتضمف تكحيد التعريفة الجمركية بيف الدكؿ
األعضاء في مكاجية العالـ الخارجي  ،كبيذا فإف السكؽ العربية المشتركة لـ تكف عمى
مستكل طمكح الدكؿ األعضاء حيث نجد أنيا تتمتع بحرية العضكء في إستثناء بعض
السمع مف األعفاء الضريبي  ،كعدـ التنسيؽ بيف الخطط االقتصادية بيف الدكؿ األعضاء
مما أدل إلى عدـ نجاح ىذا السكؽ  ،كلكف الدكؿ األعضاء بذلت العديد مف المحاكالت
في سبيؿ تنسيؽ السياسات التي تؤدم إلى تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كلكف ىذه
المحاكالت لـ يكتب ليا النجاح

1

 .3اتفاقية تسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية :

جاءت ىذه االتفاقية تماشيان مع قرارت القمة العربية التي تسعى إلى تطكير االتفاقية
القائمة  ،لذلؾ تناكلت قمة (عماف) بمكجب قرارىا رقـ ( )848الصادر بتاريخ /27
 1981/12ـ الذم ييدؼ إلى تطكير التبادؿ التجارم بيف الدكؿ العربية كربطيا بعممية
التنمية إضافة إلى تعزيز الطاقة اإلنتاجية بيف الدكؿ العربية  ،كبيذه األىداؼ تكصمت
االتفاقية إلى تحرير (  ) 20سمعة بحمكؿ العاـ 1989ـ كاعفائيا مف الرسكـ اإلدارية
كالقيكد الجمركية  ،كعمى الرغـ ماتكصمت إليو ىذه االتفاقية فيناؾ العديد مف العقبات
التي تكاجيو ىذه االتفاقية كالتي يمكف ذكرىا فيما يمي :
أ .ضعؼ آلية المتابعة كالتنفيذ
ب .المطالبة بإعفاء الكامؿ كعدـ مراعات الحالة االقتصادية لدكؿ األعضاء
ج .إصرار بعد الدكؿ عمى عدـ التأكد مف إلتزاـ عمى تحرير السمع ( )20المتفؽ
عمييا كاإلجراءات المتخذ في كيفية المتعابعة

1

مهدي مٌلود  ،التكامل االقتصادي العربً بٌن الواقع والمؤمول  ،مجلة بحوث اقتصادٌة  ،العدد ،2004 ،26ص24
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د .اإلختبلؼ حكؿ مرحمة األعفاء بيف التحرير الفكرم كالتدريجي
 .5منطقة التجارة العربية الكبرى :

منطقة التجارة العربية ىي عبارة عف نتيجة مف نتائج اتفاقية تيسير كتنمية التبادؿ
التجارم  ،الذم ييدؼ إلى إنشاء ىذه المنطقة  ،كبيذا الشأف أصدر المجمس االقتصادم
كاإلجتماعي في دكرتو التاسعة كالخمسيف ق ارره رقـ ( )1317القاضي بتنفيذ االتفاقية المنشأ
ليذه المنطقة العربية

1

دكافع إقامة منطقة التجارة العربية
كاجية العمؿ العربي المشترؾ العديد مف المعكقات كالصعكبات التي تفترض مسيرة
العمؿ في سبيؿ تحقيؽ الجيكد التكاممية بشكؿ خاص  ،كتطكرات العالمية بشكؿ عاـ حيث
ظيرت الحاجة الممحة نحك إنشاء منظمة العربية  ،كمف ىنا يمكف تمخيص أىـ ىذه الدكافع
فيما يمي :
أ .إف مف دكافع إنشاء المنطقة العربية ىك ظيكر المستجدات في النظاـ التجارم
العالمي الذم تمخض مف خبلؿ مفاكضات جكلة أكرغكام لممفاكضات التجارية ،
كتكسعت المفاكضات لتشمؿ قطاع التجارة في السمع الزراعية كالمنسكجات كالمبلبس
كالخدمات  ،مما أدل في نياية المفاكضات إلى ظيكر تكتؿ عالمي متمثؿ في
منظمة التجارة العالمية
ب .تراجع دكر االتفاقيات الثنائية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية  ،ألف الدكؿ
األعضاء في منطقة التجارة العالمية ممزمة بتعيـ االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في
منظمة التجارة العالمية

1

بلعور سلٌمان  ،التكامل االقتصادي العربً وتحدٌات المنظمة العالمٌة للتجارة  ،مجلة الباحث  ،العدد 2002 ، 6م  ،ص62-62
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ج .تكاجو الدكؿ العربية مشكمة الطرؽ في النقؿ البرم  ،كذلؾ مف أجؿ ربط دكؿ المشرؽ
العربي بالدكؿ العربية في شماؿ إفريقيا بإضافة إلى إرتفارع تكاليؼ النقؿ في الدكؿ
العربية كالقيكد الجمركية كاإلدراية فيما بينيا

1

 .6االتفافيات العربية الثنائية واإلقميمية :

شيد التكامؿ االقتصادم العربي العديد مف االتفاقيات الثنائية كاإلقميمية التي يعكد أساسيا
إلى التقارب الجغرافي أك التجانس في اليياكؿ االقتصادية كفيما يمي يمكف عرض ىذه
االتفاقيات في النقاط التالية :
أ .االتفاقيات الثنائية :

إف الدكؿ العربية كغيرىا مف األقطار العالمية األخرل إنتشر فييا أسمكب االتفاقيات
الثنائية  ،حيث نجد بعد الحرب العالمية األكلى كالثانية كاف ىذا األسمكب ىك السائد،
كلكف بعد دخكؿ سرياف اتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة قمة ىذا النظاـ في اإلطار
العالمي  ،كلكف نجد أف الدكؿ العربية لجأت إليو في تطبيؽ تجارتيا الخارجية في نظاـ
الرقابة عمى الصادرات كالكردات ككذلؾ في نظاـ الرقابة عمى أسعار الصرؼ  ،حيث
نجد أف ىذه االتفاقيات في السبعنيات إنتشرت بصكرة كاسعة ككذلؾ لعددة أسباب أىميا:
 إكتساب المركنة كمراعات الظركؼ الخاصة بيف طرفي االتفاقية عمى خبلؼ
االتفاقيات الجماعية التي يصعب فييا مراعات أحد األعضاء عمى حساب
األطراؼ المتعددة األخرل
 تصحيح أسعار النفط في 1973ـ كتراكـ فكائض مالية لدل الدكؿ العربية لمجكء
إلى مثؿ ىذه االتفاقيات لتنظيـ عبلقتيا االقتصادية فيما بينيا بسبب تشابو
اقتصادياتيا مما يجعؿ التكازف االقتصادم أم انر ممكنان
1

الجوزي جملٌة  ،التكامل االقتصادي العربً واقع وافاق  ،مرجع سابق  ،ص20
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كمما تقدـ فإف االتفاقيات الثنائية لـ تقؼ عند ىذا الحد بؿ لدييا العديد مف االسباب التي
تجعميا ضركة حتمية  ،كتتثمؿ ىذه األسباب في التقارب الجغرافي الذم يقتضي تنقؿ
األشخ اص بحرية  ،ككذلؾ تنقؿ السمع كالمركبات كغيرىا  ،كخير مثاؿ عمى ىذا النكع
مف االتفاؽ الثنائي ىك التعاكف المصرم السكداني

1

ب .االتفاقيات العربية اإلقميمية
شيدت الدكؿ العربية بعض النماذج لبلتفاقيات اإلقميمية التي تعكد أساسيا لمتقارب
الجغرافي كالثقافي كيمكف لنا في ىذا الصياغ تناكؿ أبرزىا فيما يمي :
المجنة االستشارية الدائمة لدكؿ المغرب العربي :
جاءت ىذه المجنة نتيجة اإلجتماع الكزارم لدكؿ المغرب العربي التي تضـ كؿ مف ( ليبيا
الجزائر  ،المغرب  ،تكنس ) في العاـ 1964ـ إلقرار بركتككؿ لجنة إستشارية دائمة  ،حيث
إلتحقت مكريتانيا فيما بعد إلى ىذه المجنة كذلؾ في العاـ 1964ـ  ،كتـ تحديد مياـ ىذه
المجنة في اآلتي :
 دراسة حالة التنسيؽ كالتعاكف االقتصادم بيف الدكؿ األعضاء
 تنسيؽ سياسات التصنيع بيف الدكؿ األعضاء
 تحديد نكعية السمع التي يمكف مبادلتيا بيف الدكؿ األعضاء كاعفاء الرسكـ الجمركية
المختمفة
 تكحيد المكافؽ في التعامؿ االقتصادم كالتجارم مع السكؽ األكربية المشتركة
كرغـ ىذه المبادم السامية التي أبدتيا المجنة فإنيا لـ تنجح كثي انر في تحقيؽ أىدافيا بسبب
إنسحاب ( ليبيا ) في العاـ  1970ـ  ،كفيما بعد بذلت المحاكلة في العاـ 1989ـ إلعادة
1

عبد الكرٌم جابر العٌساوي  ،مرجع سابق  ،ص262

142

ليبيا إلى المجمكعة كرغـ ذلؾ لـ تحقؽ ىذه المجنة كثير مف النجاح في المجاؿ التجارم بيف
الدكؿ األعضاء

1

ج .االتحاد المغاربي

جاء االتحاد المغاربي تطك انر لمتكامؿ االقتصادم المغاربي  ،كتعزير مكانة الدكؿ المغاربية
في إبراز سيادتيا عمى النطاؽ اإلقميمي  ،حيث يرجع تاريخ مبادرة إنشاء ىذا االتحاد إلى
اتفاقية العاـ 1957ـ بيف الدكؿ المغاربية كلكف لـ تكمؿ ىذه االتفاقية بنجاح في ذلؾ الكقت
 ،كلكف في ما بعد في العاـ  1992ـ بدأ تحريؾ االتحاد مف جديد بيدؼ تحقيؽ األمف
الغذائي كترقية المكارد البشرية كالطبيعية كالتعجؿ بتبطيؽ برنامج تكثيؼ المبادالت مع كضع
سياسات مشتركة في كؿ المياديف  ،كتحقيقان ليذه األىداؼ كفؽ أربعة م ارحؿ :
 إقامة منطقة تبادؿ حرة في العاـ 1992ـ
 إقامة إتحاد جمركي في 1995ـ
 إنشاء شكؽ مشتركة مغاربية في 2000ـ
بذلؾ تـ التكصؿ إلى إرساء إتحاد اقتصادم يحمؿ إسـ اتحاد المغرب العربي  ،كسبؽ ىذا
االتحاد العديد مف محاكالت التقارب االقتصادم بيف أقطار المغرب العربي منيا ما سبؽ
ذكره ( كالمجنة اإلستشارية ) كغيرىا  ،كمف خبلؿ المكقع الجيكسياسي لدكؿ المغرب العربي
نجد أنيا تمعب دك انر ميمان في التبادؿ التجارم كحمقت كصؿ بيف الشرؽ األكسط كدكؿ
االتحاد األكركبي  ،باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف الكثافة السكنية في ىذه الدكؿ تمعب دك انر ميمان
في تقكية التكامؿ االقتصادم  ،حيث نجد أف االقتصاديات المغاربية تتمتع بنكع مف التنافس
النسبي مف حيث الطبيعة الييكمية سبب اإلختبلفات كالتكجيات االقتصادية كالسياسية التي

1

محمد الشكري  ،تجربة التكامل االقتصادي لدول إتحاد المغرب العربً  ،ورقة مقدمة فً المإتمر المصرف العربً السنوي ( رإٌة القمة
االقتصادٌة  2 -2نوفبر  ،الدوحة 2002 ،م ص2-2
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إعتمدىا كؿ دكلة بعد إستغبلليا كخاصة في مرحمة الستينات كالسبعينات ، 1كبعد ىذه
المرحمة تطكرت كؿ مف المغرب كتكنس نحك سياسة اإلنفتاح االقتصادم  ،كما تتمتع ىذه
الدكؿ بثركة زراعية  ،كنفطية باإلضافة إلى المكانة السياحية المرمكقة في ىذه المنطقة ،
كرغـ ذلؾ نجد أف دكؿ ىذه المنطقة غير متكازنة اقتصاديان حيث نجد أف االقتصاديات غير
متكازنة في قكتيا االقتصادية ألف البعض منيا يتمتع بقكة اقتصادية ىائمة مثبلن ( االقتصاد
الميبي سابقان ) كاقتصاد فقير ؾ ( االقتصاد المكرتياني )  ،لذا إستيدفت دكؿ ىذا التكامؿ
عممية التصحيح الييكمي التي بدأت تخضع ليا جؿ اقتصاديات االتحاد  ،كتنفيذان ليذا
البرنامج كضعت أكلكيات تحقيؽ اآلتي :
 إعادة اإلعتبارات كالتكازنات المالية الداخمية كالخارجية مف خبلؿ التخفيض برنامج
الدعـ كاإلنفاؽ الحككمي
 تنشيط عممية خصخصة االنشطة االقتصادية كاعادة النظر في سياسات الصرؼ
 تحرير أنشطة التجارة الخارجية  ،كادماج سياساتيا نحك قكاعد منظكمة المبادالت
الدكلية كفؽ ما تنص عميو قكاعد عمؿ المنظمة الدكلية لمتجارة
كبيذا نجد أف ىذا البرنامج قد حقؽ أث انر إيجابيان عمى اقتصاديات الدكؿ األعضاء  ،مما جعؿ
ىذه الدكؿ ترؾ أنيا تكاجو مشاكؿ متشابية كىك األػمر الذم يشكؿ عامبلن ميمان في ضركرة
التقارب كتنسيؽ السياسات االقتصادية كالمالية كالتجارية  ،نسبة لمقتضات التقارب
االقتصادم الذم يؤدم إلى استفادة الدكؿ األعضاء مف الشراكة االقتصادية عبر تكتؿ
إقميمي قكم يسطيع مجابية األزمات االقتصادية كانسياب حركة التجارة الخارجية فضبلن عف
المكاسب التي تحصؿ عمييا الدكؿ األعضاء مف إتساع السكؽ كالمنافسة األجنبية

1

2

سدي علً وأخرون  ،التكامل الجهوي والقدرة التنافسٌة الدولٌة إشارة لحالة إتحاد المغرب العربً  ،الملتتقً الدولً الثانً حول واقع التكتالت
االقتصادٌة فً زمن األزمات  ،المركز الجامعً  ،الجزائر  22-26 ( ،فبراٌر 2002 ،م )  ،ص02
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Haroun, les opportunités d’intégration au maghreb : approche Théoriqueet perspectives concr étes
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معوقات التكامل االقتصادي العربي

تعرض التكامؿ االقتصادم العربي لمعديد مف المعكقات األجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،
حيث نجد العديد مف الدكؿ العربية تكاجو مشاكؿ داخمية كحركب األىمية في ( ليبيا  ،كسكريا
 ،اليمف  ،الصكماؿ  ، ) ،حيث نجد بكؿ شكؿ أكخر إنعكاسات ىذه األكضاع عمى التجارة
الخارجية كاقتصاديات المنطقة العربية  ،مما أدل ىذا األمر إلى إضعاؼ دكر ىذه الدكؿ في
التكامؿ االقتصادم  ،كىجرة سكاف ىذه الدكؿ ىربان مف الحركب نحك أكركبا كالكاليات
المتحدة  ،كمف ناحية أخرل يكاجو التكامؿ االقتصادم العربي التفاكات الكبير في تكزيع
عناصر اإلنتاج حيث يبلحظ أف بعض الدكؿ العربية زراعية فقيرة كبعضيا دكؿ غنية تتمتع
بثركة نفطية ىائمة ال تسطيع تكزيعيا عمى دكؿ اإلقميـ مما يؤدم إلى اإلختبلؿ في اليياكؿ
االقتصادية بيف الدكؿ العربية  ،كما يبلحظ تراكـ األمكاؿ العربية في البنكؾ األجنبية الغربية
دكف تكظيفيا كاإلستفادة منيا في خدمة التكامؿ العربي  ،باإلضافة إلى غياب اإلرادة
1

السياسية مما جعؿ الدكؿ العربية دكؿ ىشة اقتصاديان كضعيفة سياسان

1

محمد ربٌع  ،الربٌع العربً واألزمات المالٌة الدولٌة  ،مجلة الدراسات المالٌة والمصرفٌة  ،العدد الخاص ( الثالث  ،والرابع )  ،األردن ،
2000م  ،ص6
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المبحث الثالث  :تجربة القارة اإلفريقية في التكامل االقتصادي
شيدت القارة اإلفريقية العديد مف أنكاع التعاكف كالتكامؿ في المجاؿ االقتصادم كالسياسي ،
كتعد التجربة االفريقية مف التجارب التي تستحؽ الدراسة كالمتابعة  ،كفي صياغ ىذا البحث
الذم يتناكؿ أثر التكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية  ،كيدرس حالة أحد
الجماعات االقتصادية اإلفريقية  ،فإنو مف خبلؿ ىذا الصياغ البد مف معرفة تجارب القارة
اإلفريقية المختمفة ك دكرىا في مجاؿ التجارة الخارجية الحق نا ، 1كفيما يمي يمكف عرض
التجربة اإلفريقية المتمثمة في األقميـ المختمفة :
أوالً  :تجربة دول وسط إفريقيا في التكامل االقتصادي

عرفت دكؿ كسط إفريقيا كغيرىا مف األقطار اإلفريقية العديد مف أنكاع تجارب التكامؿ
االقتصادم كالسياسي كخاصة الفترة بعد إستقبلؿ ىذه الدكؿ مف المستعمرات الغربية  ،ك
يمكف أف نستعرض أىميا في محكر ىذه الدراسة :
 .2اإلتحاد الجمركي l’union Douaniére Economique de l’Afrique central :
)(l’UDEAC

أنشئ ىذا التجمع في  8ديسمبر مف العاـ 1964ـ بيف كؿ مف الكنغك برازفيؿ  ،كدكلة زائير
( الكنغك الديمقرطية حاليان )  ،كدكلة أبنغكم شارم ( إفريقيا الكسطى حاليان )  ،كجميكرية
تشاد  ،كدكلة الكمركف  ،كييدؼ ىذا االتحاد إلى تحرير التجارة الخارجية  ،كانتقاؿ السمع
بيف الدكؿ األعضاء مع تكحيد التعريفة الجمركية بإضافة إلى تنسيؽ السياسات الضربية
كالمالية  ،كما ييدؼ ىذا االتحاد الجمركي إلى إنشاء بنؾ يضـ دكؿ كسط إفريقيا مف أجؿ
خمؽ تكازف اقتصادم بيف الدكؿ األعضاء بإضافة إلى تنسيؽ السياسات المالية مف أجؿ
خمؽ تكامؿ اقتصادم شامؿ بيف الدكؿ األعضاء  ،كما تيدؼ أيضان إلى إزالة كفاءة العكائؽ
1

عامر مصباح  ،نظرٌات التكامل الدولً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر 2002 ،م  ،ص2
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المعرقمة لمتجارة بيف ىذه الدكؿ مف أجؿ التكصؿ إلى إقامة سكؽ إقميمي مشترؾ  ،كبعد فترة
مف إنشاء ىذا التكامؿ إنضمت إليو جميكرية غينيا اإلستكائية في العاـ 1968ـ  ،كلكف شيد
ىذا االتحاد إنسحاب كؿ مف ( تشاد  ،كجميكرية إفريقيا الكسطى ) في نفس عاـ إنضماـ
غينيا اإلستكائية  ،كبعد ىذا اإلنسحاب حاكلت كؿ مف تشاد  ،كزائير  ،كافريقيا الكسطى في
تككيف إتحاد يحمؿ إسـ ( إتحاد دكؿ إفريقيا الكسطى )

1

 .2إتحاد دول إفريقيا الوسطى :

بعد إنسحاب كؿ مف تشاد كافريقيا الكسطى مف اإلتحاد الجمركي لدكؿ كسط إفريقيا – جاء
تككيف ىذا االتحاد الجديد الذم يضـ ثبلثة دكؿ كىي جميكرية إفريقيا الكسطى  ،كتشاد ،
المنسحباف مف اإلتحاد الجمركي إضافة إلى دكلة زائير  ،كييدؼ ىذا االتحاد إلى إقامة سكؽ
مشترؾ كتنمية خدمات االتصاالت كالصناعة  ،كانشاء صندكؽ إستثمار كالغاء الضرائب
عمى التجارة الداخمية في مجاالت الصحة كاألمف كالتعميـ  ،كلكف ىذا االتحاد لـ يستمر
بل بسبب إنسحاب جميكرية إفريقيا الكسطى منو في نياية عاـ إنشائو
طكي ن

2

 .4الجماعة االقتصادية لدول منطقة البحيرات العظمى ( ) C.E.P.G.L

أنشئت ىذه المجمكعة بمقتضى أتفاقية كقعت في  /20مف سبتمبر عاـ 1976ـ في ( ركاندا
) كتضـ كؿ مف ( بكرندم  ،كجميكرية الكنغك الديمقرطية  ،كراندا ) كظمت ىذه المجمكعة
تعمؿ في مجاؿ تحرير التجارة الخارجية كحريتة تنقؿ السمع كالخدمات في بينيا بإضافة إلى
حرية تنقؿ االشخاص بيف الدكؿ األعضاء كلكنيا لـ تحقؽ نجاحان كبي انر حتى تاريخ دمجيا
مع االتحاد االقتصادم لتككيف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا التي ىي محكر دراسة
حالة ىذا البحث

3

1

Doucument de communauté Economique des étas D’Afrique centrale Elibré a’ librevill- e Gabon. 2012.p3-4
2
Doucument de organization international de la francaphanie , Etude sur les oppprtunites commerciales en
Afrique centrale , janvier 2008.p3-4
3
عبد الكرٌم جابر العٌساوي  ،التموٌل الدولً  ،مرجع سابق
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 .3الجماعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا المركزية )C.E.M.C( :

جاءت ىذه الجماعة نتيجة لمتطكرات التكاممية التي شيدىا دكؿ كسط إفريقيا  ،حيث
عقدت مجمكعة مف ىذه الدكؿ ( تشاد  ،الكمركف  ،إفريقيا الكسطى  ،الغابكف  ،الكنغك
برازفيؿ ،
 .5غينيا اإلستكائية ) عمى اتفاقية في 1994 /3 /16ـ  ،ييدؼ إلى تأسيس ىذه
الجماعة المككنة مف المؤسسات التالية :
 .1مؤتمر الرؤساء
 .2برلماف الجماعة كمحكمة لدكؿ الجماعة
 .3المجمس الكزارم
 .4المجنة المشتركة بيف الدكؿ
 .5األمانة التنفذية
 .6بنؾ دكؿ كسط إفريقيا
 .7مؤسسات تمكيؿ التنمية
 .8لجنة بنكؾ كسط إفريقيا
كبيذه المؤسسات كاآلليات تعتبر ىذه المؤسسة مف المؤسسات اإلفريقية األكثر نشاطان في
مجاؿ التبادؿ التجارم  ،كحرية تنقؿ األشخاص بيف فضاء ىذه الدكؿ  ،كما تمتمؾ ىذه
المجمكعة عمى عممة مكحدة بيف ىذه الدكؿ ( الست ) تسمى بالفرنؾ اإلفريقي ()FRANC
كتتكلى إدراة ىذه العممة بنؾ مركزم مكحدة مقرىا العاصمة الكمركنية ياكندم ، 1كقد رسمت
ىذه الجماعة مجمكعة مف األىداؼ كالطمكحات ال تختمؼ كثي انر عف االتحاد الجمركي
كاالقتصادم  ،كلكف مستكل التعاكف بيف ىذه الجماعة عمى مختمؼ المستكيات حيث تمتمؾ
1

Fatoumata sy ba ,la volonté politique – un pas ver une intégration fiable en Afrique central. Document de
Commissoion Economique pour l’Afrique central. Yaoundé , juille .2012 , p3
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ىذه الجماعة مؤسسات التدريب المختمفة بإضافة إلى مؤسسات التأميف كغيرىا ، 1كحققت
ىذه الجماعة نجاحات مختمفة في مجاؿ التجارة البينية يمكف عرضيا في الجدكؿ التالي
جدول رقم ()5
يوضح حجم التبادل التجاري بين دول السيماك لمدة أربع سنوات
2008

2009

2010

2011

السنكات

حجـ التبادؿ التجارم ( 42,7

27,0

35,4

45,4

بالمبلييف الدكالرات )
المصدر  :تقارير منظمة التجارة العالمية ( بتصرف الباحث )

1

John Godonou Dossou ,frces et Enjeux de l’integration sous Regionale ( C.E.M.A.C et
C.E.E.A.C),yaoundé,2011.p12

149

شكل رقم ()2
يوضح حجم التبادل التجاري بين دول السيماك
2011

2010

2008

2009

السنوات

45.4

42.7
35.4
27

حجم التبادل
التجاري بمالٌٌن
الدوالرات
2011

المصدر CEMAC :

2010

2008

2009

السنوات

( بتصرف الباحث )

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )5كالشكؿ ( )1أعبله أف حجـ التجارة بيف دكؿ السيماؾ في
بداية األزمة االقتصادية العالمية (2008ـ) لـ تتأثر كما تأثرت الدكؿ المتقدمة  ،كلكف في
العاـ الثاني لؤلزمة االقتصادية أنتقمت األزمة مف الدكؿ المتقدمة إلى دكؿ الجماعة
ككذلؾ لعدة أسبا ب منيا إرتباط اقتصاديات ىذه الجماعة بمستعمراتيا القديمة حيث نجد أف
عممة ىذه الدكؿ مرتبطة مباشرة مع العممة الفرنسية  ،حيث نجد أف البنؾ المركزم الفرنسي
يتحكـ في إصدار عممة ىذه الدكؿ بإضافة إلى النسبة التي يأخذىا البنؾ المركزم مف
المعامبلت الخارجية ليذه الدكؿ  ،كما تصدر ىذه الدكؿ جميع مكاردىا الخامة إلى الدكؿ
الغربية  ،كلكف بفضؿ السياسات االقتصادية المشتركة كتنسيؽ السياسات المالية إسطاعت
ىذه الدكؿ إعادة تجارتيا البينية كما كانت عميو في العاـ 2011ـ  ،كيتضح مف ىذا أف
لمتكامؿ االقتصادم دكر فعاؿ في حركة التجارة الخارجية إذا ما تـ إستغبلؿ التكامؿ بدرجة
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عالية كخاصة في زمف األزمات االقتصادية  ،كيرم الباحث أف دكؿ السيماؾ تعد مف أنكاع
التكامؿ االقتصادم اإلفريقي الذم يضرب بو المثؿ رغـ قمة عدد اعضائو. 1
 .6الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا communauté Economique des Etats de
)l’Afrique central ( C.E.E.A.C

أنو نسبة لتطمعات القارة اإلفريقية في تحرير التجارة الخارجية كتنشيط حركة التجارة البينية
بيف دكؿ القارة اإلفريقية  ،جاءت اتفاقية أبكجا لتككيف كتأىيؿ الجماعات االقتصادية
المكجكدة سابقان أك المنشأ حديثان  ،كلكف يرجع تأسيس الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
إلى تأسيس االتحاد الجمركي لدكؿ كسط إفريقيا في العاـ  1964ـ  ،كتطك انر ليذا االتحاد
إجتمع قادة االتحاد الجمركي في العاـ 1981ـ  ،كاالتحاد االقتصادم  ،كالجماعة
االقتصادية لمنطقة البحيرات الكبرل  ،كفي ىذا اإلجتماع تـ التكقيع عمى مذكرة تقضي بدمج
ىذه الكيانات التكاممية في كياف كاحد عمى كىك (الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا )
كفي  / 18أكتكبر مف العاـ 1983ـ تـ تأسيس ىذه الجماعة  ،كفي ذلؾ الكقت ظمت دكلة
األنغكال عضكان مراقب حتى العاـ 1999ـ ،2كلكف بدأت الجماعة العمؿ فعميان في العاـ
 1985ـ  ،كظمت غيرة نشط لعدة أسباب منيا الصعكبات المالية التي تكاجييا دكؿ الجماعة
إضافة إلى الصراع المسمحة في منطقة البحيرات الكبرل  ،كالحرب في جميكرية الكنغك
الديمقرطية  ،كبذلؾ إستمرت الجماعة االقتصادية في عمميا مف غير أم تغير أك تحكالت
كبيرة حتى القمة العاشرة في (ما البك) في العاـ 2002ـ الذم تـ فيو إعتماد العديد مف
البركتكككالت منيا إنشاء قكات متعددة الجنسيات كآلية اإلنذار المبكر إلفريقيا المركزية ،
كرحب ىذا اإلجتماع بانضماـ دكلة ( ركندا ) إلى الجماعة  ،كما جاءت الدكرة الحادية
عشر التي عقدت في العاصمة الكنغكلية ( برازفيؿ ) في يناير مف العاـ 2004ـ إلى إعتماد

1

Joho Godonou ,pcit, p5
2
محمد عاشور مهدي  ،مستقبل التكامل اإلقلٌمً فً إفرٌقٌا  ،مجلة قراءت إفرٌقٌة  ،العددالسادس 2000 ،م  ،ص22
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البركككالت المتعمقة بتنفيذ المسائؿ األمنية  ،كقضية المسأكة بيف الجنسيف التي كضعتيا
الدكؿ الغربية لمقارة اإلفريقية  ،كلكف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا بصكرتيا الحالية
جاءت نتجية قمة الغابكف في العاـ 1983ـ كتضـ ىذه الجماعة عضكية الدكؿ التالية :
(جميكرية تشاد،ك جميكرية أنغكال  ،جميكرية بكرندم  ،جميكرية الكمركف  ،جميكرية إفريقيا
الكسطى  ،جميكرية الككنغك برازفيؿ  ،جميكرية الككنغك الديمقرطية  ،جميكرية الغابكف ،
جميكرية غينيا اإلستكائية  ،كدلة ساك تكمي  ،كدلة تكغك ) ككاف اليدؼ اإلساسي ليذه
المجمكعة تشجيع كتعزيز التعاكف في المجاؿ االقتصادم كالثقافي كاإلجتماعي كتـ تحديد
ىذه المجاالت في النقاط التالية  ( :التجارة  ،كالجمارؾ  ،حرية تنقؿ األشخاص  ،الصناعة
 ،النقؿ كالمكصبلت  ،الطاقة  ،الزراعة  ،المكارد الطبيعية كالمائية  ،المسائؿ المالية كالنقدية
 ،التعميـ  ،الثقافة  ،التكنكلكجيا كالعمكـ ) ، 1كلتنفيذ األىداؼ السابقة كضعت الجماعة
االليآت التالية :
أ .مجمس الكزراء
ب .األمانة العامة  ،كالييئة التنفيذية
ج .المجنة االستشارية
د .المجاف الفنية المتخصصة
كبيذه اليآت التي كضعتيا ىذه المجمكعة ظمت تعمؿ دائمان عمى تحرير التجارة الخارجية فيما
بينيا بإضافة إلى إلقاء التعريفة الجمركية عمى فضاء الجماعة  ،كاستبدليا بتعريفة مكحدة
ككذلؾ إزالة كفاءة العكائؽ المتعمقة بنتقؿ األشخاص كاألمكاؿ باضافة إلى تككيف مؤسسة
تعاكف كتنمية خاصة بالدكؿ األعضاء  ،كما عممت عمى تكحيد قكانيف االستثمارات الخاصة
بالتنمية كتكزيع المشركعات بشكؿ متكازف كتشجيع كافة العكامؿ المؤدية نحك التكامؿ
االقتصادم بيف الدكؿ األعض اء  ،كأصبحت ىذه الجماعة بعد اتفاقية أبكجا لتككيف
1

مفوضٌة اإلتحاد اإلفرٌقً  ،اإلجتماعات السنوٌة المشتركة السادسة لمإتمر وزراء المالٌة  ،أبٌدجان  ،كوت دٌفوار  ،مارس 2002 ،م  ،ص2
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الجماعات االقتصادية االفريقية إحدل الكيانات التابعة لمنظمة الكحدة اإلفريقية كتضمف في
عضكتيا كؿ مف ( تشاد  ،الكمركف  ،أنغكال  ،بكرندم  ،جميكرية إفريقيا الكسطى ،
جميكرية الكنغك الديمقرطية  ،جميكرية الكنغك برازافيؿ  ،دكلة غينياء اإلستكائية دكلة ساك
تكمي  ،دكلة تكغك  ،جميكرية الغابكف )  ،كتعتبر ىذه الجماعة مف أكثر الجماعات
اإلفريقية التي تتمتع بالمكارد الطبيعية ك الزراعية كالمعدنية  ،كلكنيا تكاجو العديد مف
العقبات بسبب التبعية االقتصادية كالحركب األىمية  ،كبعد معرفة التطكرات التي مرة بيا
الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا البد ىنا مف معرفة اإلمكانيات التي تتمتع بيا ىذه
المجمكعة ،ككذلؾ لمعرفة مدل إستفادة ىذه المجمكعة مف مقكماتيا االقتصادية في اإلطار
التكاممي

1

المالمح االقتصادية لدول الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا

مالمح اقتصاد دولة تشاد
تعتبر جميكرية تشاد مف الدكؿ األعضاء في ىذه المجمكعة كتتمتع بمنصب األميف العاـ ،
كما تعد مف الدكؿ الغنية بالمكارد الطبيعية كاالقتصادية داخؿ المجمكعة كتتمتع بمكقع
جغرافي مميز حيث تقع في قمب القارة اإلفريقية كتحيط بيا ستة دكلة مف الشرؽ السكداف ،
كمف الغرب النيجر كنجيريا كالكمركف  ،كمف الشماؿ دكلة ليبيا  ،كمف الجنكب إفريقيا
الكسطى  ،كتقدر مساحة جميكرية تشاد بحكالي  1,284,000كـ 2مربع كيبمع عدد سكانيا
حكالي  11مميكف نسمة حسب إحصائية العاـ  2009ـ  ،كتعتبر المغة الرسمية الفرنسية
كالعربي ة  ،كتمتمؾ دكلة تشاد العديد مف اإلمكانيات االقتصادية التي يمكف تمخيصيا فيما
يمي: 2

1

البشٌر الكوت  ،المنظمات اإلقلٌمٌة الفرعٌة فً إفرٌقٌا " دراسة إلبرز المنظمات "  ،المركز العالمً للدراسات واألبحاث  ،طرابلس2002 ،م ،
ص066
2
Document deuxieme Reccensement Général de la population et de l’habitat , N’djamena 2004 , p5

153

 .1الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعد الزراعة المصدر الغذائي الرئسي لسكاف دكلة تشاد  ،كتحتكل نسبة الزراعة بنسبة
 %60مف العماؿ  ،كتشكؿ الزراعة نسبة  %80مف الصادرات الكطنية  ،كتمتمؾ تشاد
مستاحة صالحة لمزراعة كاإلستثمار الزراعي تقدر ب  3,305ىكتار مايعادؿ  %35مف
المساحة اإلجمالية ليا  ،كيزرع في تشاد كؿ مف الذرة الشامية  ،كالبربرم  ،كاألرز  ،كالقمح
 ،كالقطف  ،كالصمخ العربي كغيرىا مف المنتجات الزراعية  ،كبذا يمعب النشاط الزراعي دكر
حيكل في تأميف الغذاء كدعـ التجارة الخارجية كتكفير سبؿ العيش لسكاف دكلة تشاد كدكؿ
كسط إفريقيا

1

 .2الثركة الحيكانية في تشاد :
تحتؿ جميكرية تشاد المرتبة الثانية إفريقيان بعد السكداف مف حيث كثرة الثركة الحيكانية ،
كيعمؿ في ىذا المجاؿ ربع القكل العاممة في الدكلة  ،كتقدر مساحة المراعي ب 39
مميكف ىكتار  ،كبفضؿ كفرة الثركة الحيكانية فإف تشاد ال تستكرد المحكـ مف الخارج بؿ
إنيا تكتفي ذاتيان  ،كخاصة مف جانب المحكـ الحمراء التي تساىـ بشكؿ كبير في تفعيؿ
التجارة الخارجية إفريقيان كعالميان  ،كبيذا فإف الصادرات الحيكانية تشكؿ نسبة  %18مف
الناتج اإلجمالي القكمي  ،حيث أنو يتـ تسكيؽ الماشية التي تساؽ حية باألرجؿ إلى كؿ
مف نجيريا كالكمركف كليبيا كتقدر بحكالي  300الؼ راس سنكيان  ،كما تستكرد بعض
الدكؿ لحكـ حية مف تشاد عف طريؽ النقؿ الجكم: 2
 .3الثركة السمكية في تشاد :

1
2

عبدهللا على الخفاف  ،األطلس الدٌمغرافً للعالم حسب القارات  ،دار الشرق للنشر  ،ط( ، 0د ،ت )  ،ص62
محمود أبو العالء  ،جغرافٌة العالم اإلسالمً واقتصادٌاته  ،مكتبة الفالح  ،الكوٌت ط( 2د،ت)  ،ص04
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تتصدر جميكرية تشاد المرتبة الثانية بيف دكؿ كسط إفريقيا حيث تأتي بعد أنغكال كالكنغك
الديمقرطية في إنتاج األسماؾ  ،كتشكؿ بحيرة تشاد مساحة بيف  20 /25ؾ /ـ 2كلدييا
العديد مف مف الركافد منيا ( شارم كلكغكف ) كبحيرة بايمي  ،كفترل  ،كايرك  ،كبحيرة
مايككيبي  ،كفينقا  ،كتكتـ  ،كالؾ كيكل في جنكب الببلد  .كتعتبر ىذه أىـ مصادر األسماؾ
في دكلة تشاد كبيذا فإف لمثركة السمكية في تشاد أىمية اقتصادية كبيرة  ،حيث تأتي في
المرتبة الثالثة  ،كتعد مف أىـ مككنات الصادرات حيث يعيش فييا أكثر مف  300فرد مف
السكاف كمصدر رئيسي لمغذاء  ،كيعمؿ فييا فييا حكالي  150الؼ صياد في مكسـ
األمطار ك  140في المكاسـ األخرل

1

 .4الثركة المعدنية في تشاد :
تعتبر جميكرية تشاد مف الدكؿ اإلفريقية التي تتمتع بالمعادف كالبتركؿ  ،كبذلؾ فإنيا
حتى العاـ  2000ـ مف الدكؿ األقؿ إستفادة مف المكارد البتركلية كذلؾ بسبب عدـ األمف
كاإلس تقرار السياسي الذم عاشتو الببلد أكثر مف ربع قرف  ،كبيذا فإف دكلة تشاد تزخر
باإلمكانيات اليائمة التي تنتظر اإلستقبلؿ االقتصادم  .كتعد تشاد مف الدكؿ التي
أكتسؼ فييا التيتانيكـ  ،كالكاكليف  ،كلكف بمقادير قميمة بينما أكتشؼ فييا اليكرانيكـ
كالبككسيت قرب مدينة ( الل )  ،كما تـ إستخراج البتركؿ في جنكب الببلد كمنطقة
شارم باقرمي  ،كبذا فإف تشاد مف دكؿ كسط إفريقيا المصدر لمنفط إلى األسكاؽ
العالمية

2

دولة الكمرون :
تقع دكلة الكمركف في منطقة كسط إفريقيا في الجانب الغربي كتحدىا مف الغرب دكلة
نجيريا كمف الشماؿ الشرقي جميكرية تشاد كمف الشرؽ جميكرية إفريقيا الكسطى كمف
1

خمٌس الزوكة  ،جغرافٌة العام اإلسالمً  ،دار المعرفة الجامعٌة  ،األسكندرٌة 0444 ،م  ،ص262
2
Document du minister de mines direction du pétrole ,ndjamena 2012 , p5
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الجنكب غينياء اإلستكائية كالغابكف كجميكرية الكنغك الديمقرطية  ،كتطؿ دكلة الكمركف عمى
المحيط األطمسي  ،كتتمتع بمساحة تقدر بحكالي  442,475,35كـ  ، 2كعممتيا الفرنؾ
اإلفريقي كيقدر الناتج القكمي لدكلة الكمركف  $42,778كىك مايعادؿ القكة الشرائية

1

مالمح اقتصاد الكمرون
 .1الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعتبر دكلة الكمركف مف الدكؿ الزراعية بإمتياز حيث يعتمد معظـ السكاف عمى حرفة
الزراعة كيزرع فييا كؿ مف الذرة الشامية  ،كالفاكدكا  ،كاألناس  ،كالكاكاك  ،كالمكز ،
كاألركز  ،كالقطف  ،كبذلؾ تعد دكلة الكمركف مف الدكؿ المصدر لممنتجات الزراعية في
كسط إفريقيا حيث تص در منتجاتيا إلى كؿ مف ( فرنسا  ،إيطاليا ،كككريا الجنكبية ،
كاسبانيا ،كبريطانيا ) إما مف جانب الثركة الحيكانية فإف دكلة الكمركف تمتمؾ
 471,2,000رأس مف األبقار  906,2,000 ،مف الماعز  897,2,000 ،مف األغناـ
 .2المعادف كالصناعة :
تمتمؾ دكلة الكمركف القصدير كالبككسيت كالمعادف األخرل  ،باإلضافة إلى النفط
كاإلنتاج النفطي كما تعد مف الدكؿ التي يتكفر فييا اإلنتاج الكيربائي

2

دولة أنغوال :
أنغكال تعتبر مف الدكؿ األعضاء في الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا حيث تقع
أنغكال في جنكب كسط إفريقيا كتجاكرىا كؿ مف دكلة ناميبيا جنكبان  ،كالكنغك شماالن  ،كزمبيا
شرقان كالمحيط األطمنطي غربان  ،كتقدر مساحة أنغكال ب  196,723,87كـ  ، 2كيسكانيا

1

 www.arab.ency.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /02 /02م )
Journal des Etudes economique comeroun Afric- yaoundé idition10 du 2010. P427.445

2
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حكالي  12,768,000نسمة كيقدر الناتج القكمي اإلجمالي في الياـ 2008ـ ب 42,713
مميار دكالر  ،كعممتيا ( الككان از )

1

مالمح اقتصاد أنغوال :
 .1الز ارعة كالثركة الحيكانية :
تعد أنغكال مف الدكؿ األفريقية التي تحترؼ حرفة الزارعة حيث يزرع كؿ مف الذرة
كقصب السكر كالقطف  ،كبذلؾ تمثؿ نسبة الزراعة  %42مف االقتصاد

بأنكاعيا،

الكطني  ،كما تتمتع أنغكال بثركة حيكانية ضئيمة تتمثؿ في الماعز كاألبقار كاألغناـ

2

 .2المعادف كالصناعة :
أنغكال مف دكؿ كسط إفريقيا التي تتمتع بثركات نفطية ىائمة حيث تقدر بنسبة  % 50مف
الناتج الكطني كنسبة  %90مف نسبة الصادرات  ،كما تنتج أنغكال الماس كالذىب
كالنحاس كالفكسفات  ،كبيذا يرل الباحث أف دكلة أنغكال مف الدكؿ الصاعدة في اإلنتاج
الصناعي كذلؾ نسبة الرتفاع اإلنتاج الصناعي فييا بصكر متزايدة

3

جميورية إفريقيا الوسطى :
إفريقيا الكسطى دكلة عضكء في الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،تجاكرىا مف
الشماؿ كؿ مف تشاد  ،كالسكداف  ،كمف الشرؽ جنكب السكداف كدكلة الكنغك الديمقرطية
 ،كمف الجنكب الكنغك برازفيؿ  ،كتمتمؾ مساحة قدرىا حكالي  000620كـ 2كيقدر عدد
سكانيا بحكالي  4,4مميكف نسمة كعاصمتيا بانغي

4

1

 www.afran.comتارٌخ زٌارة الموقع ( 2006 /02 /22م )
Document de raporte sur le seurite Alimanteur,Angola – 2013,p10
3
Communité conmique de la Afrique central , document sur les econmis mineur de CEEAC ,2014,p9
4
Document sur le Resensement Genral de la popilation la Repubique de centre Afrique 2008, p5
2
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مالمح اقتصاد إفريقيا الوسطى :
 .1الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعتمد إفريقيا الكسطى عمى حرفة الزراعة  ،كيعمؿ فييا حكالي  %65مف القكة
العاممة  ،كيزرع فييا كؿ مف الذرة بأنكاعيا كاألرز كالفكؿ السكداني كالقطف  ،كما
يعمؿ سكانيا عمى حرفة الرعي حيث يربى األبقار كاألعناـ

1

 .2الثركة المعدنية كالصناعة :
تمتمؾ إفريقيا الكسطى الماس كالذىب كخامات اليكرانيكـ  ،كما تستخدـ الطاقة
الكيربائية كبيذا فإف دكلة إفريقيا الكسطى مف أكثر الدكؿ اإلفريقية فق انر في المجاؿ
الصناعي  ،مما إنعكس ىذا الفقر عمى اقتصادىا فجعميا مف أكثر الدكؿ اإلفريقية
فق انر مكلدان بذلؾ الحركب األىمية الذم أفقدت الببلد األمف كاإلستقرار

2

جميورية بورندي :
تعد بكرندم مف دكؿ كسط إفريقيا الصغيرة مف حيث المساحة  28,000كـ ، 2كيقدر
عدد سكانيا ب  5,153,000نسمة  ،كما تجاكرىا كؿ مف دكلة ركاندا في الشماؿ ،
كمف الجنكب الشرقي تنزانيا  ،كمف الغرب جميكرية الكنغك الديمقرطية  ،كما تعد بكرندم
مف الدكؿ اإلفريقية الحبيسة
مالمح اقتصاد بورندي
الزراعة كالثركة الحيكانية :

1

 www.wikimedia .comزٌارة الموقع ( 2006 -02 -20م )
Africa maida tv . info de 22:30 sur la Republique centre Africene 2015

2
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تحتؿ الزراعة الحرفة األساسية لسكاف بكرندم حيث يزرع كؿ مف الذرة كالقمح
كالشعير كالقطف كالشام كالبف كالتبغ كنخيؿ الزيت  ،أما في مجاؿ الثركة الحيكانية يكجد
كؿ مف الماشية كاألغناـ حيث يقدر بحكلي 750رأس مف األغناـ

1

الثركة المعدنية كالصناعية :
بكرندم مف الدكؿ اإلفريقية التي عانت مف كيبلت الحركب لذا ال تكجد بيا
الصناعات كاإلكتشافات النفطية  ،كمع ذلؾ ىناؾ بعض مف المصنكعات المحمية
كالجمدية  ،كفي الغالب تعتمد عمى اإلستيراد مف الخارج

2

جميورية الكنغو الديمقرطية ( زائير سابقاً ) :
الكنغك الديمقرطية مف أكبر دكؿ اإلفريقية مساحة حيث تقدر مساحتيا بحكالي
 2,345,409كـ ، 2كيقدر عدد سكانيا بحكلي  67,758,000نسمة  ،كتجاكر دكلة
الكنغك كؿ مف جميكرية الكنغك برازفيؿ  ،كجميكرية إفريقيا الكسطى  ،كجنكب السكداف ،
كدكلة أكغندا  ،كراندا  ،كزامبيا  ،كأنغكال  ،كخميج غينيا

3

مالمح اقتصاد الكنغو
الثركة الزراعية كالحيكانية :
تجد الزراعة في دكلة الكنغك الديمقرطية المركز األكؿ مف حيث النشاط االقتصادم ،
حيث يزرع كؿ مف قصب السكر  ،كالذرة  ،كالثركة الخشبية  ،كيعد الخشب مف أىـ

1

 www.assecaa.org- Burundiتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /02/20م)
2
 www.marefa.netزٌارة الموقع ( 2006/02 /2م )
3
Document sur l’econmis de la Répubique démocratique du congo ,minsteur de l’econmis 2014, p7
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صادرات الببلد إلى الخارج  ،أما في يختص بالثركة الحيكانية نجد الماشية كاألغناـ تحتؿ
الصادرة في الببلد

1

الثركة المعدنية كالصناعية :
كمف أبرزىا النفط كالغاز كالنحاس  ،كالرصاص كالذىب  ،كلكف مع ذلؾ لـ تستفيد
الببلد مف الثركات بسبب عدـ األمف كاألستقرار كاألنظمة الدكتكرية التي شيدتيا الببلد
منذ فترة طكيمة.2
دولة الكنغو برازفيل :
ىي دكلة ضمف المجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كمكقعيا داخؿ القارة اإلفريقية
تقع في الكسط كتجاكرىا مف الغرب الغابكف  ،كالكاميركف  ،كافريقيا الكسطى  ،كمف
الشرؽ الكنغك الديمقرطية  ،كتقدر مساحة الكنغك بحكالي  342,00064كـ ، 2كيقدر
عدد سكانيا بحكالي  2,970,000نسمة

3

مالمحاقتصاد الكنغو برازفيل
الزراعة كالثركة الحيكانية :
يعتمد سكاف الكنغك برزافيؿ عمى الزراعة كغيرىـ مف سكاف القارة السمراء  ،حيث
يزرع كؿ مف الكاكاك  ،كقصب السكر  ،كالقيكة  ،كالمكز  ،كالقطف كالفكؿ السكداني ،
كمع ىذا نجد أف دكلة الكنغك مف الدكؿ التي تعيش في ظؿ التبعية المعيشية ، 4كما
تعتمد عمى تربية المكاشي بإضافة إلى صيد األسماؾ كالحيكانات البرية

1

 www.alijazeura.comتارٌخ زٌارة الموقع ( 2006/02/2م )
2
 www.moqaitel.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /02 /4م )
3
 www.ar.actualitix.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006/02/6م )
4
 www.almughtareb.comتارٌخ زٌارة الموقع(2006 /02/2م )
5
 www.panapress.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /02 /22م )
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5

الثركة المعدنية كالصناعة :
تمتؾ الكنغك برازفيؿ كؿ مف النحاس كالذىب كالطاقة الكيربائية  ،كتعتبر مف الدكؿ
اإلفريقية المصدرة لممكاد الخشبية المدارية كاألبانكس

1

جميورية غينياء اإلستوائية :
تعد غينياء اإلستكائية مف أصغر الدكؿ اإلفريقية مساحة تجاكرىا في الشماؿ الغابكف ،
كفي الشرؽ كالغرب خميج غينياء كىي مف الدكؿ اإلفريقية الفريدة في لغتيا الرسمية
حيث تتحدث " األسبانية "  ،كيقدر عدد سكانيا بحكالي  504,000نسمة

2

مالمح اقتصاد غينياء اإلستوائية :
الزراعة كالثركة الحيكانية :
غينياء اإلستكائية كغيرىا مف دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا تعتمد عمى
الزراعة  ،حيث تعتمد عمى زراعة الكاكاك  ،كالبف  ،كاألخشاب  ،مف أجؿ الحصكؿ عمى
العممة الصعبة – كبذلؾ تعمب ىذه المنتجات دك انر حيكيان في تنشيط التجارة الخارجية
كدعـ الصادرات الكطنية ، 3كما يعمؿ السكاف عمى عمى حرفة صيد األسماؾ حكؿ
المناطؽ المائية

4

الثركة المعدنية كالصناعية :
تتمتع غينياء اإلستكائية بالكثير مف المكاد الخامة التي تساىـ في اقتصاد الببلد منيا
الحديد  ،كالتيتانيكـ  ،كالمنجنيز  ،كاليكرانيكـ  ،كالذىب  ،كما تعد غينياء مف الدكؿ
1

Africa- media tv .docmantation sur Republique démocratique du congo,tv,2016
2
 www.startimes.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006/06/06م)
3
 www.doingbusiness.orgتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /06 /04م)
4
 www.wikipecdia.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /06 /20م)
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المنتجة لمبتركؿ  ،حيث يعتمد اقتصادىا عمى نسبة كبيرة مف الصادرات البتركلية تقدر
بنسبة  % 90مف صادراتيا القكمية  ،كبذلؾ تساىـ في دعـ التجارة الخارجية كتفعيؿ
عجمة االقتصاد اإلفريقي كالدكلي. 1
دولة ساو تومي
ىي دكلة إفريقية تتككف مف جزرتيف في خميج غينياء  ،كتجاكرىا مف الغرب دكلة الغابكف
كتبمغ مساحتيا حكالي 1001كـ ، 2كيقدر عدد سكانيا بحكالي  ، 206كىي بذلؾ
تعدأصغر مف دكلة غينياء اإلستكائية مف حيث المساحة كعدد السكاف. 2
مالمح اقتصاد ساو تومي :
الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعتمد دكلة ساك تكمي عمى زراعة الكاكاك في التصدير إلى الخارج  ،كما يزرع كؿ
مف قصب السكر إضافة إلى المحاصيؿ األخرل مف أجؿ اإلكتفاء الذاتي  ،كتتمتع بعدد
قيؿ مف األغناـ كالماغز  .كبذلؾ تشكؿ الزراعة نسبة  %14,30مف جممة االقتصاد
القكمي

3

الثركة المعدنية كالصناعية :
لـ تعد دكلة ساك تكمي مف الدكؿ الغنية بالمكارد المعدنية كلكنيا متفائمة بفعؿ تطكير
مكاردىا النفطية في مياه خميج غينياء كيجرم إستغبلؿ ذلؾ بإشتراؾ مع دكلة نجيريا ،

1

 www.marefa.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006/06/22م )
2
 www.archive.aawsat.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /06 /22م)
3
تقرٌر التنمٌة البشرٌة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً  ،2000 ،ص02
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كمع ذلؾ تشكؿ الصناعة نسبة  ، %15,10كبيذا تعد دكلة ساك تكمي دكلة ضعيفة
كىشة اقتصاديان كذلؾ بفعؿ ضعؼ المكارد االقتصادية فييا

1

دولة الغابون
تعتبر الغابكف مف الدكؿ األعضاء في الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،كتقع
دكلة الغابكف في غرب كسط إفريقيا  ،كيجاكرىا مف الغرب خميخ غينياء  ،كمف الشرؽ
دكلة الكمركف  ،كيبمغ عدد سكانيا  1,5مميكف نسمة كمساحتيا تبمغ 267,667كـ2

2

المبلمح االقتصادية لدكلة الغابكف :
الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعد مف الدكؿ اإلفريقية التي تتميز باألرضي الصالحة لمزراعة حيث تمتمؾ مساحة
تقدر بنسبة  % 85مف األرضييا صالحة لمزراعة  ،حيث يزرع فييا المكاد الغذائية
كبعض الفكاكية كالخضركات  ،كتمتمؾ الغابات المضدرة لمنقد األجنبي.

3

الثركة الصناعية كالمعدنية :
تمتمؾ الغابكف كؿ مف الفكسفات كاليكرانيكـ كما تعد مف الدكؿ التي تساىـ في التجارة
البينية بإمتياز

4

1

تقرٌر منظمة األغذٌة العالمٌة (الفاو) 2000م  ،ص2
2
 www.eeni.org central- Africaتارٌخ زٌارة الموقع (2006/06/26م)
3
Document de Raportesur la securté Alumanteur, office Nationale de la sucurté Alumanteur ,gabon,2015,p6
4
 www.metallisation.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006 /06 /26م )
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دولة توغو :
تكغك دكلة صغيرة تقع في غرب إفريقيا تتمتع بعضكية الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا ،كتجاكرىا مف الغرب دكلة غانا ،كبني  ،كمف الشرؽ بكركينا فاسكا ،كيقدر عدد
سكانيا بحكالي  6,817,000نسمة حسب إحصائية العاـ 2013ـ

1

مالمح اقتصاد توغو :
الزراعة كالثركة الحيكانية :
تعتمد دكلة تكغك إعتمادان كبي انر عمى الزراعة كذلؾ نسبة لمناخيا الذم يكفر مكسـ نمك
جيد  ،كيزرع فييا كؿ مف البف كالكاكاك  ،كالقطف  ،كالذرة الرفعية  ،كالفكؿ  ،كاألرز ،
كالذرة الصفراء  ،كالدخف كغيرىا مف المحاصيؿ الزراعية

2

الثركة المعدنية كالصناعية :
تتمتع تكغك ببعض المعادف كالفسكسفات كالؤلسمنت كما تتمتع ببعض الصناعات الخفيفة
كالمشركبات كغيرىا

3

1

Document du Ressensemant General de la population et de l’habita ,togo,2013,p8
2
 www.projects-abrad-eatogo.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006/06/22م)
3
 www.metallisation.comتارٌخ زٌارة الموقع (2006/06/26م )
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ثانياً:تجربة دول غرب إفريقيا في التكامل االقتصادي:

شيدت دكؿ غرب إفريقيا كغيرىا مف األقطار اإلفريقية اآلخرل العديد مف أنكاع التكامؿ
كالتعاكف االقتصادم  ،كىنا في ىذه الدراسة البد مف ذكر بعض ىذه التجارب التي مرة بيا
دكؿ غرب إفريقيا فيما يمي: 1
 .2الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

يعكد تأسيس الجماعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا إلى الجيكد القديمة التي بدأت في
أكتكبر مف العاـ 1966ـ  ،حيث إجتمع مندكبكا أربعة عشر دكلة لبحث مشركع تجمع
اقتصادم يضـ دكؿ غرب إفريقيا  ،كصحب ىذا اإلجتماع في إبريؿ مف 1968ـ إجتماع
رؤساء كلكف لـ يشيد ىذا االتحاد نجاحان مشيكدان  ،كما دعاء رؤساء كؿ مف نجيريا كتكغك
إلى فكرة تأسيس إتحاد اقتصادم لغرب إفريقيا  ،كلكف جاءت رؤية السنغاؿ مخالؼ ليذه
الرؤية حيث ترل السنغاؿ بإنو يجب إنشاء إندماج إقتصادم بيف دكؿ غرب إفريقيا  ،كبذلؾ
عممت كؿ مف ( نجيريا كتكغك ) إلى إرساؿ دعكة إلى زعماء غرب إفريقيا لئلنضماـ إلى
فكرة تأسيس تكامؿ اقتصادم  ،ففي 1973/4/17ـ تـ التكقيع عمى اتفاقية في إبيدجاف ب (
ككت ديفكار )تقضي إلى تككيف الجماعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا كيضـ التجمع الدكؿ
التالية (بكركينا فاسكا  ،ككت ديفكار  ،مالي  ،مكريتانيا  ،النيجر  ،السنغاؿ )  ،كانضمت
دكلة بنيف ال حقان إلى المجمكعة  ،كتطكرت ىذه االتفاقية بسبب الجيكد الدبمكماسية التي
قامت بيا دكلة نيجريا ألقناع دكؿ إقميـ غرب إفريقيا إلى اإلنضماـ  ،كفي 1975/5/28ـ
كقعت الدكؿ عمى اتفاقية كاسعت النطاؽ  ،كبذلؾ أصبح أعضاء ىذا التجمع كؿ مف ( دكلة
نجيريا  ،كمالي  ،كالسنغاؿ  ،كمكريتانيا  ،كغينيا  ،كغينيا بيساك  ،كبكركينا فاسكا  ،كككت
ديفكار  ،كالنيجر  ،كبنيف  ،كتكغك  ،كغانا  ،كليبيريا  ،كسيراليكف  ،كغامبيا )  ،كتيدؼ ىذه

1

بدر عبد الشافعً  ،تسوٌة الصراعات فً إفرٌقٌا  ،نموذج اإلٌكواس  ،دار الجامعة للنشر  ،ط ، 0القاهرة  ،2004 ،ص66
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الجماعة إلى زيادة اإلستثمارات كفتح األسكاؽ بيف الدكؿ األعضاء  ،كحرية تنقؿ األشخاص
بإضافة إلى تحرير التجارة الخارجية بيف الدكؿ األعضاء  ،كما تيدؼ جماعة()ECOWAS
إلى تحقيؽ الدفاع المشترؾ بيف الدكؿ األعضاء  ،حيث أنشئت الدكؿ األعضاء التجمع
العسكرم الذم يحمؿ إسـ ( اإلككمكج )  ،حيث نجد أف فضاء دكؿ اإليككس تحتكم عمى
مساحة كاسعة تقدر بحكالي  5,112,903كميك متر مربع  ،كما تتمتع بنسبة سكاف تقدر
بحكلي  251,646,263مميكف نسمة تقريبان  ،إضافة إلى المكارد الطبيعية كالزراعية كالمائية
كالثركة الحيكانية. 1
 .2االتحاد النقدي واالقتصادي لغرب إفريقيا

إنشئ ىذا االتحاد في العاـ 1975ـ كيضـ بعض دكؿ غرب إفريقيا الفرنككنفكنية
كىي ( بنيف  ،بكركينا فاسكا  ،ككت ديفكار  ،مالي  ،النيجر  ،السنغاؿ  ،تكغك )  ،حيث
تتمتع ىذه المجمكعة بعممة مكحدة كبنؾ مشترؾ  ،كتقدر نسبة التجارة البينية بيف ىذه الدكؿ
في العاـ 2000ـ كانت تقدر  % 13مف حجـ تجارتيا الخارجية  ،كظمت تعمؿ ىذه
المجمكعة عمى تكحيد السياسات االقتصادية كالنقدية فيما بينيا

2

ثالثاً :تجربة دول الجنوب اإلفريقي في التكامل االقتصادي

مرت دكؿ الجنكب اإلفريقي كغيرىا مف الدكؿ اإلفريقية اآلخرل بالعديد مف أنكاع التكامؿ
االقتصادم  ،كلكف نجد دائمان أف التجربة االفريقية متداخمة حيث نجد دكلة كاحدة في عدة
تكتؿ اقتصادم  ،كذلؾ نظ انر لمتداخؿ كالتقارب الجغرافي بيف ىذه الدكؿ  ،كفيما يمي يمكف
عرض تجربة ىذا القطاع اإلفريقي في اآلتي :
 .2االتحاد الجمركي لمجنوب اإلفريقي ()S.A.C.U

1
2

بدر حسن شافعً  ،تسوٌة الصراعات فً إفرٌقٌا " نموذج اإلٌكواٌس "  ،مرجع سابق  ،ص62
ولٌم توردوف  ،الحكم والسٌاسة فً إفرٌقٌا (ترجمة  :كاظم هاشم )  ،أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  ،ط ، 0طرابلس 2002 ،م  ،ص222
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أنشئ ىذا االتحاد في العاـ 1969ـ  ،كيضـ كؿ مف ( جنكب إفريقيا  ،كبكتسكانا ،
كليسكتك  ،كسكازيبلند  ،كناميبيا )  ،كييدؼ ىذا االتحاد إلى تحرير التجارة كتنمية
الصناعات بيف الدكؿ األعضاء بإضافة إلى كضع التعريفة الجمركية بيف الدكؿ االعضاء ،
كما عمؿ عمى إزالة الحدكد كالقيكد المالية بيف الدكؿ األعضاء  ،كما حقؽ العديد مف
المكاسب االقتصادية كالسياسية  ،كتحكؿ ىذا االتحاد بعض قمة ( أركشا ) إلي كياف جديد
يحمؿ إسـ ( ) S.A.D.C

1

 .8جماعة التنمية لدول الجنوب اإلفريقي ()S.A.D.C

تعتبر السادؾ مف أقكل التجمعات االقتصادية اإلفريقية عمى المستكل السياسي كاالقتصادم
 ،كتـ اإلعبلف عف ىذا التجمع في العاـ 1992ـ  ،كيضـ في عضكيتو الدكؿ التالية (
مكزمبيؽ  ،سكازيبلند  ،تنزانيا  ،زمبيا  ،زيمبايكم  ،أنغكال  ،بتسكانا  ،مبلكم ) كتعبر ىذه
الدكؿ المؤسس لي ذا التجمع  ،كلكف بعد ذلؾ إنضمت إلييا كؿ مف ( ناميبيا  ،جنكب إفريقيا
 ،جميكرية الككنغك الديمقرطية  ،كمدغشقر )  ،كأعمف مقر ىذا التجمع ( بتسكانا )،
كاستكماالن لما تكصمت إليو قمت ( أركشا ) بتنزانيا  ،كجمع السادؾ بيف الجانب االقتصادم
كالسياسي كركزت ىذه الجماعة عمى تحقيؽ التنمية كالنمك االقتصادم  ،كتيدؼ جماعة
السادؾ إلى تخفيؼ الفقر كالجكع كرفع مستكل المعيشة بيف دكؿ المجمكعة  ،كمما تقدـ
يمكف تمخيص أىداؼ جماعة السادؾ الكرادة في المادة ( )5مف معاىدة السادؾ في النقاط
التالية: 2
أ .تعزيز األمف كحماية السبلـ
ب .تعزيز التنمية المستدامة ذاتيان عمى أساس االعتماد الجماعي عمى الذات المشترؾ
ج .تحقيؽ التكامؿ بيف اإلستراتيجات الكطنية كاإلقميمية
1

محمد عاشور مهدي  ،مرجع سابق  ،ص22
2
فرج عبد الفتاح فرج  ،االقتصاد اإلفرٌقً قضاٌا التكامل والتنمٌة  ،دار النهضة  ،القاهرة  ( ،د،ت) 2002 ،م  ،ص02
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د .تعزيز كزيادة العمالة المنتجة كاالستفادة مف مكارد المنطقة
ق .تحقيؽ اإلستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية كحماية البيئة
ك .تعزيز كتكطيد الصبلت التاريخية كاإلجتماعية بيف شعكب المنطقة
كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ظمت السادؾ جاىدة في تنسيؽ السياسات االقتصادية بيف
الدكؿ األعضاء كازالة الحكاجز التي تحكؿ دكف تنقؿ السمع كالخدمات بيف الدكؿ األعضاء ،
كما عممت عمى تعزيز تنمية المكارد البشرية كتشجيع كتطكير التكنكلكجيا مع ضماف التفاىـ
التاـ بيف الدكؿ األعضاء  ،كيرم الباحث أف ىذه الجماعة ركزت عمى الجانب االقتصادم
كالسياسي كاألمني معان مما لعب ىذا األمر دك انر في تحقيؽ اإلستقرار في المنطقة مما أدل
إلى إنسياب حركة التجارة البينية

1

رابعاً :تجربة التكامل اإلفريقي المشترك

يقصد الباحث بالتكامؿ اإلفريقي المشترؾ االتفاقيات المككف لبعض أنكاع مف التكامؿ
اإلفريقي الذم ال يعتمد عمى الجكار  ،بؿ إنما يضـ العديد مف الدكؿ اإلفريقية دكف النظر
عف مكقع الجكار أك الجية كمف أمثمة ىذا النكع مف التكامؿ ( السكؽ المشتركة لدكؿ شرؽ
كجنكب إفريقي ا  ،ككذلؾ تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء  ،كبإضافة تجمع دكؿ الساحؿ
الخمسة المنشأة حديثان ) كفي ىذا المحكر مف البحث يمكف عرض ىذه التجارب في اآلتي :
 .2السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا

جاء ىذا التجمع نتيجة تطكر التفاقية تفضيمية كقعت في العاـ 1983ـ تيدؼ إلى إقامة
منطقة تجارة حرة بيف الدكؿ األعضاء  ،كبذلؾ إتخذت ىذه االتفاقية شكميا الحالي لتككيف
شكقان مشتركان في ديسمبر مف العاـ 1994ـ  ،كتضـ اتفاقية الككميسا في عضكيتيا الدكؿ
التالية  ( :إنغكال  ،بكرندم  ،جزر القمر  ،الكنغك الديمقرطية  ،جيبكتي  ،مصر  ،إرتيريا ،
1

)En Aout 2011.p2Comminque du 31ems Sommet des chefs état et Gouvernement de la (S.A.D.C
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أيثكبيا  ،كينيا  ،مدغشقر  ،مكريسيكس  ،ركاندا  ،سيشؿ  ،السكداف  ،سكازيبلندا  ،أك غندا ،
زمبيا  ،زيمبايكم  ،ليبيا ) ، 1كالتزمت ىذه الدكؿ عمى مجمكعة مف المبادئ األساسية :
أ .اإللتزاـ بالمساكاة كالتكامؿ كاإلحتراـ المتبادؿ ككذلؾ التضامف كاإلعتماد الجماعي
ب .اإلعتراؼ بسيادة حكـ القانكف كتشجيع القانكف ككذلؾ العادلة االقتصادية كالمشاركة
الشعبية في التنمية
ج .الحؿ السممي لمنزاعات المسحمة كتشجيع سياسة حسف الجكار

2

كمف خبلؿ ىذه المبادم تريد ىذه المجمكعة تحقيؽ العديد مف األىداؼ التي يمكف تمخيصيا
في النقاط التالية :
 التكصؿ إلى النمك المتكاصؿ كالتنمية المستدامة في الدكؿ األعضاء كذلؾ عف طريؽ
تشجيع ىياكؿ اإلنتاج كتحقيؽ تسكيؽ متكازف
 دفع عجمة التنمية المشتركة في كافة مجاالت النشاط االقتصادم ككذلؾ تنسيؽ
السياسات االقتصادية المشترؾ مف أجؿ رفع مستكل المعيشة في الدكؿ األعضاء
 التعاكف في خمؽ مناخ متكازم لئلستثمار المحمي كاألجنبي كالعابر لمحدكد
 التعاكف مف أجؿ تعزيز العبلقات بيف السكؽ المشتركة كبقية دكؿ العالـ
 العمؿ عمى تحقيؽ األمف كاإلستقرار بيف الدكؿ األعضاء كتقكية أكاصر التنمية
االقتصادية
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ التي كضعت الككميساالييئات كالمؤسسات التالية :
 ىيئة رؤساء الدكؿ كالحككمات

1

ولد محمد عٌسى محمد  ،معوقات التكتالت االقتصادٌة فً البلدان النامٌة " دراسة حالة الكومٌسا " مجلة الباحث  ،العدد العاشر  ،الجزائر ،
2002م  ،ص22
2
هالة أحمد األمٌن  ،التكتالت االقتصادٌة " منظمومة الكومٌسا والسودان  ،التقرٌر الثالث والعشرون  ،إدارة التروٌج والدراسات واإلستثمار
وزارة التجارة الخارجٌة السودان  ،الخرطوم 2004 ،م  ،ص2

169

 المجمس الكزارم
 المجنة الحككمية
 لجنة محافظي البنكؾ المركزية
 محكمة عدؿ الككميسا
 الجاف الفنية
كبيذه المؤسسات ظمت الككميسا تعمؿ جاىدة في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ حيث عممت عمى
تحرير التبادؿ التجارم بيف الدكؿ األعضاء مرك انر بتكحيد التعريفة الجمركية  ،كتنسيؽ
السياسات المالية كالنقدية كظمت الككميسا منذ تأسيسيا حتى اآلف مف أقكم مؤسسات
التكامؿ االقتصادم اإلفريقي

1

 .8تجمع دول الساحل والصحراء ( س ،ص )

يعد تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء مف التكتبلت االقتصادية اإلفريقية المشتركة التي جاء
تأسيسيا في ظركؼ حاكلت فييا بعض الدكؿ اإلفريقية كسر الحصار االقتصادم المفركض
عمى دكلة ( ليبيا ) مف قبؿ الدكؿ الكبرل كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية  ،ك ردان لذلؾ
جاء تأسيس ىذه التجمع في العاـ 1998ـ بالعاصمة الميبية ( طرابمس ) عمى أثر قمة
إفريقية جمعت كؿ مف دكلة تشاد  ،النيجر  ،السكداف  ،كمندكب عف رئيس جميكرية بكركينا
فاسكا  ،كذلؾ بناءان عمى مبادرة مف الرئيس الميبيي الرحؿ العقيد ( معمر القذافي ) ،كييدؼ
ىذا التجمع إلى إقامة إتحاد اقتصادم شامؿ كفقان إلستراتجية تنفيذ المخطط التنمكم المتكامؿ
لمدكؿ األعضاء  ،كيشمؿ ىذا المخطط إلى تحقيؽ اإلستثمار في المختمفة منيا ( الزراعية ،
كالصناعية  ،كاإلجتماعية  ،كالثقافية  ،كالطاقة )  ،كما تيدؼ إلى إزالة كافة العكائؽ التي
تحكؿ دكف كحدة الدكؿ األعضاء  ،كما ظؿ ىذا التجمع في العمؿ عمى حرية تحريؾ
1

إٌهاب عبدهللا عباس  ،أثر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفرٌقٌا فً عملٌة التنمٌة فً السودان  ،مجلة جامعة شندي  ،العدد الحادي عشر ،
2000م  ،ص044
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األشخاص كرؤس األمكاؿ كحماية مصالح مكاطني الدكؿ األعضاء  ،كحرسة أيضان ىذا
التجمع عمى ضماف العمؿ كحرية اإلقامة كتنقؿ البضائع كالسمع بإضافة إلى تشجيع التجارة
الخارجية عف طريؽ رسـ سياسة اإلستثمار في الدكؿ األعضاء  ،كما ييدؼ ايضان ىذا
التجمع إلى زيادة كتطكير كسائؿ النقؿ كاالتصاالت األرضية كالجكية كالبحرية فيما بيف
الدكؿ األعضاء عف طريؽ تنفيذ المشاريع المشتركة ، 1حيث نجد أف المجمكعة حرسة عمى
تنسيؽ النظـ التعميمية بيف الدكؿ األعضاء مما دفع العقيد القذافي الراحؿ إلى إرساؿ العديد
مف الكتب إلى دكؿ الساحؿ كالصحراء  ،كبذلؾ عممت مجمكعة دكؿ الساحؿ كالصحراء
نشطة فترة طكيمة بسبب التمكيؿ كالدعـ الكبير الذم تتمتع بو مف قبؿ العقيد الميبيي
شخصيان ،كبعد رحيؿ العقيد القذافي كاجية ىذا التجمع العديد مف الصعكابات بسبب إنييار
أكبر أعضائ و بسبب اإلضطرابات األمنية فييا كخاص المشاكؿ األمنية في كؿ مف ( مالي ،
مصر  ،كليبيا ) كفي شير فبراير مف العاـ 2013ـ إنعقدت قمة إستثنائية في العاصمة
التشادية ( أنجمينا ) كذلؾ مف أجؿ إعادة ىيكمة ىذا التجمع ال يصبح قكيان مرة أخرل ،
كعممت ىذه القمة إلى تكزيع الصبلحيات بيف الدكؿ األعضاء بإضة إلى تككيف جياز يعمؿ
عمى مكافحة اإلرىاب

2

 .4تجمع دول الساحل G5

يعتبر ىذا التجمع مف أحدث التجمعات في القارة اإلفريقية حيث جاء بعد إنعقاد قمة
نكاكشكط التي تضـ خمسة دكلة مف الساحؿ اإلفريقي  ،كذلؾ بتاريخ 2014/02/17ـ حيث
إجتمع رؤساء كؿ مف دكلة ( تشاد  ،كمكريتانيا  ،كمالي  ،كالنيجر  ،كبكركينا فاسكا )
كييدؼ ىذا التجمع إلى التنسيؽ كالتعاكف اإلقميمي مف أجؿ مكاجية التحديات االقتصادية
كاألمنية  ،كذلؾ مف أجؿ حشد الجيكد كاستقطاب التمكيؿ مف أجؿ عممية التنمية كاإلستثمار
1

البشر الكوت  ،مرجع سابق  ،ص64
2
مجلة إفرٌقٌا قارتنا  ،مقال بعنوان تجمع دول الساحل والصحراء  ،العدد الثانً 2002 ،م  ،ص2-0
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األجنبي بإضافة إلى خمؽ فرص العمؿ في الدكؿ األعضاء كما يعمؿ ىذا التجمع إقامة
البنية التحتية مف أجؿ النيكض بالدكؿ اإلعضاء  ،كما تعمؿ ىذه المجمكعة إلى مكافحة
اإلرىاب الذم أصبح مشكمة أساسية لمبادلة التبادؿ التجارم بيف الدكؿ اإلعضاء  ،كفي
بداية عمؿ ىذه المجمكعة إستطاع الرئيس الدكرة األكلى فخامة ( محمد كلد عبدالعزيز )
إعطاء أىمية ليذا التجمع حيث أصبح ىذا نشاطان في مجاؿ مكافحة اإلرىاب أكثر مف
المجمكعات التي سبقتو  ،كفي الدكرة الثانية التي إنعقدت في مدينة أنجمينا تناكلت المجمكعة
العديد مف المكضكعات االقتصادية منيا مشركع إنشاء سكة حديد ( مكريتانيا – إنجمينا ) ،
كينتظر الرئيس التشادم ( إدريس دبي إتنكا ) الذم يترأس ىذه المجمكعة حاليان العديد مف
الممفات االقتصادية كاألمنية

1

معوقات التكامل االقتصادي اإلفريقي :
شيدت القارة اإلفريقية منذ فترة العديد مف حاالت التكامؿ االقتصادم التي تتطرؽ إليو ىذا
البحث في ىذه الجزئية  ،كلكف نجد في الكاقع أف التكامؿ اإلفريقي يكاجيو العديد مف
المعكقات ا لتي يمكف ذكرىا في ىذا السياؽ حيث نجد أف السياسات اإلستعمارية تجأه القارة
كأحد مف المعكقات الرئيسية التي تعترض عمؿ التكامؿ اإلفريقي كخاصة سياسة فرنسا ،
كالكاليات المتحدة اإلمريكية حكؿ الصراع في مكارد القارة كخاصة الذىب األسكد ( النفط )،
ككذلؾ القطف اإلفريقي الذم تسيطر الدكلة الفرنسية في تجارتو  ،كقد نجد كثير مف األحياف
أف الدكؿ اإلفريقية التسطيع الكفاء بالتزاماتيا المالية أك القانكنية التي تتمثؿ في تنفيذ الق اررات
كتسير عمؿ التكامؿ  ،كما تكاجيو القارة غياب األمف كاإلستقرار في العديد مف الدكؿ مما
ينعكس ىذا األ مر في التعاكف اإلقميمي مما يسبب في إفقاد دكر الدكلة في النشاط التجارم
الخارجي  ،كما تتسـ دكؿ القارة اإلفريقية بإنعداـ اإلرادة السياسية كعدـ التنازؿ عف السيادة
الكطنية لصالح التعاكف اإلقميمي  ،كما نجد أف عدـ مشاركة الشعكب في التعاكف اإلقميمي
1
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بسبب القبضة الح ديدية التي يتمتع بيا القادة األفارقة  ،مما ينعكس ذلؾ عمى عممية التبادؿ
التجارم بيف الشعكب  ،إف غياب العدالة اإلجتماعية في القارة اإلفريقية إنعكس بشكؿ سمبي
عمى التعاكف االقتصادم كانسياب حركة التجارة الخارجية في الحدكد  ،حيث يعتقد الكثير
مف القادة األفارقة أف كجكد أسرة كاحدة في دكلتيف ينعكس سمبان عمى أمف كأستقرار أحد
الدكلتيف لذا نبلحظ في كثير مف األحياف تيميش القبائؿ الحدكدية  ،كاضافة إلى ما تقدـ
تكاجيو القارة اإلفريقية إنعداـ ( البنية التحتية  ،كىشاشة االقتصاد  ،كانعداـ الطرؽ المعبدة
بيف الدكؿ  ،كتعدد المش اركة في التجمعات اإلقميمية  ،الديكف الخارجية )  ،كبيذا نجد أف
التكامؿ اإلفريقي يكاجيو العديد مف المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىدافو كظاىرة اإلىارب
كالمخدرات كاألمراض الكبائية التي تشيدىا القارة اإلفريقية.1

1

فوزٌة أكرم عزٌز  ،النٌباد توجه جدٌد للتنمٌة فً إفرٌقٌا  ،مجلة األستاذ  ،العدد2002 ،200م  ،ص226-226

173

المبحث األول  :حالة االقتصاد العالمي في الفترة من 8025 -8008م
إستعرض البحث في الفصكؿ السابقة أدبيات الدراسة ثـ المفاىيـ كنظريات لمتجارة الخارجية
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية كمفيكميا  ،كما تناكؿ البحث أيضان إتفاقيات التجارة الدكلية
 ،ككذلؾ تتطرؽ البحث إلى التجربة األكركبية في التكامؿ كبعض التجارب األخرل بما فييا
التجارب اإلفريقية المختمفة  ،كلكف ىنا في ىذا الجزء مف البحث يستعرض الباحث حالة
االقتصاد العالمي مف 2015 -2008ممف خبلؿ جمع البينات الكاقعية كتحميميا عبر برنامج
أكسؿ لتحميؿ البينات مف أجؿ كالكصكؿ إلى نسب مئكية تسمح لمباحث مناقشة كتحميؿ كتقيـ
حالة االقتصاد العالمي كحركة تجارتو الخارجية  ،كمف ثـ معرفة الجيكد الدكلية كاإلقميمة
التي عممتيا مف أجؿ مجابية األزمة لمكصكؿ إلى نتائج جديدة.
حالة االقتصاد العالمي 8025 – 8008م

شيد االقتصاد العالمي في بداية العاـ 2008ـ أزمات مصرفية كمالية كانييار بعض
المؤسسات المالية كما أشار إليو الباحث في المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ في ىذا
البحث  ،كمف بذلؾ فإف الباحث يرل أف أزمة العاـ 2008ـ أدت إلى تدىكر في قيمة
العمبلت كأسعار الصرؼ مما سبب ىذا األمر إلى إختبلؿ في أسكاؽ الماؿ  ،كمف ثـ إرتباؾ
في سكؽ اإلقتراض كالرىف العقارم في الكاليات المتحدة األمريكية كنسبة لمترابط بيف األسكاؽ
المالية العالمية إمتدت األزمة إلى بقية دكؿ العالـ  ،كبذا فإف نمك االقتصاد العالمي إنخفض
مف  %5,1الذم كاف عميو في العاـ 2007ـ إلى  %3.9في العاـ  2008ـ كذلؾ بسبب
األزمة االقتصادية العالمية ، 1كيرم الباحث ىنا أف االقتصاد العالمي في ىذه الفترة إذ لـ
يشيد األزمة االقتصادية فإنو يمكف أف ينمك بصكرة إيجابية تعكض الخسارة  ،كمف المتكقع
ىنا إذكانت كؿ العكامؿ ثابتة عمى حاليا يمكف أف يصؿ نمك االقتصاد العالمي إلى %7,1

1
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كلكف بسبب األزمة العالمية نجد أف االقتصاد العالمي فقد ىذا النمك ، 1كما نجد أف حالة
التضخـ في االقتصاد العالمي إرتفعت مف  %9,3في العاـ 2007ـ إلى  %14,2في العاـ
2008ـ ، 2كبذا يمكف لمباحث أف يستعرض حالة بعض االقتصاديات المتقدمة بحسب
الدكلة في الجدكؿ رقـ ( ) 7أدناه :
جدول رقم ()6
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة في العام 8008م

الدكؿ

معدالت النمك
%

معدالت التضخـ معدالت البطالة
%

%

الحساب الجارم
كنسبة مف الناتج
المحمي %

الكاليات المتحدة

1,6

4,2

5,6

()4,6

األمريكية
الياباف

0,7

1,6

4,1

4,0

فرنسا

0,8

3,4

()1,2

()2,8

إيطاليا

0,1

3,4

()1,5

()2,8

المممكة المتحدة

0 ،1

3,8

()3,8

()3,6

كندا

07

2,5

0,9

0,9

المانيا

1,8

2,9

7,6

7,3

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
 ) ( يشير ىذا القوس إلى عالمة السالب

1

على الزٌادات وفارس الخرابشة  ،أثر األزمة المالٌة على األسواق العالمٌة  ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات االقتصادٌة واإلدارٌة  ،المجلد
الحادي والعشرون  ،العدد األول 2002 ،م  ،ص244
2
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شكل رقم ()2
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة للعام 2008م
8
6
معدالت النمو

4

معدالت التضخم

2

معدالت البطالة

0

الحساب الجاري

-2
-4
-6

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )

أنو يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ أعبله أف نمك االقتصاديات المتقدمة ضعيفان كذلؾ
بسبب األزمة االقتصادية العالمية  ،كما نجد أف إرتفاع معدالت التضخـ في الكاليات
المتحدة األمريكية بنسبة  %4,2كتعد ىذه النسبة أكبر معدؿ تضخـ شيدتو الدكؿ المتقدمة
في العاـ 2008ـ  ،كذلؾ بسبب نشؤ األزمة في الكاليات المتحدة األمريكية  ،كيأتي بعد ىذا
المعدؿ إرتفاعان معدؿ تضخـ في المممكة المتحدة الذم كصؿ نسبتو إلى  %3,8كمف ثـ تأتي
االقتصاديات األخرل كما ىك مبيف في الجدكؿ كالشكؿ أعبله  ،كما يبلحظ أف الحساب
الجارم ليذه الدكؿ كمو بالسالب ما عدا االقتصاد األلماني كاف أكثر إستق ار انر في اقتصاديات
المتقدمة  ،كىنا يرل الباحث رغـ استقرار االقتصاد األلماني عف غيره مف االقتصاديات
المتقدمة إال أنو يعاني مف إنتشار البطالة حيث تقدر نسبة البطالة في المانيا بنسبة %7,6
في بداية األزمة

1

1
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جدول رقم()7
يوضح حالة اقتصاديات األقطار النامية 8008م
معدالت النمك

معدالت التضخـ

الحساب الجارم كنسبة مف

األقطار
%

%

%

الناتج المحمي %

دكؿ إفريقيا

5,9

10,2

3,0

أسيا

8,4

7,8

5,4

الشرؽ األكسط

6,4

15,8

22,9

دكؿ

4,6

7,9

()0,8

أمريكا البلتنية
المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )

شكل رقم ()3
يوضح حالة االقتصاديات النامية للعام 2008م
25
20
معدالت النمو

15

معدالت التضخم

10

الحساب الجاري
5
0
دول أمرٌكا
الالتنٌة

الشرق األوسط

أسٌا

إفرٌقٌا
-5

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
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كمف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ أعبله يبلحظ الباحث أف األقطار النامية في بداية األزمة كانت
أحسف حاالن مف الدكؿ المتقدمة حيث نجد أف دكؿ القارة اإلفريقية تتمتع بنسبة نمك %5,9
بينما يبلحظ معدؿ التضخـ اإلفريقي كصؿ إلى نسبة  %10,2كالحساب الجارم %3,0
كفي ىذه الحالة يمكف القكؿ أف االقتصاد اإلفريقي كاف في أحسف أحكالو في بداية األزمة ،
كمع ذلؾ اليمكف القكؿ أف االقتصاد اإلفريقي لـ يتأثر باألزمة ألف األزمة أصبحت عالمية
كيمكف أف يبلحظ ظيكر آثار األزمة في بيانات العاـ 2009ـ  ،كمف ناحية أخرل نجد
االقتصاد األسيكم يتمتع بنسبة نمك تقدر بحكالي  %8,4في العاـ 2008ـ كمعدالت
التضخـ فييا كصمت إلى  %7,8كالحساب الجارم فييا كصؿ نسبة  ، %5,4كيرل الباحث
أف االقتصاد األسيكم في بداية األزمة كاف اقتصادان متعافيان  ،كلكف مع ذلؾ لف يسطيع
االقتصاد األسيكم مقاكمة آثار األزمة في العاـ 2009ـ كيمكف مبلحظ ذلؾ في بيانات العاـ
 2009ـ  ،إستطاعت دكؿ الشرؽ األكسط في بداية األزمة أف تحقؽ معدؿ نمكيقدر بحكلي
 %6,4كمعدؿ تضخـ كصؿ إلى  %4,6كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى  ، %22,9اما
بالنسبة لدكؿ أمريكا البلتنية كصؿ نسبة النمك فييا إلى  %4,6كنسبة التضخـ %7,9
كالحساب الجارم فييا كاف سالبان حيث يقدر بنسبة ( ، )%_0,8كاعتمادان إلى ىذه البيانات
فإف الباحث يرم أف االقتصاديات النامية عمكمان كانت أحسف حاالن في بداية األزمة  ،كلكف
لف يظؿ الحاؿ عمى ما ىك عميو في العاـ الثاني لؤلزمة  ،كسبب في ذلؾ أف االقتصاد
العالمي أصبح سكؽ كاحد في نظاـ العكلمة االقتصادية.1
االقتصاد العالمي 8009م :
تشير البيانات االقتصادية ليذا العاـ إلى إنخفاض في النمك ،كذلؾ بسبب تداعيات
األزمة االقتصادية العالمية لعاـ 2008ـ حيث يقدر معدؿ النمك كما تـ ذكره في الفقرة
السابقة  ، % 3,9اما في ىذا العاـ يبلحظ التراجع بالسالب حيث نجد معدؿ النمك كصؿ (
1
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_ )%1,1كيصاحب ذلؾ ضعؼ في اإلنتاج الصناعي كانخفاض في معدالت اإلستثمار ،
كارتفاع معدالت البطالة كظيكر حالة مف الرككد االقتصادم ، 1كفيما يمي يمكف عرض حالة
بعض االقتصاديات المتقدمة في الجدكؿ اآلتي
جدول رقم()8
يوضح االقتصاديات المتقدمة لعام 8009م
الدول

معدالت النمو %معدالت التضخم معدالت البطالة الحساب الجاري
%

%

%

أمريكا

()2,6

()0,3

9,3

()2,7

الياباف

()5,2

()1,4

5,1

2,8

المانيا

()4,7

0,2

7,5

4,9

فرنسا

()2,5

0,1

9.4

()1,9

إيطاليا

()5,0

0,8

7,8

()3,2

بريطانيا

()4,9

2,1

7,5

()1,1

كندا

()2,5

0,3

8,3

()2,8

المصدر  :بنك السودان المركزي 8020م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم ()4
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة للعام 2009م
10
8
معدالت النمو

6

معدالت التضخم

4

معدالت البطالة

2
0

الحساب الجاري

-2
-4
-6

المصدر  :بنك السودان المركزي (بتصرف الباحث )
يبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في العاـ 2009ـ أف االقتصاد األمريكي بدأ يعاني مف
تداعيات األزمة االقتصادية التي بدأت في 2008ـ،حيث يبلحظ أف نسبة النمك في
االقتصاد األمريكي 2008مكصمت  %1,6بينما في العاـ 2009ـ أصبح بالسالب ()%2,6
كىذا يدؿ داللة تامة أف االقتصاد األمريكي في أزمة مالية كاقتصادية يرأىا االقتصاديكف
بأنيامف أشد األزمات االقتصادية التي كاجييا االقتصاد األمريكي في تاريخيو كما أنو خبلؿ
الجدكؿ كالشكؿ أعبله يبلحظ أف معدالت البطالة في الكاليات المتحدة كصمت إلى نسبة
 %9,3بينما كانت في العاـ 2008ـ تـ تقديرىا بنسبة  %5,6كالحساب الجارم فييا كصؿ
إلى ( )%2,7بينما في العاـ 2009ـ أصبح الحساب الجارم كصؿ ()%4,6

1

،

كبيذا يرل الباحث أف االقتصاد األمريكي في العاـ الثاني مف أزمة كاف مف أسك
االقتصاديات العالمية حيث إنيارت البنكؾ كشركات التأميف كشركات صناعة السيارات حيث
قامت الكثير مف الشركات األمريكية بتصريح العماؿ  ،مما أدل إلى زيادة البطالة في
الكاليات المتحدة األمريكية  ،كما يبلحظ أيضان مف خبلؿ الجدكؿ أف االقتصاد الياباني بدأ
1
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ىك اآلخر يعاني مف إنخفاض في معدالت النمك حيث كصؿ النمك بالسالب حيث يقدر
()%5,2كنسبة بطالة تقدر بنسبة  %7,5كما نجد أف فرنسا ىي األخرل بدأت تتأثر مف
األزمة حيث تشير معدالت النمك في فرنسا إلى سالب ( )%2,5مصحكبة بمعدالت بطالة
كصمت  ، % 9,4اما االقتصاد االيطالي كصؿ فيو معدالت النمك إلى ( )5,0بالسالب
كمصحكب بمعدالت بطالة تقدر  ، %7,8اما بريطانيا كانت معدالت النمك فييا ()%4,9
بالسالب كمعدالت البطالة كصمت  ، %7,5ك يبلحظ في االقتصاد الكندم آثار األزمة حيث
كصمت معدالت النمك فيو كصمت إلى نسبة ( ) %2,5بالسالب كمصحكبة بمعدالت بطالة
كصمت  ، %8,3إذان مف خبلؿ ىذه البيانات المعتمدة لدل الجيات االقتصادية يرم الباحث
أف االقتصاديات المتقدمة في العاـ 2009ـ دخمت في أزمة اقتصادية كمالية لـ يشيدىا
العالـ مف قبؿ حيث طالت الكثير مف الشركات كالمؤسسات المالية في الدكؿ المتقدمة كبدأت
تنتقؿ آثارىا بسرعة إلى بقية دكؿ العالـ كخاصة دكؿ الشرؽ األكسط كافريقيا التي تعتمد عمى
االقتصادي ات الدكؿ المتقدمة  ،كمف خبلؿ ماتقدـ يمكف عرض حالة االقتصاديات النامية
لمعرفة آثار األزمة االقتصادية عمييا

1

جدول رقم ()9
يوضح حالة اقتصاديات االقطار النامية 8009م
الدكؿ

معدالت النمك %

معدالت التضخـ %

الحساب الجارم %

إفريقيا

2,6

10,4

()1,7

أسيا

6,9

3,1

4,1

الشرؽ األكسط

2,0

6,7

2,6

دكؿ أمريكا البلتنية

()1,7

6,0

()0,6

المصدر  :بنك السودان المركزي 8020م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم()5
يوضح حالة االقتصاديات النامية للعام 2009م
12
10
معدالت النمو

8

معدالت التضخم

6

الحساب الجاري

4
2
0
دول أمرٌكا
الالتنٌة

الشرق األوسط

أسٌا

إفرٌقٌا

-2

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
انو كمف خبلؿ البيانات االقتصادية لعاـ 2009ـ يبلحظ أف االقتصاد اإلفريقي قد تأثر
باألزمة االقتصادية العالمية حيث تراجعت نسبة النمك إلى  %2,6بدالن مف  %5,9في العاـ
الماضي كما ارتفعت معدالت التضخـ مف  %10,2إلى  %10,4في العاـ 2009ـ ،
كالحساب الجارم اإلفريقي أصبح بالسالب حيث كصؿ إلى (  ، ) %1,7اما بالنسبة
لبلقتصاد األسيكم يبلحظ فيو إنخفاض في معدالت النمك تصؿ إلى  %6,9بدالن مف %8,4
في العاـ الماضي  ،كما يصحب ذلؾ معدالت تضحـ كصمت  %3,1كالحساب الجارم بمغ
إلى نسبة ، % 4,1اما اقتصاديات الشرؽ األكسط إنخفضت فييا معدالت النمك لتصؿ إلى
 %2,0مف  %6,4في العاـ الماضي كما كصمت معدالت التضخـ إلى إلى %6,0كالحساب
الجارم فييا  %2,6بينما نجد دكؿ أمريكا البلتينية تشيد معدالت نمك كصمت إلى(%1,7
)كمعدالت التضخـ كصمت إلى  %6,0كالحساب الجارم يقدر ( )%0,6بالسالب ،1كيرل
الباحث أف االقتصاديات النامية في العاـ 2009ـ تأثرت باألزمة االقتصادية العالمية مما
إنعكس ذلؾ عمى حي اة الناس االقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية حيث نجد الكثير مف الدكؿ
1
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اإلفريقية كالعربية شيدت أزمات كصراعات داخمية أدت إلى حاالت النزكح كالمجؤ في
األقطار األخرم  ،كبذلؾ يمكف لمباحث أف يتناكؿ حالة االقتصاديات العالمي لعاـ 2010ـ
لمعرفة تداعيات كأحداث العاـ 2009ـ عمييا فيما يمي:
االقتصاد العالمي 2010ـ :
يشيد االقتصاد العالمي في العاـ 2010ـ نكعان مف التحسف حيث بدأ يتخمص مف تداعيات
األزمة االقتصادية العالمية  ،حيث سجؿ معدؿ نمك يقدر  %5,1بدالن مف ( )%1,1بالسالب
في العاـ 2009ـ  ،كذلؾ نتيجة خطط اإلنقاذ المختمفة التي تبنتيا الدكؿ في اإلطار
الجماعي كخاصة دكؿ المجمكعة األكربية ، 1كفيما يمي يمكف عرض حالة االقتصاديات
المتقدمة في ما يمي :
جدول رقم()20
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 8020م
الدكؿ

معدالت

النمك معدالت التضخـ معدالت البطالة الحساب الجارم

%

%

%

%

أمريكا

3,0

1,6

9,6

()3,2

الياباف

4,0

()0,7

5,1

5,7

المانيا

3,6

1,2

7,1

()1,7

فرنسا

1,4

1,7

9,8

()3,3

إيطاليا

1,3

1,6

8,4

()3,2

بريطانيا

1,4

3,3

7,9

()3,1

كندا

3,2

1,8

8,0

()3,1

المصدر :بنك السودان المركزي 8022م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم( )6
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة للعام 2010م
10
8
معدالت النمو

6

معدالت التضخم

4

معدالت البطالة

2

الحساب الجاري

0
-2
-4

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )11كالشكؿ ( )6أف االقتصاديات المتقدمة أحسف حاالن مف العاـ
الماضي  ،حيث يبلحظ أف النمك في االقتصاد األمريكي كصؿ  %3,0كمعدالت التضخـ
إلى  %1,6كمصحكبة بمعدالت بطالة تصؿ إلى  %9,6كالحساب الجارم فييا بالسالب
كصؿ إلى (  ، ) % 3,2أما معدالت النمك في االقتصاد الياباني في ىذا العاـ يقدر %4,0
كمعدالت التضخـ كصمت إلى (  ) %0,7كمعدالت البطالة ( )%3,2بالسالب  ،كما نجد
نسبة النمك في االقتصاد الماني كصمت إلى  %3,6كمصحكبة بمعدالت تضخـ %1,2
كمعدالت بطالة تعادؿ  %7,1كالحساب الجارم فييا يقدر بنسبة ( ،)%1,7اما حالة
االقتصاد الفرنسي كصمت فيو نسبة النمك إلى  %1,4مصحكبة بمعدالت تضخـ كصمت إلى
 %1,7كمعدالت بطالة  %9,8كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى فييا كصؿ إلى ()%3,3
بالسالب  ،اما بالنسبة لبلقتصاد اإليطالى كصمت نسبة التضخـ  %8,4كنسبة االلحساب
الجارم (  ، ) % 3,2كما يبلحظ حالة النمك في االقتصاد البريطاني كصمت إلى ، %1,4
كمعدالت التضخـ كصمت إلى  ، %3,3كمصحكبة بمعدالت بطالة تقدر ب %7,9
كالحساب الجارم كصؿ ( )% 3,1بالسالب  ،اما االقتصاد الكندم تقدر نسبة النمك فيو إلى
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 %3,2كمعدالت تضخـ  %1,8كمصحكبة بمعدالت بطالة كصمت إلى  %8,0كالحساب
الجارم فييا كصؿ إلى ( )%3,1بالسالب ،1كمما تقدـ يمكف عرض حالة االقتصاديات
النامية لعاـ 2010ـ في الجكؿ اآلتي :
جدول رقم()22
يوضح حالة األقطار النامية لعام 8020م
الدكؿ

معدالت النمك %

معدالت التضخـ %

الحساب الجارم %

إفريقيا

5,4

7,5

()1,2

أسيا

9,5

5,7

3,3

الشرؽ األكسط

4,4

6,8

7,7

دكؿ أمريكا البلتينية

6,1

6,0

()1,2

المصدر  :بنك السودان المركزي 8020م ( بتصرف الباحث )

شكل رقم ( )7
يوضح حالة االقتصاديات النامية للعام 2010م
10
8
معدال النمو

6

معدالت التضخم

4

الحساب الجاري
2
0
دول أمرٌكا الالتنٌة

الشرق األوسط

أسٌا

إفرٌقٌا
-2

المصدر  :بنك السودان المركزي (بتصرف الباحث )
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يبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )12كالشكؿ ( )7أف االقتصاد اإلفريقي بدأ
في التعافي مف تداعيات األزمة االقتصادية العالمية  ،حيث حقؽ نسبة نمك كصمت إلى
 % 5,4كتعتبر ىذه النسبة أفضؿ نسبة لبلقتصاد اإلفريقي منذ بداية األزمة االقتصادية
العالمية  ،كما يبلحظ إنخفاض في معدالت التضخـ مف  %10,4في العاـ  2009إلى
 % 7,5في ىذا العاـ ،كمع ذلؾ ظؿ الحساب الجارم بالسالب حيث تـ تقديره بنسبة()%1,2
كيرل الباحث أف سياسات القارة اإلفريقية بدأت في العاـ 2010ـ تيدؼ نحك الخركج مف
األزمة االقتصادية العالمية  ،كيبلحظ ىنا أف السياسات التي كضعتيا القارة اإلفريقية ذات
جدكل كاال ال تسطيع تحقيؽ ىذه المعدالت في نسب النمك  ،إما نسبة لبلقتصاد األسيكم
نجد نسبة النمك كصمت إلى  %9,5بدالن مف  %6,9في العاـ الماضي  ،كتعد ىذه النسبة
أحسف حاالن مف نسبة العاـ 2009ـ  ،كيمكف القكؿ ىنا أف االقتصاد األسيكم بدأ في التعافي
مف تداعيات األزمة كمع ذلؾ فإف نسبة التضخـ مازالت تقدر بنسبة  %5,7كما يقدر
الحساب الجارم بمعدؿ  ، %3,3أما بالنسبة لمشرؽ األكسط يشيد نسبة نمك  %4,4مع
معدالت تضخـ كصمت إلى  ، %6,8كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى  ، %7,7إما دكؿ
أمريكا البلتنية ىي األخرل كصمت فييا معدالت النمك إلى  %6,1مع معدالت تضخـ
كصمت إلى  ، %6,0كما كصؿ الحساب الجارم إلى (  ، )%1,2كبيذا فإف الباحث يرل
أف األقطار النامية قد حققت في العاـ 2010ـ نجاحان باى انر ييدؼ إلى تخمص مف اآلثار
األزمة االقتصادية  ،كتبلحظ ىذه اآلثار في بيانات العاـ 2010ـ  ،كمع ذلؾ لـ تقؼ الدكؿ
النامية في معالجة آثار األزمة فقط  ،بؿ ظمت الجيكد في اإلطار التكامؿ االقتصادياألفريقي
مستمرة مف أجؿ النيكض باالقتصاديات النامية  ،كتفادم الكقكع في أزمات اقتصادية قادمة
 ،كبيذا يمكف أف يتطرؽ الباحث إلى حالة االقتصاد العالمي 2011ـ. 1
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حالة االقتصاد العالمي 2011ـ
شيد االقتصاد العالمي في 2011ـ تراجعان في معدالت النمك كصؿ إلى  %4,8بدالن مف
 %5,1في العاـ  2010ـ  ،كذلؾ بسبب عدـ التيقف في مكاصمة السياسات التي تبنتيا الدكؿ
الصناعية مف أجؿ إحتكاء آثار األزمة االقتصادية العالمية مما إنعكس ذلؾ عمى االقتصاد
العال مي  ،كفيما يمي يمكف إستعراض المؤشرات االقتصادية لمدكؿ المتقدمة كالنامية لمعرفة
كضع االقتصاد العالمي في 2011ـ :
جدول رقم()28
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 8022م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ معدالت البطالة

الحساب الجارم

أمريكا

1,8

3,1

9,0

()3,1

الياباف

()0,6

()0,5

4,6

2,0

المانيا

2,4

2,5

6,0

5,7

فرنسا

0,9

2,1

9,6

()1,9

ايطاليا

()0,4

2,9

8,4

()3,3

بريطانيا

()0,8

4,5

8,0

()1,9

كندا

3,0

1,8

7,5

()2,8

المصدر :بنك السودان المركزي 8028م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم ()8
يوضح حالة االقتصاديات المتقدم للعام 2011م
6
4
معدالت النمو

2

معدالت التضخم

0

معدالت البطالة

-2

الحساب الجاري

-4
-6
-8
-10

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )12كالشكؿ ( )8أف االقتصاديات المتقدمة
شيدت إنخفاضان في معدالت النمك في العاـ 2011ـ  ،حيث يبلحظ إنخفاض في معدؿ
النمك في الكاليات المتحدة األمريكية بدالن مف  %3,0في العاـ 2010ـ إنخفض إلى %1,8
في العاـ 2011ـ  ،كما نجد إرتفارع في معدالت التضخـ بدالن مف  %1,6في العاـ 2010ـ
إرتفع إلى  %3,1مع معدالت بطالة كصمت إلى  %9,0كمصحكبة بحساب جارم يقدر
بسالب ( ، )%3,1اما االقتصاد الياباني ىك األخر شيد معدؿ نمك بالسالب ( )%0,6أما
معدالت التضخـ كصمت ( )%0,3مع معدالت بطالة تقدر  %4,6كالحساب الجارم %2,0
 ،اما االقتصاد الماني في العاـ 2011ـ كصؿ معدؿ النمك فيو إلى  %2,4كمعدالت
التضخـ كصمت إلى  %2,5مصحكبة معدالت البطالة تقدر  %6,0كالحساب الجارم فييا
كصؿ إلى  ، %5,7كما يبلحظ أف معدؿ النمك في االقتصاد الفرنسي كصؿ إلى ، %0,9
كمعدالت التضخـ كصمت إلى  ، %2,1أما معدالت البطالة كصمت إلى  % 9,6كالحساب
الجارم يقدر بسالب ( )%1,9كما يبلحظ نسبة النمك في االقتصاد اإليطالي كصمت إلى
( ، )%0,4كمعدالت تضخـ ة تقدر ب  ، %2,9كمصحكبة بمعدالت بطالة قدرة ب %8,4
188

كالحساب الجارم كصؿ إلى ( ، )%3,3كما تشير معدالت النمك في االقتصادل البريطاني
كصمت إلى ( ، )%0,8مع معدالت بطالة كصمت إلى  %8,0كالحساب الجارم فييا تـ
تقديره بالسالب ( ، )% 1,9كما يبلحظ معدالت النمك في االقتصاد الكندم كصمت إلى
 ، %3,0كمعدالت تضخـ كصمت إلى  %1,8مصحكبة بمعدالت بطالة كصمت إلى
 ، %7,5كما كصؿ الحساب الجارم بالسالب ( ، 1)%2,8كمما تقدـ يرل الباحث أف
االقتصاديات المتقدمة شيدت إنخفاض في معدالت النمك كذلؾ بسبب عدـ التيقف في تطبيؽ
سياسات الخركج مف األزمة االقتصادية العالمية التي إتخذتيا الدكؿ في اإلطار الجماعي ،
كلكف مع ذلؾ نجد أف االقتصاد الماني كاف مف أحسف االقتصاديات المتقدمة في العاـ
2011ـ محققان نسبة نمك كصمت إلى  %2,4كمع ىذا فإف ىذه النسبة أقؿ مف نسبة العاـ
الماضي  ،كاستطاع االقتصاد الماني تخفيض معدالت البطالة  ،كمع ىذا كمو يبلحظ أف
الحساب الجارم عكس الدكؿ المتقدمة األخرل حيث كاف بالسالب  ،كىنا يمكف إستعراض
االقتصاديات النامية لمعرفة إنعكاسات االقتصاديات المتقدمة عمى األقطار النامية2جدول
رقم ()24
يوضح حالة اقتصاديات األقطار النامية لعام 8022م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ

الحساب الجارم

إفريقيا

5,1

9,7

()1,7

أسيا

5,8

5,0

1,9

الشرؽ األكسط

3,3

9,7

13,2

أمريكا البل تينية

4,5

6,6

()1,3

المصدر  :بنك السودان المركزي 8028م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم ()9
يوضح حالة االقتصاديات النامية للعام 2011م
14
12
10

معدال النمو
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معدالت التضخم
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الحساب الجاري

4
2
0
دول أمرٌكا الالتنٌة

الشرق األوسط

أسٌا

إفرٌقٌا

-2

المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )

كمما تقدـ يتبيف في الجدكؿ ( )13كالشكؿ ( )9أف االقتصاديات النامية شيدت إنخفاضان
نسبيان عف ما كانت عميو في العاـ 2010ـ  ،حيث نجد أف معدالت النمك في االقتصاد
اإلفريقي مف  %5,4إنخفضت إلى  ، %5,1كما كصمت معدالت التضخـ اإلفريقي إلى
 %9,7مصحكبة بحساب جارم يقدر ب (  ) %1,7بالسالب  ،كما يبلحظ أف االقتصاد
األسيكم كصمت فيو نسبة النمك إلى  %5,8كىي أقؿ مف نسبة العاـ الماضي مع معدالت
تضخـ كصمت إلى  ، %5,0كالحساب الجارم فييا يقدر ب  ، %1,9كما شيد اقتصاد
الشرؽ األكسط معدؿ نمك كصؿ إلى  ، %3,3كيصاحب ىذا معدؿ تضخـ كصؿ إلى
 ، %9,7كما كصؿ معدؿ الحساب الجارم إلى  ، %13,2كما يبلحظ أف أمريكا البلتنية
شيدت تراجعان في معدالت نمكىا حيث كصؿ معدؿ النمك إلى  %4,5في العاـ 2011ـ بدالن
مف  %6,4في العاـ 2010ـ  ،كما يصاحب ىذا التراجع في معدالت النمك إرتفاعان في
معدالت التضخـ كصمت إلى  %6,6كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى ( )%1,3بالسالب ،
كبذ لؾ يرل الباحث أف االسباب التي أدت إلى إنخفاض معدالت النمك في االقتصاديات
النامية في العاـ  2011ـ ىي أسباب كثيرة  ،كيمكف لمباحث سرد ىذه األسباب التي تتمثؿ
فى أزمة الرىف العقارم التي شيدتيا الكاليات المتحدة األمريكية في أكخر العاـ 2007ـ
190

لتصبح أزمة عالمية في العاـ 2008ـ  ،ككذلؾ مف أسباب أنخفاض معدالت النمك ثكرات
الربيع العربي الذم شيدتو الدكؿ العربية في العاـ 2011ـ كؿ ذلؾ ليا إنعكاساتيا المباشرة
كالغير مباشرة عمى الكضع االقتصادم في البمداف النامية كخاصة دكؿ الربيع العربي

1

حالة االقتصاد العالمي 2012ـ
شيد االقتصاد العالمي في العاـ 2012ـ حالة مف التعافي كلكف بمعدالت ضفيفة حيث
إنخفض معدؿ النمك العالمي  %3,8إلى  ، %3,3كذلؾ بسبب السياسات الفاشمة التي
إتخذتيا الدكؿ المتقدمة في إستعادة التكازف االقتصادم لبمدانيا في المدة المحددة  ،كىنا
يمكف لمباحث إستعراض أىـ االقتصاديات المتقدمة لعاـ 2012ـ فيما يمي :
جدول رقم ()23
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 8028م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ معدالت البطالة

الحساب الجارم

أمريكا

2,8

2,1

8,1

()2,7

الياباف

2,0

0,0

4,4

1,0

المانيا

0,9

1,6

5,5

7,0

فرنسا

0,0

1,0

10,3

()2,2

ايطاليا

()2,4

1,6

10,7

()0,7

بريطانيا

0,2

2,7

8,0

()3,8

كندا

1,7

1,1

7,3

()3,4

المصدر  :بنك السودان المركزي 8024م ( بتصرف الباحث )
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شكل رقم ( )10
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة للعام 2012م
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معدالت البطالة
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المصدر  :بنك السودان المركزي ( بتصرف الباحث )
كمف خبلؿ ما طرح في الجدكؿ ( )14يتضح أف االقتصاد األمريكي قد شيد نمكان طفيفان عف
ما كاف عميو في العاـ 2011ـ حيث نجد أف معدؿ النمك كصؿ مف  %1,8إلى  %2,8في
العاـ  2012ـ  ،كىذا يكضح أف االقتصاديات المتقدمة بدأت في التعافي مف تداعيات األزمة
االقتصادية العالمية  ،كما يبلحظ ايضان أف معدالت التضخـ في الكاليات المتحدة األمريكية
شيد إنخفاضان  ،كما يبلحظ أف نسبة البطالة أيضان إنخفضت مف  %9,0إلى %8,1
كمصحكبة ىذه النسبة بحساب جارم يقدر (  ، ) %2,7كىذا دليؿ كاضح بأف االقتصاد بدء
في التعافي مما يعطي إشارة بأف العاـ 2013ـ سيككف أحسف حاالن مف ىذا العاـ إذا كانت
كؿ العكامؿ ثابتة عمى حاليا  ،كما يتضح مف البيانات أف االقتصاد الياباني ىك ايضان في
حالة مف التحسف في معدالت النمك حيث كصؿ إلى  %2,0مع معدؿ تضخـ صفرم
كمعدؿ بطالة يقدر ب  %4,4كمصحكب بحساب جارم يقدر ب  ، %1,0ككذلؾ يبلحظ
أف معدالت النمك في االقتصاد الماني كصمت إلى  %0,9مع معدالت تضخـ تقدر ب
 ، %1,6كمصحكبة بمعدالت بطالة كصمت إلى  %5,5كحساب جارم كصؿ  %7,0أما
في يختص باالقتصاد الفرنسي فنجد أف معدالت التضخـ التتجاكز الحد الصفرم  ،كمعدالت
التضخـ فيو كصمت إلى  %10,3كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى (  ، ) %2,2أما
192

االقتصاد اإليطالى شيد معدؿ نمك بالسالب ( )%2,4كمعدؿ تضخـ كصؿ إلى %1,6
كمعدالت بطالة كصمت إلى  ، %10,7كمصحكبة بحساب جارم كصؿ ( ، )%0,7كما
يتبيف أف االقتصاد البريطاني كصؿ فيو معدؿ النمك إلى  ، %0,2كمعدالت تضخـ كصمت
 %2,7كمعدالت بطالة كصمت إلى  %8,0كحساب جارم كصؿ إلى ( ، )%3,8كيبلحظ
أف االقتصاد الكندم قد شيد معدالت نمك كصؿ إلى  %1,7كمعدالت تضخـ كصؿ إلى
 %7,3كالحساب الجارم كصؿ إلى ( ، )%3,4كمف خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث أف
االقتصاديات المتقدمة قد شيدة نكع مف التعافي قد يعد األحسف مف نكعو منذ أف بدء العالـ
يعاني مف تداعيات األزمة االقتصادية العالمية.

1

جدول رقم ()25
يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 8028م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ

الحساب الجارم

إفريقيا

4,9

9,0

()3,2

أسيا

5,1

3,6

1,2

الشرؽ األكسط

4,6

10,8

13,2

دكؿ إمريكا البلتنية

2,9

5,9

()1,9

المصدر  :بنك السودان المركزي 8024م (بتصرف الباحث)
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شكل رقم ()11
يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 2012م
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المصدر  :بنك السودان (بتصرف الباحث )
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ( )15كالشكؿ ( )11أف االقتصاديات النامية تشيد في بعض األحياف
إرتفاعان كانخفاضان في معدالت نمكىا  ،كبيذا فإف القطر اإلفريقي كصمت فيو معدالت النمك
إلى  %4,9كمعدالت تضخـ كصمت إلى  %9,0كالحساب الجارم كصؿ إلى ( )%3,2اما
االقتصاد األسيكم شيد معدالت نمك كصمت إلى  %5,1كمعدالت التضخـ فيو كصمت إلى
 %3,6كالحساب الجارم كصؿ فيو إلى  ، %1,2اما اقتصاديات الشرؽ األكسط شيدت معدؿ
نمك كصؿ إلى  %4,6كمعدؿ تضخـ كصؿ إلى  %10,8كحساب جارم كصؿ إلى %13,2
 ،كما يبلحظ أف اقتصاديات أمريكا البلتنية شيد معدالت نمك كصمت إلى  %2,9كمعدالت
تضخـ كصمت إلى  %5,9كالحساب الجارم كصؿ إلى ( ، )%1,9كيرل الباحث أف
االقتصاديات األخرل كميا شيدت نمكان طفيفان ماعدا االقتصاد اإلفريقي شيد إنخفاضان كىنا
يمكف أف نرجع السبب إلى عدـ التيقف في السياسات اإلفريقية

1
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جدول رقم ()26
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 8024م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ

معدالت البطالة

الحساب الجارم

أمريكا

2,2

2,0

7,6

()2,4

الياباف

1,5

2,7

4,0

0,7

المانيا

0,5

0,9

5,3

7,0

فرنسا

0,3

0,7

10,3

()1,3

ايطاليا

()1,9

0,1

12,2

1,0

بريطانيا

1,7

1,6

7,4

()4,5

كندا

2,0

1,9

7,1

()3,2

المصدر  :بنك السودان المركزي 8023م (بتصرف الباحث )

شكل رقم ()12
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 2013م
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المصدر  :بنك السودان (بتصرف الباحث )
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يتضح مف خبلؿ البيانات المكضحة في الجدكؿ ( )16كالشكؿ ( )12أف االقتصاد األمريكي
غير مستقر أثناء األزمة االقتصادية العالمية حيث يشيد إنخفاضان مرة كنمكان تارة أخرل  ،كلكف
في ىذا العاـ نجد معدالت النمك في الكاليات المتحدة األمريكية لـ تشيد زيادة تذكر في
معدالت النمك حيث كصؿ معدؿ النمك إلى  %2,2كمعدالت التضخـ كصمت إلى  %2,0كما
شيد الكاليات المتحدة معدؿ بطالة تـ تقديرىا ب  ، %7,6كىذا يدؿ عمى إنخفاض معدالت
البطالة في ىذا العاـ  ،كما يبلحظ أف الحساب الجارم ظؿ بالسالب كعادتو حيث يقدر بنسبة
( ، )%2,4اما االقتصاد الياباني شيد معدالت نمك كصمت إلى  %1,5كمعدالت تضخـ
كصمت إلى  %2,7مصحكبة بمعدالت بطالة كصمت إلى  %4,0كحساب جارم كصؿ إلى
 ، % 0,7اما المانيا كصؿ فييا معدؿ النمك إلى  %0,5مع معدؿ تضخـ كصؿ إلى %0,9
كمعدؿ بطالة  %5,3مع حساب جارم يقدر بالسالب ( ، )%1,3اما االقتصاد الفرنسي شيد
إرتفاعان نسبيان عف ما كاف عميو في العاـ الماضي حيث كصؿ معدؿ النمك فيو إلى  %0,3مع
معدالت تضخـ كصمت إلى  %0,7كمعدؿ بطالة مرتفع حيث كصؿ إلى  %10,3كما كصؿ
الحساب الجارم إلى (  )%1,3بالسالب  ،كما ظؿ نمك االقتصاد اإليطالي ضعيفان جدان حيث
شيد نسبة نمك تقدر ب ( )%1,9بالسالب  ،كمعدالت تضخـ  %0,15كما يبلحظ أف
معدالت البطالة مرتفعة جدان حيث كصمت إلى  %12,2كمصحكبة بحساب جارم يقدر ب
 ، % 1,0إما بريطانيا شيدت معدالت نمك كصمت إلى  %1,7كمعدالت تضخـ كصؿ إلى
 %1,6كمعدالت بطالة كصمت إلى  %7,4كمصحكبة بحساب جارم كصؿ إلى
()%4,5بالسالب  ،أما كندا ىي األخرل شيدة نمكان اليتجاكز  %2,0كبيذا تعد أحسف حاالن
مف العاـ الماضي  ،كما كصمت معدالت التضخـ إلى  %1,9كمصحكبة بمعدالت بطالة
كصمت إلى  %7,1كالحساب الجارم فييا كصؿ إلى ()%3,2بالسالب  ،كيرل الباحث مف
خبلؿ ماتقدـ أف معظـ االقتصاديات المتقدمة منذ بداية األزمة حتى العاـ 2013ـ تشيد نمكنا

196

سالبان في الحساب الجارم كىذا يؤكد عدـ تعافي االقتصاديات المتقدمة مف آثار األزمة
االقتصادية العالمية رغـ الجيكد المبذكلة عبر التعاكف الثنائي ك الجماعي

1

جدول رقم ()27
يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 8024م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ

الحساب الجارم

إفريقيا

5,1

5,9

()2,4

أسيا

6,6

6,6

1,0

الشرؽ األكسط

2,3

4,7

10,9

أمريكا البلتنية

2,7

7,1

()2,7

المصدر  :بنك السودان المركزي 8023م ( بتصرف الباحث )
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يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 2013م
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المصدر  :بنك السودان (بتصرف الباحث )
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ( )17كالشكؿ ( )13أف حالة االقتصاديات النامية خبلؿ العاـ
2013ـ شيدت إرتفاعان نسبيان في معدالت النمك  ،حيث كصؿ معدؿ النمك في االقتصاد
اإلفريقي إلى  %5,1بدالن مف  %4,9في العاـ 2012ـ  ،كما يبلحظ إنخفاض في معدالت
1
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التضخـ حيث كصؿ إلى  %5,9بدالن مف  %9,0كالحساب الجارم كصؿ إلى ( %2,4
)بالسالب  ،كيبلحظ مف خبلؿ ذلؾ أف االقتصاد اإلفريقي بدء يستعيد قكتو  ،أما االقتصاد
األسيكم ىك األخر يشيد نسبة نمك مرتفعة حيث كصمت إلى  %6,6مع معدؿ تضخـ كصؿ
إلى  %6,6كحساب الجارم فيو كصؿ إلى  ، %1,0أما اقتصاديات الشرؽ األكسط كصؿ فييا
معدؿ النمك إلى  %2,3مع معدؿ تضخـ كصمت إلى  %4,7كالحساب الجارم كصؿ إلى
 ، % 10,9كما شيدت اقتصاديات أمريكا البلتنية نسبة متقاربة مع نسبة العاـ الماضي حيث
كصؿ معدؿ النمك إلى  %2,7كمعدالت التضخـ كصمت إلى  %7,1كالحساب الجارم كصؿ
ال في ىذا العاـ
إلى ( )%2,7بالسالب  ،كبيذا يرل الباحث أف االقتصاديات النامية أحسف حا ن
مف العكاـ السابقة كذلؾ بسبب السياسيات الجماعية في إطار التكامؿ اإلقميمي

1

حالة االقتصاد العالمي لعاـ 2014ـ
إستمر االقتصاد العالمي في العاـ 2014ـ في ثبكت حالة اإلرتفاع حيث إرتفعت معدالت
النمك العالمي مف  %3,2إلى  %3,3في العاـ 2014ـ  ،كذلؾ بسبب إرتفاع معدالت النمك
في الدكؿ المتقدمة كالنامية  ،كتشير التكقعات العالمية بأف تصؿ نسبة نمك االقتصاد العالمي
في العاـ 2015ـ إلى  ، %3,8كذلؾ مع إفتراض بقاء العكامؿ ثابتة عمى حاليا ، 2كمف
ذلؾ يمكف إستعراض حالة االقتصاديات المتقدمة لعاـ 2014ـ فيما يمي :
جدول رقم ()28
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة لعام 8023م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ معدالت البطالة

الحساب الجارم

أمريكا

2,2

2,0

6,3

()2,5

الياباف

0,9

2,7

3,7

1,0

1

بنك السودان المركزي  ،التقرٌر السنوي الرابع والخمسون  ،الخرطوم 2002 ،م  ،ص02
2
بنك السودان المركزي  ،التقرٌر السنوي الرابع والخمسون  ،الخرطوم 2002 ،م  ،ص4
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المانيا

1,4

0,9

5,3

6,2

فرنسا

0,4

0,7

10,0

()1,4

ايطاليا

()0,2

0,1

12,6

1,2

بريطانيا

2,2

1,6

6,3

()4,2

كندا

2,3

1,9

7,0

()2,7

المصدر  :بنك السودان المركزي  8023م ( بتصرف الباحث )

شكل رقم ()14
يوضح حالة االقتصاديات المتقدمة للعام 2014م
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

معدالت النمو
معدالت التضخم
معدالت البطالة
الحساب الجاري

المصدر  :بنك السودان ( بتصرف الباحث )
يتضح مف خبلؿ بيانات العاـ 2014ـ أف االقتصاديات المتقدمة لـ تحقؽ نمكان ممحكظان عنما
كانت عميو في العاـ 2013ـ  ،حيث يبلحظ أف نمك االقتصاد األمريكي ظؿ عمى حالو
بنفس نسبة نمك  %2,2كما يبلحظ ايضان عف معدالت التضخـ أيضان ظمت عمى ما كانت
عميو في العاـ الماضي بنسبة  %2,0إلى  %7,6كالحساب الجارم كصؿ إلى (، )%2,5
أما االقتصاد الياباني كصمت فيو نسبة النمك ىذا العاـ إلى  %0,9كما ظؿ معدؿ التضخـ
عمى حالو بنسبة  %4,0إلى  %3,7كالحساب الجارم كصؿ إلى  ، %1,0اما االقتصاد
الماني إرتفعت فيو معدالت النمك مف  %0,5كما كصمت معدالت التضخـ فيو إلى %0,9
199

كيبلحظ أف نسبة البطالة كصمت إلى  %5,3كالحساب الجارم كصؿ إلى  ، %6,2أما
االقتصاد الفرنسي فقد ظؿ عمى المستكل الصفرم حيث يقدر بنسبة  %0,4كما كصمت
معدالت التضخـ فيو إلى نسبة  %10,0كالحساب الجارم كصؿ إلى ()%1,4بالسالب  ،اما
االقتصاد اإليطالي كصمت فيو معدالت النمك إلى ( )%0,2بالسالب كما كصمت معدالت
التضخـ إلى  %12,6كالحساب الجارم فيو كصمت إلى  ، %1,2اما االقتصاد البريطاني
بمغت فيو معدالت النمك إلى  ، %3,2كمعدالت التضخـ كصمت إلى نسبة  %1,6كما
كصمت معدالت البطالة إلى  %6,3كتعد ىذه النسبة أقؿ نسبة مف العاـ الماضي  ،كما
كصؿ الحساب الجارم ( )%4,2بالسالب  ،كتشير معدالت نمك االقتصاد الكندم إلى
 ، %2,3كما كصمت معدالت التضخـ إلى  ، %1,9كمعدالت البطالة إلى  ، %7,0كما
كصؿ الحساب الجارم ( ، )%2,7كبيذا يرل الباحث أف االقتصاديات المتقدمة لـ تحقؽ
أل تقدمان ممحكظان عنما كانت عميو في العاـ الماضي كىذا يؤكد أف االقتصاديات المتقدمة
ظمت عمى حالة شبو ثابت  ،كمما تقدـ يمكف عرض حالة االقتصاديات النامية

1

جدول رقم ()29
يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 8023م
الدكؿ

معدالت النمك

معدالت التضخـ

الحساب الجارم

إفريقيا

5,1

6,7

()2,6

أسيا

6,5

4,1

1,0

الشرؽ األكسط

2,6

12,3

8,6

أمريكا البلتنية

1,3

-

()2,5

المصدر  :بنك السودان 8023م ( بتصرف الباحث )

1

بنك السودان المركزي  ،التقرٌر السنوي الرابع والخمسون  ،الخرطوم 2002 ،م  ،ص00
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شكل رقم ( )15
يوضح حالة االقتصاديات النامية لعام 2014م

معدالت النمو
معدالت التضخم
الحساب الجاري
أمرٌكا الالتنٌة

الشرق األوسط

أسٌا

إفرٌقٌا

14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

المصدر  :بنك السودان (بتصرف الباحث )
أنو يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ( )19كالشكؿ ( )15أف االقتصاديات النامية لـ تحقؽ تقدمان في
ىذا العاـ  ،حيث يبلحظ أف معدالت النمك اإلفريقي ظمت ثابت عمى حاليا حيث تقدر ب
 %5,1كما إرتفعت معدالت التضخـ مف  %5,9إلى  %6,7كالحساب الجارم ظؿ بالسالب
( ، )%2,6كما إنخفضت اقتصاديات القارة األسيكية مف  %6,6إلى  %6,5كما إنخفضت
معدالت التضخـ األسيكم مف  %6,6إلى  %4,1كالحساب الجارم ظؿ ثابتانعمى حالو ،
كما يبلحظ أف اقتصاديات الشرؽ األكسط كصؿ فييا معدؿ النمك إلى  %2,6كمعدالت
التضخـ فييا كصمت إلى  %12,3كالحساب الجارم كصؿ إلى  %8,6اما اقتصاديات
أمريكا البلتنية ىي األخرل شيدت معدالت نمك كصمت إلى  %1,3كما كصؿ الحساب
الجارم ( )%2,5بالسالب  ،كمف خبلؿ ما طرح مف معطيات يرل الباحث أف االقتصاد
العالمي في حالة غير مستقرة  ،كلكف يبلحظ أف االقتصاد العالمي يشيد بعض مف التعافي
 ،كذلؾ بفضؿ السياسات التي إتخذتيا بعض مف الدكؿ مف أجؿ تحقيؽ التكظيؼ في العمالة
كتشجيع اإلستثمار اإلجنبي ، 1كلكف في بعض األحكاؿ قد التضمف ىذه السياسات بأف

1

بنك السودان المركزي  ،التقرٌر السنوي الرابع والخمسون  ،الخرطوم 2002 ،م  ،ص02-00
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االقتصاد العالمي سيككف في حالة إستقرار طكيؿ األمد كذلؾ بسبب تقمبات أسعار النفط ،
كاألحكاؿ األمنية الغير مستقرة التي تتمثؿ في اإلرىاب كالحركب الداخمية في بعض الدكؿ ،
كفي حاؿ مف األحكاؿ البد أف تمعب الكؿ دك انر حقيقيان مف أجؿ تحقيؽ سبلـ عمى المستكل
العالمي مف أجؿ اقتصاد سميـ كمعافى حتى يسيؿ لحركة تجارية خارجية قكية كمف ىذا
المنطمؽ البد لمباحث مف عرض حركة التجارة في الفترة مف 2015 -2008ـ مف أجؿ تقيـ
حقيقي ألداء حركة التجارة الخارجية لدكؿ كسط إفريقيا في التطبيقي مف البحث

1

تقرٌر بنك السودان  ،لعام 2002م  ،ص02
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1

المبحث الثاني  :حركة التجارة الدولية في الفترة من 8025-8008م
أنو مف خبلؿ إستعراض الباحث لمجزء األكؿ مف ىذا الفصؿ تبيف أف االقتصاد العالمي يمر
بفترة صعبة ليا أنعكاساتيا عمى الصعيد المحمي كالدكلي عمى حركة التجارة الداخمية
الخارجية  ،كبيذا بدأت تكاجيو العديد مف الدكؿ النامية كالمتقدمة عدـ المقدرة في إنسياب
حركة الصادرات كالكردات  ،كذلؾ بسبب ىشاشة االقتصاد العالمي في فترة األزمة
االقتصادية العالمية ،1كلمعرفة اآلثار التي خمفتيا األزمة لبعض أقطار عمى الصعيد
اإلقميمي كالدكلي فإنو البد مف عرض بعض البينات التي تكضح حالة التجارة الخارجية التي
تتمثؿ في حركة الصادرات كالكاردات العالمية خبلؿ مف 2015-2008مفي الجداكؿ اآلتية

جدول رقم ()80
يوضح حجم التجارة العالمية لمعام 8008م
األقطار

الصادرات /القيمة  :مميار دكالر

الكردات  /القيمة :مميار دكالر

أمريكا الشمالية

13,0

18,1

أمريكا الجنكبية كالكسطى

3,8

3,7

أكربا

41,0

42,3

بعض الدكؿ

4,5

3,1

إفريقيا

3,5

2,9

الشرؽ األكسط

6,5

3,6

أسيا

27,7

26,4

المصدر( organisation mondiale du commerce international 2008 :بتصرف الباحث)

1

Organization mondiale du commerce , statistique du commerce internationanal . 2010 , p10
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جدول رقم ()82
حجم التجارة العالمية لمعام 8020م
األقطار

الصادرات  /القيمة  :مميار دكالر الكاردات  :القيمة مميار دكالر

أمريكا الشمالية

13,2

17,8

أمريكا الجنكبية كالكسطى

3,9

3,8

أكربا

37,9

38,9

بعض الدكؿ

4,0

2,7

إفريقيا

3,4

3,1

الشرؽ األكسط

6,0

3,7

أسيا

31,6

29,9

المصدر ( organistion mondiale de commerce international 2010 :بتصرف الباحث)

جدول رقم ()88
يوضح حجم التجارة العالمية لمعام 8022م
األقطار

الصادرات  /القيمة  :مميار دكالر الكاردات  /القيمة  :مميار دكالر

أمريكا الشمالية

12

9

أمريكا الجنكبية كالكسطى

15

23

أركبا

7

15

بعض الدكؿ

44

26

إفريقيا

10

19

الشرؽ األكسط

16

13

أسيا

9

9

المصدر  ( organisation mondiale du commerce international 2011 :بتصرف الباحث)
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جدول رقم ()84
يوضح حجم التجارة العالمية لمعام 8028م
األقطار

الصادرات

الكاردات

أمريكا الشمالية

7

8

أمريكا الجنكبية كالكسطى

5

8

أركبا

() 1

4

بعض الدكؿ

25

() 4

إفريقيا

10

() 7

الشرؽ األكسط

26

() 1

أسيا

3

7

المصدر  ( organization mondiale du commerce international 2012 :بتصرف الباحث)

جدول رقم ()83
يوضح حجم التجارة العالمية لمعام 8024م
األقطار

الصادرات  /القيمة  :مميار دكالر الكاردات  /القيمة  :مميار دكالر

أمريكا الشمالية

11,0

6,7

أمريكا الجنكبية كالكسطى

29,5

9,0

أركبا

10,7

10,5

بعض الدكؿ

8,9

12,6

إفريقيا

10,3

15,9

الشرؽ األكسط

2,5

13,0

أسيا

6,7

9,0

المصدر  ( organization mondiale du commerce international 2013 :بتصرف الباحث)
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جدول رقم ()85
يوضح حجم التجارة العالمية لمعام 8023م
األقطار

الصادرات

الكاردات

أمريكا الشمالية

1,3

2,4

أمريكا الجنكبية

2,5

2,6

أركبا

2,7

2,6

بعض الدكؿ

5,9

3,8

إفريقيا

1,6

3,7

الشرؽ األكسط

0,5

3,8

أسيا

3,0

2,2

المصدر ( organization mondiale du commerce international 2015 :بتصرف الباحث)

يبلحظ مف خبلؿ البيانات المذككرة أعبله أف حجـ التجارة الخارجية في بداية األزمة
االقتصادية العالمية كانت عالية مف حيث التبادؿ التجارم حيث كصمت جممة قيمة
الصادرات لمدكؿ المختمفة إلى  100مميار دكالر في العاـ 2008ـ  ،كما بمغت جممة
الكردات إلى  100,1مميار دكالر  ،كمع ىذا فإف الصادرات في العاـ 2010ـ لـ تشيد زيادة
بؿ ظمت عمى نفس الحاؿ الذم كانت عميو في العاـ 2008ـ بقيمة  100مميار دكالر ،
كيبلحظ في العاـ 2010ـ إنخفاض في قيمة الكاردات حيث كصمت إلى  99,9مميار دكالر
كفي العاـ 2011ـ بدأت تحقؽ الصادرات العالمية إرتفاعان قدر ب  113مميار دكالر ،
كصحب ىذا اإلرتفاع في الصادرات إرتفاع في الكاردات قدره  114مميار دكالر ، 1كىذا يبيف
أف جيكد التكامؿ االقتصادم كاضحة عمى حركة التجارة العالمية في ظؿ ظرؼ األزمة
االقتصادية التي يشيدىا العالـ  ،كمع ىذا فإف حركة التجارة الخارجية في العاـ 2012ـ

1

Statistique du commerce internationql 2008-2015, organizqtion du commerce international
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إنخفض بقيمة غير متكقعة حيث بمغت قيمة الصادرات  77مميار دكالر مقابؿ قيمة كاردات
كصمت إلى  39مميار دكالر كىذا يبرىف أف التجارة الخارجية غير نشطة في العاـ 2012ـ
كذلؾ بسبب تداعيات األزمة االقتصادية العالمية األمر الذم أدل إلى إنخفاض شديد في
حجـ التبادؿ التجارم بيف دكؿ العالـ  ،كيبلحظ مف خبلؿ البيانات أف التجارة الخارجية
إرتفعت بقيمة بسيطة عنما كانت عميو في العاـ الماضي حيث يبلحظ إرتفاع في قيمة
الصادرات في العاـ 2013ـ يقدر ب  79,6مميار دكالر  ،كفي المقابؿ إرتفعت قيمة
الكاردات لتصؿ إلى  76,7مميار دكالر  ،كما يبلحظ أف التجارة الخارجية في العاـ 2014ـ
شيدت إنخفاض شديد في الصادرات كالكاردات حيث بمغت قيمة الصاردات  17,5مميار
دكالر مقابؿ قيمة كاردات بمغت  21,1مميار دكالر  ،كبيذا يرل الباحث أف أسباب إنييار
التجارة الخارجية يرجع إلى العديد مف العكامؿ منيا إنييار الدكؿ العربية المنتجة لمنفظ
بإضافة إلى إنتشار الحركات اإلرىابية في بعض الدكؿ اإلفريقية كمكافحة اإلرىاب كؿ ىذه
األكضاع كغيرىا ليا إنعكاساتيا عمى الكضع االقتصادم كالتجارم العالمي.كىنا بعض
معرفة حالة االقتصاد العالمي كحركة التجارة الخارجية يمكف لمباحث مناقشة أىـ الجيكد
الدكلية كاإلقميمية لمكقكؼ عمى ما جاءت بو الدكؿ مف سياسات مجابية األزمة في الفترة مف
2015-2008ـ  ،ككذلؾ مف أجؿ اإلستفادة مف الدكرس كالعبر مف أجؿ الكصكؿ نتائج
جديدة يمكف اإلستفادة منيا في الجانب التطبيقي

1

1
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المبحث الثالث  :الجيود الدولية واإلقميمية لمحد من آثار األزمة في الفترة من 8025 -8008م

ظمت الجيكد الدكلية منذ بداية األزمة االقتصادية العالمية تتظافر مف أجؿ كجكد مخرج
لمبلقتصاد العالمي مف أزمتو التى أطالت جميع دكؿ العالـ  ،كبيذا لـ تكف الجيكد مف
جانب كاحد أكقطر كاحد  ،لذا جاء ىذا المبحث لمكقكؼ عمى ىذه الجيكد عمى الصعيد
الدكلي كاإلقميمي كما أحرزتو ىذه الجيكد مف نتائج يمكف أف تنقذ االقتصاد العالمي مف
أزمتو  ،كفي ظؿ الضغكط التي تكاجييا المؤسسات االقتصادية الدكلية كالحككمات مف
قبؿ مؤسسات المجتمع المدني التيتنادم بحؿ مشكمة البطالة كالتضخـ كانتعاش االقتصاد
العالمي الذم أصابو الرككد ، 1كمف ىذا المنطمؽ لمباحث عرض ىذه الجيكد فيما يمي :
أوالً  :جيود المؤسسات الدولية
لقد بذلت المؤسسات االقتصادية الدكلية كغيرىا مف الدكؿ كالقطاعات األخرم جيكدان
تيدؼ إلى الخركج مف األزمة االقتصادية العالمية التي افقدت االقتصاد العالمي قدرتة
كجعمتو اقتصادان ىشان يبحث عف معالجات لمعكدة إلى قكتو  ،كفي ىذه الجزء مف البحث
يمخيص الباحث الجيكد في النقاط اآلتية :
 .1رؤية صندكؽ النقد الدكلي :
يعمؿ صندكؽ النقد الدكلي منذ بداية األزمة االقتصادية العالمية في العاـ 2008ـ عمى
حشد الجيكد عمى جبيات متعددة لدعـ أعضائو البالغ عددىـ  189بمدان  ،كفي ىذا
السياؽ عمؿ الصندكؽ عمى تنظيـ كتكسيع نطاؽ اإلقراض  ،كما إستفاد مف خبرتو
المكتسبة مف البمداف المختمفة لطرح الحمكؿ عمى مستكل السياسة االقتصادية كأجرل

1

رشاد عبده  ،مجلة الدراسات المالٌة والمصرفٌة  ،العددالثالث  ،والرابع 2000 ،م  ،ص6
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إصبلحات جديدة جعمتو أقدر عمى تمبية إحتياجات أعضائو ، 1كفيما يمي يمكف تكضح
اإلجراءت التي إتخدىا الصندكؽ مف أجؿ مقاكمة األزمة االقتصادية العالمية :
أ .إقامة جدار لمكقاية مف األزمات :
ييدؼ ىذا الجدار إلى زيادة قدرة اإلقراض في بداية األزمة االقتصادية العالمية  ،كذلؾ
مف أجؿ تمبية احتياجات التمكيؿ المتزايدة في الدكؿ األعضاء التي أظيرت ىشاشتيا في
بداية األزمة االقتصادية ىشاشتيا  ،كطمبت كالمساعدة مف أجؿ تحيقيؽ اإلستقرار
االقتصادم كالمالي  ،كقد قاـ الصندكؽ بالمساعدة عف طريؽ إشتراكات العضكية التي
يسددىا البمداف األعضاء  ،كالتي تمثؿ المصدر الرئسي لتمكيؿ الصندكؽ كتأميف
اتفاقيات كبيرة لئلقراض .
ب .زيادة اإلقراض لمكاجية األزمة :
أجرل الصندكؽ إصبلحات شاممة في إطار إعتماد الئلقراض حتى يككف مبلئمان مع
كضع الدكؿ األعضاء  ،مما جعمتو يعتمد عمى الكقاية أكثر حيث تعيد الصندكؽ منذ
بداية األزمة بتقديـ مبمغ قيمتو  700مميار دكالر .
ج .مساعدة البمداف األكثر فق انر :
تحكلت رؤية الصندكؽ إلى إصبلح غير مسبكؽ في سياستو تجاه البمداف منخفض الدخؿ
كزيادة المكارد المخصصة لئلقراض الميسر حتى بمغت أربعة أضعاؼ حجميا المعتاد ،
تكثيؼ مشكرة الصندكؽ بشأف السياسات االقتصادية كتحميؿ المخاظر مف أجؿ مساعدة
البمداف األعضاء في تغمب التحديات كالتدعيات الناشئة مف األزمة االقتصادية العالمية ،
كما أطمؽ العديد مف المبادرات الميمة لتعزيز الرقابة كتطكيعيا مف أجؿ تمبية إحتياجات
1

فرٌد كورتل  ،األزمة المالٌة العالمٌة  ،التنبإ باألزمة فرص اإلستثمار المتاحة فً ظلها والحلول الممكنة لمواجهتها  ،الملتقى الدولً  ،جامعة
فرحات  ،الجزائر  ،أكتوبر 2004 ،م  ،ص2
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عالـ جديد أكثر إنطباعان بطابع العكلمة مع أخذ الدكرس المستفادة مف األزمة بعيف
اإلعتبار .
د .إصبلح نظاـ الحككمة في الصندكؽ :
العمؿ عمى تدعيـ شرعية الصندكؽ حيث إتفؽ األعضاء في إبرايؿ 2008ـ – نكفبر
 2010ـ عمى إجراء إصبلحات كاسعة النطاؽ في نظاـ الحككمة حتى يعبر بدقة عف
األىمية المتزايدة لمبمداف التي تتمتع باألسكاؽ الصاعدة  ،كضمنت ىذه اإلصبلحات
ايضان اإلحتفاظ بالبمداف النامية األصغر تأثي انر في صندكؽ النقد الدكلي

1

ثانياً  :الرؤية اإلسالمية في مواجية األزمة :
يرل عمماء العالـ اإلسبلمي أف أسباب األزمة االقتصادية ىي مخالفة المؤسسات المالية
لمضكابط الشرعية  ،لذا يجب أف تككف الحمكؿ في مكاجية األزمة كتداعياتيا ىك تطبيؽ
لمنصكص الشرعية المتعمقة بإدارة األمكاؿ  ،كبيذا عقدة الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ
مؤتمر إسبلمي تحت عنكاف " مؤتمر المالية اإلسبلمي" في  6نكفمبر 2008ـ في
الكاليات المتحدة األمريكية بإشراؼ مف ك ازرة الخزانة بكاشطف كحضره  100خبير
اقتصادم مف بينيـ خبراء البنكؾ األمريكية كاألجنبية  ،كأكردت في سياؽ ىذا المؤتمر
الب احثة اإليطالية " لككريتا نابميكني " في كتاب ليا يحمؿ عنكاف " اقتصاد ابف آكل " إلى
أىمية التمكيؿ اإلسبلمي كدكره في إنقاذ االقتصاد الغربي  ،كيشير بعض الباحثيف إلى
أنو يجب تطبيؽ الشرعية اإلسبلمية في المجاؿ االقتصادم مف أجؿ كضع حد لمؤلزمة
االقتصادية العالمية التي ىزت األسكاؽ العالمية جراء التبلعب بقكاعد التعامؿ كاإلفراط
في المضاربات الكىمية غير المشركعة  ،كبيذا كضع المؤتمر ميمة يمكف تمخيصيا في
النقاط التالية :
1

صحٌفة وقائع صندوق النقد الدولً  ،2002 ،ص2-2
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 اإلمتناع عف التعامؿ بنطاـ الفائدة كالذم ىك السبب الرئسي في قياـ األزمة ،
كتطبيؽ صيغ التمكيؿ اإلسبلمية
 تطيير األسكاؽ المالية مف المعامبلت الخفية كالشائعات الكاذبة كمحاربة
العصابات التي تسيطر عمى األسكاؽ
كبذلؾ يرل الباحث أف االقتصاد اإلسبلمي خير حؿ لؤلزمات االقتصادية كمف بينيا أزمة
اء كاف الغربيف أكالمسمميف إتجية
العاـ 2008ـ  ،ألف رؤية الباحثيف كاالقتصاديف سك ن

نحك االقتصاد اإلسبلمي األقؿ تأثي انر مف األزمة  ،كمف المبلحظ أف االقتصاد االسبلمي
يمتمؾ ضكابط كأسس شرعية يمكف اإلعتماد عمييا في إيجاد الحمكؿ.

1

ثالثاً  :جيود الدول الكبرى
بذلت الدكؿ الكبرل اقتصاديان بعض الجيكد الفردية في بداية األزمة ظننان منيا إيجاد
بعض الحمكؿ اإلحادية الي تيدؼ إلى الخركج مف األزمة  ،كىنا يمكف لمباحث الكقكؼ
عمى بعض ىذه التجارب في الجزئية التالية :
 .1جيكد الكاليات المتحدة األمريكية في مكاجية األزمة االقتصادية
تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية مصدر الرئسي الؤلزمة االقتصادية لعاـ 2008ـ  ،فمذا
كجب عمييا البحث عف مخرج  ،كبيذا قد تضافرت الجيكد عمى عدة مستكيات حيث
عممت كزراة الخزانة األمريكية عمى كضع خطة سمية بخطة "اإلنقاذ"كنيدؼ إلى إنقاذ
النظاـ المالي في الكاليات المتحدة اإلمريكية  ،كما تيدؼ ىذه الخطة إلى تأميف
المدخرات كأمبلؾ العقارية  ،كتيدؼ أيضان إلى تشجيع النمك االقتصادم كزيادة عائدات
اإلستثمارات  ،كعرضت ىذه الخطة عمى مجمس النكاب األمريكي بتاريخ

1

قنطقجً سامر مظهر  ،ضوابط االقتصاد اإلسالمً فً معالجة األزمات المالٌة العالمٌة  ،دار النهضة  ،دمشق 2002 ،م ص22
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/30سبتمبر2008/ـ كافؽ المجمس بعد إدخاؿ تعديبلت عمى خطة اإلنقاذ  ،كمما تقدـ
يمكف عرض ما جاءت بو خطة اإلنقاذ في النقاط التالية :
أ .إنقاذ البنكؾ كالمؤسسات المالية األخرل بشراء ك ازرة الخزانة ألكراقيا المالية  ،التي
تستند إلى قركض عقارية ذات أصكؿ مالية كبيرة المخاطر
ب .تمنح البنكؾ الفدرالية السيكلة النقدية الؤلزمة ألداء مياميا بيدؼ إنقاذ البنكؾ
كتجنب اإلنكماش االقتصادم

1

اإلجراءات التنفذية لتطبيؽ خطة اإلنقاذ اإلمريكية :
تتضمف خطة اإلنقاذ األمريكية أربع خطكات رئيسية لمتغمب عمى تداعيات األزمة
كآثارىا كمف ىنا يمكف صياغة ىذه الخطكات في النقاط التالية :
 شراء حصص مف رأسماؿ البنكؾ تقدر (  ) 250مميار دكالر يتـ تمكيؿ شراءىا مف
مزانية خطة اإلنقاذ كما يتـ مساعدة البنكؾ في مكاصمة أنشطتيا المصرفية في منح
اإلئتماف مف أجؿ سد ثغرات األزمة االقتصادية العالمية  ،كذلؾ مف أجؿ تحسيف
النمك االقتصادم  ،كخمؽ كظائؼ جديدة لمعمؿ
 قياـ المؤسسات الفدرالية لمتأميف بتكسيع مظمة التأميف الحككمي عمى حسابات
التمكيؿ كذلؾ مف اجؿ إستقرار نظاـ السكؽ كالنشاط المصرفي
 قياـ نظاـ قائـ عمى تأميف الكدائع يضمف جميع عمميات اإلئتماف الجديدة التي
تقدميا البنكؾ الخاضعة لنظاـ التأميف الفدرالي بصفة مؤقتة تساعد البنكؾ عمى
منح اإلقراض حتى يسطيع األمريكيكف اإلقتراض مف أجؿ شراء المنازؿ كالسيارات
كتكسيع أنشطة األعماؿ الصغيرة

1

فتح هللا العلوى  ،نحن واألزمة االقتصادٌة العالمٌة  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء  ،ط2004 ، 0م  ،ص
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 شراء الحككمات األكراؽ المالية كالبكرصات لممساىمة في ممكية الشركات األمريكية
حتى تتعافى ىذه المؤسسات كتصبح قادرة عمى تغطية أجكر مكظفييا

1

 .2تحرؾ الدكؿ األكركبية في مكاجية األزمة :
شيدت أكربا في بداية األزمة تحركات أحدية في مكاجية األزمة كلكف تفتقد ىذه التحركات
التنسيؽ المشترؾ فيما بينيا  ،كفيما بعد أدركت أكركبا أىمية الجيكد المشتركة كالتنسيؽ
الجماعي  ،عمى الرغـ مف كجكد الجيكد الجماعية أك المشتركة فإف ىناؾ بعض الجيكد
األحادية أك الفردية التي ال يمكف األستيانة بيا  ،كمف ىنا يمكف عرض بعض الجيكد
األحادية :
أ .جيكد الدكلة الفرنسية :
بدأت جيكد فرنسا بعد إعبلف الرئيس الفرنسي " نيككال سأرككزم " بأف ببلده قد أعدت
خطتيف لمكاجية األزمة االقتصادية منيا مساعدة البنكؾ بمبمغ قدره  300مميار يكرك
كضماف لمقركض المشتركة بيف البنكؾ  ،كالثانية قد خصص ليا قيمة  40مميار يكرك
لمحصكؿ عمى حصص في الشركات كالمؤسسات المالية كما يتضمف صندكؽ سيادم
لمصمحة الشركات اإلستراتيجية

2

ب .جيكد بريطانيا :
المممكة المتحدة كغيرىا مف الدكؿ األكربية لـ تقؼ مكتكفة األيدم حيث قامت ببعض
إجراءات التي تخفؼ مف حدة األزمة االقتصادية  ،كقامت بتخصيص مبمغ قدره  37مميار
جنيو إسترليني مايعادؿ  63.3مميار دكالر لشراء أسيـ في عدد مف كبرل البنكؾ البريطانية

1

الن جار إبراهٌم عبد العزٌز  ،األزمة المالٌة وإصالح النظام المالً العالمً  ،دار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة  ،2004 ،ص004
2
مبارك بوعشة  ،األزمة المالٌة  :الجذور  ،األسباب واألفاق " ورقة بحثٌة فً مقدمة فً مإتمر األزمة االقتصادٌة والحكومة  ،جامعة فرحات
عباس  ،الجزائر  20-24 ،أكتوبر  ،2004 ،ص02
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لتصبح الدكلة مف أكبر المساىميف  ،كما كضعت ك ازرة الخزانة البريطانية العديد مف الشركط
لتنفيذ خطة اإلنقاذ أىميا :
 إلتزاـ البنكؾ بإقراض أصحاب المنازؿ كالمنشأت الصغيرة بمستكيات اإلقراض التي
كانت سائد قبؿ نشكء األزمة
 شكمت الحككمة البريطانية لجنة طكارل لمتابعة مستجدات األزمة
 تمكيؿ مبمغ يصؿ إلى  250مميار جنيو نحك  450مميار دكالر إلنقاذ البنكؾ
 عرض سيكلة قصيرة األجؿ مف أجؿ مكاصمة تقديـ قركض متكسط األجؿ
كبذلؾ يرل الباحث أف بريطانيا كانت جادة في تطبيؽ خططيا  ،حيث أبرزت النكايا
عندما عرضت البنكؾ البريطانية عدد مف األسيـ عجز المستثمريف عف شراءه فتدخمت
الحككمة البريطانية بشراء تمؾ األسيـ

1

ج .جيكد المانيا :
المانيا كغيرىا مف دكؿ المنظمكمة األكركبية قامت ببعض اإلجراءات التي مف شأنيا تؤدم
إلى مكاجية األزمة  ،حيث أعمنت المانيا عمى لساف المستشارة اإللمانية " أنكيبل ميركؿ "
خطة إنقاذ قيمتيا  500مميار يكرك  ،يتـ بمكجبيا تأسيس صندكؽ ييدؼ إلى إستقرار
األ سكاؽ المالية  ،كما يتـ تخصيص مبمغ أخر قدره  400مميار يكرك كضمانات مصرفية ،
باإلضافة إلى ذلؾ كضعت مبمغ قدره  100مميار يكرك إلعادة رأسماؿ المؤسسات
المصرفية.

2

1

قنطقجً سامر مظهر  ،مرجع سابق  ،ص 22
2
محمد أحمد زٌدان  ،مإتمر األزمة المالٌة وكفٌة عالجها فً المنظور الغربً واإلسالمً  ،جامعة الجنان  ،طرابلس  ،لبنان  2004 ،م  ،ص20

214

د .جيكد الدكلة اإليطالية :
إيطاليا مف الدكؿ األكركبية التي لـ تتأثر كثي انر باألزمة  ،كلكف مع ذلؾ كضعت بعد
التحكطات التي جاءت مفادىا تيدئة األسكاؽ المالية لتفادم المخاطر المالية التي يمكف أف
تتعرض ليا إيطاليا  ،كما أعمنت الحككمة اإليطالية خطة إحت ارزية إلنقاذ النبكؾ كالكدائع
البنكية حتى ال تتعرض البنكؾ ألم عممية إفبلس كفي سبيؿ ذلؾ عممت الحككمة  20مميار
يكرك لقطاع البنكؾ كالمؤسسات المالية األخرل  ،كمع ذلؾ لـ تقؼ الدكلة اإليطالية عند ىذا
الحد بؿ أجاز البرلمماف اإليطالي بعد اإلجراءات التقشفية التي تيدؼ إلى تخفيض اإلنفاؽ
العاـ منيا زيادة الضرائب كتثبيت األجكر كرفع سف التقاعد كتخميص العجز العاـ %3.9
بنياية العاـ 2015ـ

1

ق .جيكد اليكلندية :
ىنكلندا كغيرىا مف الدكؿ األكركبية كضعت بعض التدابير التي مف شأنيا تؤدم إلى
تخفيض حدة األزمة  ،كذلؾ بتكفير مبمغ قدره  20مميار يكرك لمبنكؾ كالمؤسسات المالية
االخرل بما فييا شركات التأميف مف إستقرار القطاع المالي

2

ك .جيكد دكلة أسبانيا :
يتضمف جيكد أسبانيا قانكنان يختص بتخفيض قيمة الديكف بقيمة  100مميار يكرك  ،كما
أعمنت إمكانية شراء األسيـ في إطار الخطة التي أعمنتيا المجمكعة األكربية لدعـ قطاع
البنكؾ

3

ز .جيكد الدكلة اليكنانية :
1

النجار إبراهٌم عبد العزٌز  ،مرجع سابق  ،ص004
Document sur la crise éconmique mondial de 2008- 2009 , Agence francaise de développement,France
,juille,2011 :p3-4
2

3
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تعتبر اليكناف مف أكبر الدكؿ المتأثر باألزمة االقتصادية العالمية  ،كذلؾ بسبب ديكانيا
المتراكمة  ،كبيذا أقر البرلماف اليكناني خطة تقشؼ لمدة أربع سنكات (2011ـ 2015-ـ
)كتيدؼ الخطة إلى تكفير مبمغ  28,4مميار يكرك كذلؾ بزيادة الضرائب كتقميص النفقات
العمكمية كاإلستغناء عف بعض الكظائؼ في القطاع العاـ كالخاص  ،كذلؾ بيدؼ تخفيض
العجز في المكازنة بنسبة  %9.3إلى  %7,9في الفترة مف 2010ـ 2015-ـ

1

رابعاً  :جيود بعض التكتالت االقتصادية
بذلت التكتبلت االقتصادية العديد مف الجيكد التي تيدؼ تخفيض حدة األزمة االقتصادية
في اإلطار الجماعي كفي الجزء مف البحث يسطيع الباحث تفصيؿ أبرز ىذه الجيكد فيما
يمي :
 .1الجيكد األكركبية المشتركة في مكاجية األزمة العالمية :
أنو في إطار التكامؿ األكركبي المشترؾ تبنت المجمكعة األكربية العديد مف اإلجراءات إلنقاذ
الدكؿ األكركبية مف تداعيات األزمة االقتصادية العالمية  ،كفي ىذا الجزء مف البحث يمكف
سرد بعض ىذه اإلجراءات في الفقرات التالية :
أ .إنشاء صندكؽ يدعـ اإلستقرار المالي في المنطقة
بعد أف تفاقمت آثار األزمة في اليكناف كمنعان إلنتشارىا في منطقة اليكرك قررت المجمكعة
األكركبية  ،إنشاء ىذا الصندكؽ بمبمغ قدره  440مميار يكرك  ،ككاف نسبة المشاركة يعتمد
عمى حصة كؿ دكلة في البنؾ المركزم األكربي  ،كلقد تـ تككيؿ ىذا الصندكؽ بالعديد مف
الميمات أىميا :
 تكفير اإلقراض بشكؿ إحترازم قبؿ كقكع اإلضطرابات بسبب الكضع المالي
1

محمد حبش  ،األزمة المالٌة الٌونانٌة إلى أٌن  ،مجلة الدراسات المالٌة والمصرفٌة  ،األكادٌمة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة  ،األدرن  ،العدد
2000 ، 2-2م ص02
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 شراء السندات الحككمية لدكؿ المجمكعة التي تعاني مف مشاكؿ مالية
 تكفير التمكيؿ لمدكؿ التي تسعى إعادة رسممة البنكؾ كالمؤسسات المالية
األخرل
كمما تقدـ يرل الباحث أف ىذه اإلجراءات التي إتاخذتيا المجمكعة األكربية لـ تكف كافية في
سبيؿ مكاجية األزمة لذا البد مف إيجاد خطط أخرل بديمة تتضمف تظافر الجيكد التكاممية ،
كبيذا جاءت خطة اإلنقاذ األكركبية المشتركة لسد الثغرات التي تعاني منيا دكؿ أكربا بسبب
تداعيات األزمة.

1

ب .خطة اإلنقاذ األكركبية المشتركة
جاءت ىذه الخطة نتجة إتفاؽ بيف كزراء مالية دكؿ اإلتحاد األكركبي كصندكؽ النقد
الدكلي تتضمف مبمغ قدره  750مميار يكرك أم ما يعادؿ تريميكف دكالر كذلؾ لمساعدة
الدكؿ األعضاء التي تضررت مف آثار األزمة االقتصادية العالمية  ،كتحتكم الخطة
أيضان عمى مبمغ قدره  440م ميار يكرك لمساعدة الدكؿ األعضاء في إطار برنامج
صندكؽ اإلستقرار األكربي  ،باإلضافة إلى  60مميار يكرك مف اإلتحاد األكربي  ،ككذلؾ
مبمغ قدره  250مميار دكالر مف صندكؽ النقد الدكلي  ،كييدؼ المبمغ الذم يقدمو
صندكؽ النقد مساعدة الدكؿ التي تعاني مف الديكف في المجمكعة األكربية
ج .إجراءات البنؾ المركزم األكركبي في مكاجية األزمة

2

ظؿ البنؾ المركزم كغيره مف المؤسسات األكربية األخرل بذؿ العديد مف الجيكد التي تيدؼ
إلى تخفيض حدة األزمة االقتصادية العالمية  ،حيث عمؿ عمى شراء العديد مف السندات
الحككمية مف الدكؿ األكربية المثقمة بالديكف حيث بمغت مشتريات البنؾ في العاـ 2010ـ
1

ٌوسف مسعداوي  ،األزمات المالٌة العالمٌة  ،مجلة المستقبل العربً  ،العدد 2004 ،266م  ،ص2
2
ب وصبٌع صالح رحمة  ،التكتالت االقتصادٌة فً مٌزان األزمة العالمٌة  ،منشورات جامعة خضٌرة  ،الجزائر 2000 ،م  ،ص46
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قيمة  228مميار مميكف يكرك كفي العاـ 2011ـ كصمت مشترياتو مف السندات مايعادؿ
 2.313مميار يكرك  ،كما كضع البنؾ مبمغ ييدؼ بو شراء سندات الفترات البلحقة تعادؿ
 76,5مميار يكرك لمساعدة الدكؿ المتعثرة ماليان في منطقة اليكرك  ،كبذلؾ يرل الباحث أف
اإلتحاد األكركبي مف أكثر المؤسسات التكاممية التي تكاجية أزمة الديكف  ،كمع ذلؾ كاف مف
أقكل التجمعات الجماعية صمكدان في مكاجية األزمة في اإلطار الجماعي.1
 .2خطة لجنة العشريف في مكاجية األزمة 2008ـ
بذلت ىذه المجمكعة العديد مف الجيد في سبيؿ مكاجية تداعيات األزمة االقتصادية العالمية
حيث إجتمعت العديد مف المرات مف أجؿ بحث عف حمكؿ تفضي إلى تخفيض آثار األزمة
االقتصادية العالمية التي كصمت تداعيتيا العديد مف دكؿ العالـ  ،حيث تـ إنعقاد قمة ليا في
كاشطف بتاريخ  /05نكفمبر 2008 /ـ  ،كقدمت ىذه القمة اإلقترحات منيا دعت الصيف إلى
إعادة النظر في النظاـ الرأسمالي  ،ككذلؾ كضع سياسات عالمية تتكلى عممية الصرؼ
كالتمكيؿ كلكف ظمت ىذه الجيكد مجرد الفكرة أك رأم  ،كما قاـ مجمس الشيكخ األمريكي
بدراسة مساعدة قدرىا  25مميار دكالر إلنقاذ سكؽ السيارات  ،كما خرجت ىذه القمة
بتكصيات تفضي إلى كيفية التعاكف بيف البنكؾ العالمية كصندكؽ النقد الدكلي كتـ اإلتفاؽ
في اآلتي :
أ .دعكة الصناديؽ السيادية في الدكؿ النفطية إلى إقراض البنكؾ اإلسبلمية كاإلستثمار
في السندات الحككمية
ب .تكجيو دكؿ األكبيؾ تعديؿ سياسة إنتاج النفط
ج .إرتفاع سقؼ الكدائع لتجديد الثقة في نظاـ اإلئتماف الرأسمالي

2

1

Francois Gianviti et autre.Rssolulion de crisis econmique du 2008.auvrage .2010.p25
2
فرٌد كورتل  ،مرجع سابق  ،ص00
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كما عقدة دكؿ مجمكعة العشريف قمة ثانية ليا في لندف بتاريخ 2009 /02 /12ـ كمف
أبرز نتائجيا :
 مكصمة صندكؽ النقد الدكلي في مساعدة الدكؿ األكثر فق انر في العالـ
 تكثيؼ آليات الرقابة عمى عمؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية
 إنشاء مجمس خاص باإلستقرار المالي كالعمؿ مع صندكؽ النقد الدكلي
 تخصيص مبمغ قدره مميار دكالر لتمكيؿ التجارة العالمية لمدة عاميف بيدؼ زيادة
حجـ التجارة الخارجية
 تكفير مبمغ قدره  50مميار لمساعدة البمداف األكثر فق انر في العالـ

1

 .3خطة مجمكعة الدكؿ الصناعية السبعة G7
كضعت مجمكعة الدكؿ الصناعية السبعة الكبرل خطة تيدؼ إلى منع اإلفبلس كاعادة
اإلستقرار في المصارؼ  ،كاتفقت المجمكعة عمى مكصمة العمؿ مف أجؿ اإلستقرار في
األسكاؽ كاعادة تدفؽ القركض لدعـ االقتصاد العالمي  ،كلتحقيؽ ذلؾ كضعت المجمكعة
اإلجراءات التالية :
أ .إتخاذ التدابير الؤلزمة التي تفضي إلى دعـ المؤسسات المالية مف اإلفبلس
ب .العمؿ عمى إعادة ثقة المكدعيف مف خبلؿ تأميف كدائيـ عف طريؽ ضمانات مف قبؿ
السمطات العامة
ج .السعي مف أجؿ تحريؾ قركض الرىف العقارم التي ىي سبب قياـ األزمة العالمية.2

1

النجار إبراهٌم عبدالعزٌز  ،مرجع سابق  ،ص062-060
2
منٌة خلٌفة المهدي ناصر  ،األساالٌب المنهجٌة لمواجهة األزمة االقتصادٌة العالمٌة الراهنة دولٌا ً وعربٌا ً  ،الملتقى الدولى حول  :التكتالت
االقتصادٌة فى زمن األزمات  ،المركز الجامعً بالوادي  ،الجزائر 2002م  ،ص6
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 .4جيود المجموعة العربية لمواجية األزمة االقتصادية العالمية

لقد بمغت األزمة االقتصادية العالمية مداىا لتمحؽ بالدكؿ العربية  ،كبيذا لـ تقؼ
المجمكعةالعربية مكتكفة أيدم في سبيؿ مكاجية األزمة  ،كبذلؾ كصعت خطة تيدؼ بيا
الخركج مف األزمة تتضمف الخطة النقاط التالية :
أ .عمى الدكؿ العربية إلغاء معكقات التصدير كتبني أسعار صرؼ كاقعية
ب .تحديث البكرصات كتطكيرىا كتنظيميا بما يساعد زيادة حجميا كقكتيا اإلستعابية
ج .تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية في المؤسسات المالية
د .كضع ضكابط لمتدافقات الرأسمالية إلى كؿ بمد عربي
ق .تطكير قكانييف سجؿ الشركات كاألسكاؽ المالية
ك .نشر الكعي اإلستثمارم بيف حقكؽ أصحاب رؤس األمكاؿ
ز .تشجيع إقامة المصارؼ اإلسبلمية التي أثبت نجاحيا رغـ حداثة تجربتيا
ح .إتباع نيج التنمية كالنمك االقتصادم تككف ليا صمة بتنمية البشرية مما يعزز
العبلقات االقتصادية البينية كاتباع سياسات تكاكب متطمبات العكلمية
كبذا يرل الباحث أف الدكؿ العربية أخذت إحطياطتيا مف األزمة االقتصادية العالمية  ،كلكف
مع ذلؾ لـ تسمـ مف آثار األزمة  ،حيث نجد أف الكثير مف الدكؿ العربية فقدت ىياكميا
االقتصادية بسبب أزمة الربيع العربي التي تزامنة مع األزمة االقتصادية العالمية  ،حيث نجد
تأثير القطاع السياحي في مصر باإلضافة إلى قطاع النفط في ليبيا  ،كما نجد تأثر الدكؿ
األخرل كدكلة تكنس  ،كسكريا  ،كغيرىا مف الدكؿ العربية ذات المكارد المحدكد.

1

1

عالء الصٌدانً  ،ورقة حول أثر األزمة المالٌو واالقتصادٌة  ،العالمٌة على سٌاسات التجارة الخارجٌة فً الدول العربٌة  ،اإلجتناع السابع
لوزاراء منظمة التجارة العالمٌة  ،بٌروت  ،نوفٌر  ، 2004 ،ص00
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 .5جيود القارة اإلفريقية في مواجية األزمة االقتصادية العالمي

تعد القارة اإلفريقية كغيرىا مف األقطار العالمية تتعامؿ مع جيات خارجية حيث تتأثر كؿ ما
تأثر شركائيا التجارييف  ،كمف المعمكـ أف أكربا أكبر شريؾ تجارم لمقارة اإلفريقية  ،لذا
جاءت التدابير اإلفريقية كميا في المجاؿ التجارم حيث إتضح ذلؾ في قمة اإلتحاد اإلفريقي
المنعقدة بتاريخ  30-29يناير  2012ـ في" أديس أبابا " حكؿ تعزيز التجارة اإلفريقية حيث
أكردة القمة مجمكعة مف اإلجراءات في سبيؿ مكاجية األزمة االقتصادية العالمية  ،كيمكف
ىنا لمباحث تمخيص أىـ المحاكر كالتدابير التي إتخذاتيا القارة اإلفريقية لتفضي تداعيات
األزمة العالمية في اآلتي  ( :التعجؿ بتنمية التجارة اإلفريقية –– تسييؿ التجارة – بناء القدرة
اإلنتاجية – تطكير البنية التحتية المتعمؽ بالتجارة – تمكيؿ التجارة – تكفير المعمكمات
التجارية  ،تكامؿ األسكاؽ )  ،كضعت المجمكعة اإلفريقية ىذه النقاط في سبيؿ مكاجية
األزمة االقتصادية العالمية كتفاضي أم أالزماتاالقتصادية القادمة كيشمؿ كؿ محكر مف ىذه
المحاكر العديد مف النقاط :
أ .التعجؿ بتنمية التجارة اإلفريقية :
تشمؿ المحاكر اآلتية  :إدماج التجارة اإلفريقية البينية في إستراتيجيات التنمية الكطنية
باضافة إلى تعزيز دكر القطاع الخاص المنظـ كدفع أكليات بإدخاؿ المرأة في التجارة
اإلفريقية  ،كما يدعك أيضان إلى تعزيز التجارة في مجاؿ المنتجات العذائية  ،كما تسعى
الدكؿ األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي بتحرير التجارة في الخدمات كقطاع النقؿ  ،كقطاع
المعمكمات كاإلتصاالت  ،كما أكضحت القارة اإلفريقية رؤيتيا بمبدأ ( إشترم في إفريقيا
كصنع فييا ) لتفاضي تداعيات األزمات االقتصادية العالمية.1

1

Document de Rapport sur les échanges des comerciale,Nation unies, commisson econmique
pourl’Afrique.Addis-Abeda 7-septembre2012.p3-4
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ب .تسييؿ التجارة  :يتضمف ىذا المحكر إزالة العقبات المكجكدة حاليان بنسبة ، %50
ككذلؾ تبسيط اإلجراءات الجمركية كالعبكر  ،كما دعت الخطة اإلفريقية إلى إقامة
المركز الحدكدية الشاممة أم بمعنى إدارة متكاممة لئلجراءات الجمركية.
ا

1

ج .بناء القدرة اإلنتاجية  :دعت إفريقيا إلى بناء القدرات عبر تحديد األكلكيات لتنفذ
المشاريع المتعمقة بالتنمية الصناعية كالتكنكلكجيا كاإلبتكار كالمبادرة الخاصة بالقدرات
اإلنتاجية.
د .تمكيؿ التجارة  :تيدؼ القارة اإلفريقية إلى تطكير كتعزيز المؤسسات كاآلليات المالية
اإلفريقية البنيية كاإلستثمارية  ،باإلضافة إلى تسييؿ المدفكعات الحدكدية كتجنب
القيكد المتعمقة بالعممة
ق .تكفير المعمكمات التجارية  :كىنا مطمكب مف الجماعات االقتصادية اإلفريقية تكفير
المعمكمات التجارية كاتاحة فرص اإلستثمار في القارة.
ك .تكامؿ األسكاؽ  :كاليدؼ ىنا زيادة حركة العمالة داخؿ األقاليـ مف خبلؿ مبلئمة
قكانيف العمؿ كالتجارة كاإلستثمار  ،باإلضافة إلى إنشاء بكرصة عمؿ إفريقية مبلئمة
لظكؼ العمؿ كالحياة اإلجتماعية في إفريقيا
كيرل الباحث أف القارة اإلفريقية تحمؿ خطتيا العديد مف اآلماؿ التي ال تتطابؽ مع كاقع
التنفيذ في دكليا  ،حيث نجد أف حرية تنقؿ األشخاص كالبضائع بيف الدكؿ اإلفريقية تعاني
العديد مف الصعكبات باإلضافة إلى عدـ اإلستقرار كاألمف الشائع في الدكؿ اإلفريقية
كخاصة في فت رة متزامنة مع األزمة االقتصادية العالمية  ،كمما تقدـ يبلحظ أف العكامؿ
سابقة الذكر كميا يمكف أف يككف عقبة مف العقبات التي يعيؽ تنفيذ الخطة اإلفريقية

1

 www.africa-union.orgتارٌخ زٌارة الموقع (2006-06- 4م )

222

باإلضافة إلى التبعية االقتصادية لمدكؿ األكركبية  ،كمع ذلؾ فإف القارة اإلفريقية كضعت
خطتيا في زمف فقدت العديد مف الزعماء المؤثريف في قرارت اإلتحاد اإلفريقي.

1

تقرٌر مإتمر اإلتحاد اإلفرٌقً  ،حول تعزٌز التجارة اإلفرٌقة البٌنٌة  ،ادٌس – ابابا 2002 ،م ص22
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1

المبحث األول  :مساىمة دول وسط إفريقيا في التجارة الخارجية ومعوقاتيا
تضـ دكؿ كسط إفريقيا الدكؿ التي تندرج تحت مظمة الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
 C.E.E.A.Cكىي مف الدكؿ اإلفريقية التي ليا مساىمة في مجاؿ التجارة  ،حيث نجد
معظـ ىذه الدكؿ تتكفر فييا المكارد الطبيعية كالزراعية مما يمكنيا المساىمة في التبادؿ
التجارم البيني كالخارجي  ،كمما تقدـ يمكف لمباحث في ىذه الجزئية مف البحث تناكؿ
مساىمة ىذه الدكؿ بشئ مف التفصيؿ كالمعكقات التي تعترم سبؿ تجارتيا في النقاط التالية:
أوالً  :مساىمة دول وسط إفريقيا في التجارة الخارجية في الفترة من 8008م – 8025م

بمغت صادرات الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا مف السمع في العاـ 2008ـ ما يعادؿ
قيمة  111,3مميكف دكالر كما كصمت صادراتيا مف الخدمات  3,1مميكف دكالر  ،كتعد ىذه
الحالة أفضؿ مف العاـ  2007ـ  ،كمف المتكقع أف ترتفع قيمة ىذه الصادرات في العاـ
 2009ـ  ،كلكف بسبب تداعيات األزمة االقتصادية العالمية تأثر بعض قطاعات اإلنتاج
في ىذه الدكؿ مما إنعكست عمى الصادرات فتراجعت قيمة الصادرات حتى كصمت إلى
 71.7مميكف دكالر  ،كما ظمت صادرات الخدمات بإرتفاع طفيؼ كصؿ إلى  3,2مميكف
دكالر  ،كلكف في العاـ 2010ـ شيدت ىذه الدكؿ إرتفاع في صادراتيا السمعية بمغت 91,7
مميكف دكالر  ،أما اإلرتفاع مف جانب الخدمات ال يتجاكز  3,3مميكف دكالر كفي العاـ
2011ـ إرتفعت قيمة الصادرات بما يعادؿ 118,1مميكف دكالر ،1كلكف في العاـ 2012ـ –
2015 -2014- 2013ـ  ،لـ تتكفر البينات في اإلطار الجماعي حسب جميع المصادر
التي إطمع عمييا الباحث  ،كلكف مع ىذا فإف الباحث سكؼ يتطرؽ عمى صادرات كؿ دكلة
مف الدكؿ األعضاء عمى حدة  ،أما بجانب الكاردات حيث يبلحظ قيمتيا مف السمع بمغت في
العاـ 2008ـ إلى  89,5مميكف دكالر كتعد ىذه القيمة أقؿ مف قيمة صادراتيا في ىذا العاـ
1
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كيؤكد ذلؾ أف ىذه المجمكعة في بداية األزمة االقتصادية مازالت تتمتع بقكتيا  ،كفي العاـ
2009ـ برزت آثار األزمة عمى الكردات السمعية كما ىك الحاؿ عمى الصادرات  ،كبيذا فإف
الكاردات في الخدمات في العامييف الماضييف ظؿ مابيف  30,7 -34,4مميكف دكالركحتى
العاـ 2010ـ لـ تشيد كارداتيا أم تقدـ  ،بؿ عمى قيمة ال تتجاكز  31,8مميكف دكالر ،
كلكف نجد أف االكاردات السمعية إرتفعت قميبلن مما كانت عميو في العاـ الماضي بقيمة تعادؿ
 82,8مميكف دكالر  ،كفي العاـ 2011ـ شيدت ىذه المجمكعة نمكان في كارداتيا كصمت إلى
 102,7مميكف دكالر ، 1كبيذا العرض الكجيز الذم يكضح مساىمة ىذه المجمكعة في
اإلطار الجماعي يمكف عرض تجارة الدكؿ األعضاء بشى مف التفصيؿ كالكضكح في الفقرة
التالية :
جدول رقم ( ) 86
يوضح مساىمة دولة بورندي في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

57

403

2009

67

402

2010

101

509

2011

125

752

2012

57

-

2013

99

84

2014

-

-

2015

-

-

المصدرCommunauté économique des Etats de l’Afrique central statistique du :
 ( commerce 2008-2015بتصرؼ الباحث )

جدول رقم ()87
1
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يوضح مساىمة دولة أنغوال في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

79298

20982

2009

45174

22660

2010

57053

16667

2011

73489

22000

2012

6665.2

-

2013

98,2

-

2014

62400

28320

2015

-

-

المصدر communauté économique des Etats de l’Afrique central . statistique du :
commerce 2008-2015

جدول رقم ()88
يوضح مساىمة دولة الكمرون في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

5686

5241

2009

4442

3552

2010

5133

3878

2011

6500

4600

2012

1978

2374

2013

1935

-

2014

2118

-

2015

-

-

المصدر communauté économique des Etats de l’Afrique central.statiatique du :

 (commerce 2008-2015بتصرؼ الباحث)
جدول رقم ()89
يوضح مساىمة دولة الكنغو الديمقرطية في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
226

العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

10390

4300

2009

11327

3900

2010

10323

4500

2011

11130

-

2012

15654

-

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

) Op.cit statiatique du commerce , Afrique central (2008-2015

جدول رقم ()40
يوضح مساىمة دولة الكنغوبرازفيل في التجارة الخارجية في الفترة من 8025-8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

4400

3050

2009

3500

2900

2010

5300

4000

2011

6600

5100

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

Op.cit , statiatique du commerce 2008-2015 comunaité des Etats de Afrique
central.

جدول رقم ()42
يوضح مساىمة غينياء اإلستوائية في التجارة الخارجية في الفترة من 8025-8008م
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العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

5218

3910

2009

9100

5200

2010

9900

5700

2011

13300

6000

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

Op. cit statiaque du commerce 2008-2015 comunaité de Etats de Afriaue central .

جدول رقم ()48
يوضح مساىمة دولة ساو تومي في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

11

144

2009

8

103

2010

11

112

2011

11

125

2012

30

-

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

Op.cit , statiatique du commerce 2008-2015 comunaité des Etats de Afrique
central.

جدول رقم ()44
يوضح مساىمة دولة توغو في التجارة الخارجية في الفترة من 8025-8008م

228

العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

833

1509

2009

800

1509

2010

800

1500

2011

1100

1700

2012

3686

23000

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

Op.cit , statiatique du commerce 2008-2015 comunaité des Etats de Afrique
central.

جدول رقم ()43
يوضح مساىمة دولة تشاد في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

4169

2000

2009

2800

2000

2010

3500

2000

2011

4600

2400

2012

4400

2800

2013

4200

9211

2014

4350

9217

2015

-

-

Repulique du tchad – document du Minstere de l’econmis (2008-2014),p14

جدول رقم ()45
يوضح مساىمة دولة الغابون في التجارة الخارجية في الفترة من  8025 -8008م
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العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

9566

2563

2009

5356

2501

2010

8686

3800

2011

12000

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

2015

-

-

Statistique du commerce . gabon. 2008-2011 , Minstere de l’econmis .

جدول رقم ()46
يوضح مساىمة دولة إفريقيا الوسطى في التجارة الخارجية في الفترة من 8025 -8008م
العاـ

قيمة الصادرات

قيمة الكاردات

2008

268

300

2009

234

270

2010

297

300

2011

464

380

2012

155

-

2013

150

-

2014

90

-

2015

-

-

Communauté éconmiaque des Etats de Afrique central (C.E.E.A.C) 2008-2015 ,P23

كيرل الباحث مف خبلؿ عرض مساىمة دكؿ كسط إفريقيا في التجارة الخارجية أف ىناؾ
تأثير مباشر مف األزمة االقتصادية العالمية عمى صادرات ىذه الدكؿ  ،كلكف مع ذلؾ فقد
أثبتت نظريات التجارة أف التجارة الخارجية تساىـ بشكؿ كبير في أنتعاش االقتصاد الكطني
230

كزيادة الرفاىية االقتصادية لمشعكب  ،كفي ظؿ ىذا المنظكر يجب دكؿ كسط إفريقيا أف
تستفيد مف مزايا المتكامؿ االقتصادم مف أجؿ تحقيؽ رفاىية الشعكب  ،كأنو ال يتـ تحقيؽ
ذلؾ إال مف خبلؿ التكظيؼ الكامؿ لممكارد االقتصادية كتنكيع اإلنتاج لتمبية أذكاؽ
المستيمكيف  ،ألف تنكيع اإلنتاج  ،كتمبية أذكاؽ المستيمكيف مف الركائز األساسية لقياـ التجارة
الخارجية  ،كفي سبيؿ تطكير التجارة الخارجية في دكؿ كسط إفريقيا البد مف كضع ضريبة
جمركية عمى الصعيد اإلقميمي  ،باإلضافة إلى إزالة كافة المعكقات التي تعاني منيا دكؿ
كسط إفريقيا  ،كبعد إستعراض مساىمة ىذه الدكؿ في التجارة الخارجية يمكف أف يطرح
الباحث بعض مف التسأكالت  .ماىي المعكقات التي تكاجو ىذه الجماعة في سبيؿ تطكير
حركة التجارة الخارجية ؟ كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ البد مف طرح ىذه المعكقات1؟
ثانيان  :معكقات التجارة الخارجية في دكؿ كسط إفريقيا
دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا كغيرىا مف األقطار النامية األخرل تكاجو
صعكبات في عممية إنساب التجارة الخارجية  ،كفي ىذا الجزء مف البحث كبعد عرض
مساىمة دكؿ ىذه المجمكعة في التجارة الخارجية يمكف لمباحث عرض بعد المعكقات التي
تكاجييا في المحاكر التالية :
التبعية االقتصادية :
تكاجو التجارة الخارجية في دكؿ كسط إفريقيا العديد مف المعكقات منيا التبعية االقتصادية ،
كيقصد بالتبعية االقتصادية خضكع اقتصاد دكلة ما لسيطرة اقتصاد آخر بحيث يككف
اقتصاد ىذه الدكلة خاضعان ليا  ،بحيث يتأثر االقتصاد المحمي بالتغيرات التي تحدث في
االقتصاد المسيطر ، 2كمف ىذا المنطمؽ فإف اقتصاديات دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ
كسط إفريقيا أصبحت مرتبطة بدكؿ اإل ستعمار كخاصة دكلة فرنسا التي أصبح كجكدىا بارز
1

Communauté éconmiaque des de Afrique central (C.E.E.A.C),Raporte 2008-2015.op.cit p28
2
رابح رتٌب  ،التنمٌة االقتصادٌة  ،دار نشر جامعة القاهرة  ،القاهرة 0444 ،م  ،ص44
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في جزء كبير مف الدكؿ اإلفريقية  ،كنتجة لذلؾ إرتبطت صادرات ىذه المجمكعة مف
المحاصيؿ الزراعية المتمثمة في (ل القطف – كالكاكاك ) كغيرىا إلى فرنسا  ،كفي المقابؿ
تستكرد ىذه الدكؿ ما تصدره الدكلة الفرنسية  ،كما نجد تكاجد القكات العسكرية التابع لفرنسا
كشركاتيا النفطية ؾ  –ToTALكشيؿ – كبمكرم لمنقؿ ذات الحضكر الكاسع في دكؿ كسط
إفريقيا  ،كتمتمؾ بمكرم العديد مف شركات النقؿ في المنطقة كىي بذلؾ تسيطر في القرار
االقتصادم الداخمي لمعظـ ىذه الدكؿ مما جعؿ ىذه الدكؿ غير حرة في تجارتيا الخارجية ،
كما تكاجو مشكمة العجز الدائـ في مكازيف المدفكعات الخاصة بيذه الدكؿ  ،مما يؤدم ذلؾ
إلى تدىكر قيمة العممة الكطنية بالنسبة لمعمبلت األجنبية  ،كىك ما يشكؿ بدكره كأحد
معكقات التجارة الخارجية  ،كمف معكقات التجارة الخارجية أيضان مشكمة المديكنية اإلفريقية
حيث نجد معظـ دكؿ ىذه المجمكعة مثقمة بالديكف مما يؤثر عمى االقتصادم القكمي
كبالتالي يعرقؿ عممية التجارة الخارجية

1

ضعؼ البنية األساسية لمتجارة الخارجية :
بل أساسيان ألنتعاش عممية
كيقصد بالبنية األساسية الكسائؿ األساسية التي يمكف أف تككف عام ن
التجارة الخارجية  ،كتتضمف كسائؿ النقؿ كالمكصبلت كمعدات التخزيف  ،كالطاقة الكيربائية
كعمميات البنكؾ كالمؤسسات المالية بكجو عاـ  ،كبيذا نجد أف دكؿ ىذه الجماعة تكاجو
صعكبة في عمميات نقؿ البضائع منيا كالى العالـ الخارجي حيث نجد مف دكؿ ىذه
المجمكعة ليس ليا منفذ بحرم  ،كبذلؾ يصعب ليا عممية نقؿ البضائع فينا يستكجب
ضركرة طرؽ معبدة يمكف إستعماليا في عممية التجارة الخارجية  ،كما تكاجو ىذه المجمكعة
صعكبة التخزيف كذلؾ نظ انر لعدـ كجكد الثبلجات الصالحة لعممية التخزيف  ،كمما يزيد
صعكبة دكؿ المجمكعة كيعكؽ عممية التجارة الخارجية عدـ تكفر الخدمات البنكية بصكرة
كافية في مناطؽ اإلنتاج  ،كعمى ذلؾ فإف التكسع في إقامة البنية األساسية لمتجارة الخارجية
1

أمٌن أسٌر  ،أفرٌقٌا ساٌاسا ً واقتصادٌا ً  ،جامعة دمشق ( ،د،ت) ،ص02
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مف شأنو أف يحقؽ الكثير مف الكفرات الخارجية كتخفيض نفقات اإلنتاج األمر الذم يساعد
عمى تحقيؽ التجارة الخارجية بصكرة أفضؿ

1

ضعؼ اإلنتاج :
يرجع عممية ضعؼ اإلنتاج في دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا إلى إستخداـ
أساليب بدائية كعدـ إدخاؿ التقنية اإلنتاجية المستخدمة في الدكؿ المتقدمة  ،كما أف الجياز
اإلنتاجي في دكؿ كسط إفريقيا ال يمتمؾ المركنة التي تسمح لو إستقباؿ رؤكس أمكاؿ جديد
كتكنكلكجيا قادرة عمى إنتاج كنمك متحرؾ نشط يسمح بزيادة اإلنتاج كامتصاص عمالة جديد
كىنا يبلحظ أف ضعؼ اإلنتاج أدل إلى زيادة األسعار كقمة اإلنتاج مما أصبحت السمع
المنتجة في ىذه الدكؿ غير قادرة عمى عممية المنافسة في األسكاؽ الخارجية  ،كلمعالجة ىذه
الحالة البد مف تدريب األيدم العاممة عمى فنكف اإلنتاج كالتقنية كالمعدات الحديثة مما يسمح
ليا بزيادة اإلنتاج كالقكة اإلنتاجية التي تمكنيا في تفعيؿ عممية التجارة الخارجية

2

ضعؼ خدمات النقؿ كالعبكر :
تكاجو دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا ضعؼ في خدمات النقؿ كالعبكر  ،كذلؾ
لعدة أسب اب منيا عدـ كجكد طرؽ معبدة بيف دكؿ األعضاء في المجمكعة  ،ككذلؾ ضعؼ
الخدمات اإلدارية المتعمقة بالعبكر كاغبلؽ المنافذ الحدكدية في أكقات محدكدة  ،كبذا فإف
المصدريف كالمستكرديف كالمخمصيف الجمركيف يركف أف البيقراطية اإلدارية كالفكضى
العسكرية في المناطؽ الحدكية  ،ككجكد أفراد عسكريف غير متعميف ال يخدعكف لتطبيؽ
االتفاقيات المكقعة بيف دكؿ الجماعة  ،كبذا فإف التصرفات الحدكدية ىذه تعيؽ حرية تنقؿ
البضائع بيف الحدكد  ،ككذلؾ تعيؽ حرية تنقؿ األشخاص بيف الدكؿ األعضاء  ،كيرل
الباحث أف كؿ ىذه األمكر تعيؽ مسيرة التكامؿ االقتصادم كمستقبؿ التجارة الخارجية ،
1

Plan de développement ,en Afrique central (2013-2015)، P16
2
Document du commerce dans les zon de C.E.E.A.C , p6
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ألف التكامؿ االقتصادم يجب أف يككف سكقان مفتكحان نحك العالـ الخارجي مف دكف حكاجز
داخمية تعرقؿ حركة التجارة بيف الدكؿ األعضاء مف أجؿ أكماؿ النقص في السمع كالخدمات
مف دكلة إلى أخرل كتصدير الفائض إلى العالـ الخارجي عبر عممية التجارة الخارجية

1

Op,cit , document du commerce du C.E.E.AC P6
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1

المبحث الثاني  :اآلثار المترتبة من األزمة االقتصادية عمى أداء دول وسط إفريقيا
تعتبر اقتصاديات دكؿ كسط إفريقيا كغيرىا مف االقتصاديات تعتمد عمى تصدير المنتجات
األكلية إلى القارة األكركبية كالكاليات المتحدة االمريكية  ،لذا تتأثر اقتصاديات ىذه الجماعة
كؿ ما تأثرت االقتصاديات الغربية  ،كىذا ماحصؿ في العاـ 2008ـ عندما شيدت الكاليات
المت حدة األمريكية أزمة الرىف العقارم الذم طالت آثاره جميع دكؿ العاـ  ،كبيذا بدأت تعاني
اقتصاديات دكؿ كسط إفريقيا العديد مف الصعكبات االقتصادية كالمالية حيث نبلحظ منذ
بداية األزمة كحتى اآلف مازالت تعاني بعض دكؿ ىذه المجمكعة مشاكؿ اقتصادية  ،كمف
ىنا جاء البحث يب حث اآلثار المترتبة مف األزمة عمى ىذه الدكؿ  ،كيمكف لمباحث ىنا تقسيـ
اآلثار إلى اقتصادية كاجتماعية .
اآلثار االقتصادية :
شيدت دكؿ كسط إفريقيا تراجع في التجارة الخارجية بسبب إنعكاسات األزمة االقتصادية
العالمية التي إجتاحت العالـ الغربي  ،حيث تراجعت الصادرات عف ما كانت عمية في العاـ
2008ـ نسبة  %3كما شيدت الكردات إنخفاضان بنسبة  %7عف كانت عمية  ،كمف
المتكقع عف ترتقع بنسبة  % 2عف مانت عميو  ،كىذا دليؿ كاضح بأف آثار األزمة أصبحت
كاقعية في ىذه الدكؿ  ،كما صحب ىذا التراجع إنخفاضان في اإلستثمارات األجنبية التي تعبر
المحرؾ األساسي لتنمية في إفريقيا  ،كبما أنو قبؿ نشؤ األزمة االقتصادية العالمية كبتحديد
في العاـ 2007ـ كصمت اإلستثمارات األجنبية إلى  33,3مميار دكالر  ،كلكف تراجعت في
العاـ  2009لتصؿ إلى  %،23كما أنو مف المتكقع أف ترتفع كذلؾ إسنادان بعض اإلتفاقيات
كتعيدات التي قطعتيا الدكؿ األكركبية تجاه دكؿ كسط إفريقيا ،1أما في العاـ 2010ـ شيد
اقتصاد دكؿ كسط إفريقيا حالة مف اإلنتعاش يصحبيا الحذر الشديد حيث كصؿ نسبة النمك
1
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في معظـ دكؿ إلى  % 5بإستثناء دكلة الكنغك الديمقرطية كدكلة الغابكف  ،كيرجع السبب في
ذلؾ إلى عدـ تنكع الصادرات مصحكب بعدـ اإلستقرار اإلجتماعي في جميكرية إفريقيا
الكسطى  ،كما نجد إنخفاض إنتاج البتركؿ في بعض دكؿ الجماعة  ،كذلؾ بسبب نقص
الطاقة اإلنتاجية في بعض الحقكؿ في ىذه الدكؿ  ،كما شيدت ايضان ىذه الدكؿ إستق ار انر في
أسعار الغذاء عكس األسكاؽ العالمية التي تشيد زيادة في أسعار المكاد الغذائية كخاصة
األكرز كالقمح  ،كذلؾ بسبب زيادة الطمب كانخفاض مستكل العرض ، 1كيرل الباحث أف
ارتفاع أسعار المكاد الغذائية عالميا يرجع إلى تداعيات األزمة كآثار الفيضانات الطبيعية
التي تعرضت كؿ مف أستراليا كتايبلند كفتناـ األمر الذم أدل إنخفاض اإلنتاج العالمي مف
اإلنتاج الزراعي  ،كمع ذلؾ فإف دكؿ كسط إفريقيا لـ تكف دكؿ كسط أفريقيا خالية مف
المشاكؿ االقتصادية كالبطالة كالفقر كالجكع  ،كرغـ ىذه المشاكؿ فإف دكؿ كسط إفريقيا ظمت
صامدة في مجابية اإلنفتاح االقتصادم الذم أدل إلى إنتشار األمراض كاألكبئة كبيذا فإف
األزمة االقتصادية العالمية قد أثرت سمبان عمى ىيكؿ األداء االقتصادم ليذه الدكؿ ،باالضافة
إلى إنخفاض االستثمارات األجنبية في العاـ 2010ـ كغيره مف العكاـ السابقة  ،كماأدة آثار
األزمة إلى إنخفاض اإليردات الحككمية  ،كما صحب ذلؾ ىبكط في سريع في قيمة
العمبلت كتراجع أسعار الصرؼ  ،كفي العاـ 2011ـ شيدت التجارة الخارجية في دكؿ
الجماعة كذلؾ بسبب السياسات التي إتخذتيا دكؿ المجمكعة لمخركج مف تداعيات األزمة
االقتصادية العالمية كيقدر إجمالي قيمة التجارة الخارجية ىذا العاـ ب  118,1مميار دكالر
كيعد ىذا إرتفاعان رغـ األكضاع االقتصاددية الصعبة التي تمر بيا بسبب األزمة السياسية
في ليبيا حيث إستقبمت دكؿ الجماعة العديد مكاطنييا المقيميف في ليبيا الذيف فقدكا كظائفيـ
 ،كما صحب ىذه اإلكضاع إنخفاض في إستيراد المستمزمات اإلدارية كالتقنية  ،كما حممت
ىذه األكضاع آثارىا إلى العاـ 2012ـ الذم شيدت فيو دكؿ الجماعة إنخفاضان في
1
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الصادرات الزاعية بسبب عدـ اإلستقرار اإلجتماعي حيث فقد العديد مف المكاطنيف كظائفيـ
باإلضافة إلى أحكاؿ العائديف مف ليبيا مما أفرز عنو أكضاع أمنية أخرل بدأت تعرقؿ الحالة
االقتصادية في المنطقة  ،إضافة إلى إنخفاض تراجع الطمب الدكلي بسبب األزمة
االقتصادية العالمية حتى بمغ التراجع نسبة  %32مما كاف عميو قبؿ االزمة االقتصادية
العالمية  ،كفي العاـ 2013ـ ظؿ النمك االقتصادم في منطقة كسط إفريقيا محقق نا نسبة
 %5,1كبيذا يمكف القكؿ أف المنطقة بدأت تشيد بعض التحسف االقتصادم  ،كىذا ال
يبرىف أف المنقطة خرجت مف تداعيات االقتصادية العالمية  ،كالمبلحظ أف المنظقة مازالت
تكاجية الكثير مف الصعكبات االقتصادية  ،كالدليؿ عمى ذلؾ إعتماد المنطقة عمى
الصادرات األكلية كخاصة الزراعية كالنفطية  ،كىذا يجعؿ المنطقة غير قكية مف الناحية
الصناعية  ،كغالباَ ما يككف إقتصادىا تابع لمبلقتصايات الغربية  ،كىذا يبرىف أف كؿ ما
إنخفض سعر الصادرات تتأثر ىذه الدكؿ كىذا ما حدث في العاـ 2014ـ لجميكرية تشاد
عندماإنخفضت أسعار النفظ العالمية  ،كفي العاـ 2014ـ الذم يتكقع أف يصؿ النمك
االقتصادم فيو إلى  ، %7كلكف التقمبات العالمية حالت دكف ذلؾ  ،فظؿ النمك عمى ماىك
عميو  ،كالمفترض أف تستضؼ دكؿ كسط إفريقيا القمة اإلفريقية في جميكرية تشاد في العاـ
 2015ـ فعمنت جميكرية تشاد عمى لساف السفير أدـ يكنسمى رئيس المجنة المنظمة بأنيا ال
تسطيع إستضافة القمة بفعؿ الكضع االقتصادم الذم تشيده الببلد  ،كظمت منطقة كسط
إفريقيا تكاجيو آثار األزمة االقتصادية العالمية كلـ تسطيع التخمص منو إلى أف ظير مرض
اإليبكال كحاالت مف النزكح في المنطقة بسسبب فقداف العديد مف شباب المنطقة كظائفيـ
بسبب تداعيات األزمة كاإلنفبلتات األمنية في منطقة غرب كسط إفريقيا  ،كبما أف االقتصاد
العالمي في العاـ  2015ـ بدأ يتحسف نحك األفضؿ بخركج االتحاد األكركبي مف أزمتو
بالرغـ مف تتكاجد األزمة اليكنانية  ،كما شيد االقتصاد األمريكي نكع التكسع ، 1كيرل
1
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المراقبكف االقتصاديكف تحسف االقتصاد اإلفريقي  ،كلكف الكاقع عكس ذلؾ أنو رغـ تحسف
الكضع في االقتصاديات األكركبية كاإلفريقية معان فإف حالة اليجرة مف إفريقي إلى إكركبا ليا
إنعكاساتيا االقتصادية  ،كىذا يبرىف أف القارة اإلفريقية تسيد حالة مف البطالة تنعكس عمى
دكؿ كسط إفريقيا كما شيدت دكؿ ككسط إفريقيا حالة مف الرككد االقتصادم بسبب
إ نخفاض أسعار النفط العالية  ،كبما أف معظـ دكؿ ىذه المجمكعة منتجة لمنفظ فإنيا بتاكيد
سكؼ تتأثر  ،كبيذه األكضاع يظف الكثير مف االقتصاديكف أف االقتصاد العالمي سكؼ
يتحسف في العاـ 2015ـ كلكف الكاقع عكس ذلؾ  ،كبذلؾ تأثرت دكؿ كسط إفريقيا تأث انر بالغان
بسبب تراجع أسعار النفط العالمية  ،كخاصة دكلة أنغكال  ،كجميكرية تشاد  ،كدكلة الكمركف
 ،حيث نجد في سبتمبر مف العاـ 2015ـ صرحت دكلة الكمركف عف إعفاء 10الؼ مكظؼ
عف عمميـ في إطار سياسة التقشؼ  ،كفي جميكرية تشاد أعمف الرئيس التشادم في خطابو
لمشعب بحكؿ رأس السنة بأف العاـ 2015ـ سكؼ تككف سنة صعبة  ،كفي يكنيك مف العاـ
 2016ـ أعمف أف ببلده تكاجو أزمة اقتصادية مما جعميا تعجز عف دفع ركاتب المكظفيف ،
كحؿ بعض مؤسسات الدكلة كدمجيا مع مؤسسات أخرل مف أجؿ تقميؿ اإلنفاؽ العاـ، 1
كيرل الباحث أف جميكرية تشاد تكاجو سكء في إدارة مكارد الدكلة منذ فترة  ،كذلؾ بسبب
عدـ كجكد المؤسسية كالدراية العممية  .كما ساعدة األزمة االقتصادية العالمية في تدني
أسعار النفط العالمية ك تفشي حالة مف البطالة في منطقة غرب إفريقيا نتجة عنيا مجمكعات
إرىابية بدأت تعترض مسيرة التكامؿ االقتصادم كحركة التجارة البينية بيف دكؿ كسط إفريقيا
كغرب إفريقيا  ،كحسب اإلحصائيات الرسمية فإف جماعة بككك حراـ اإلرىابية قامت
بمصادرة عدد كبير مف األغناـ كاألبقار قدر ب  8000رأس في العاـ 2014ـ  4000رأس
في  2015ـ  ،مما سبب ذلؾ خسائر اقتصادية كبيرة لممستسثمريف في المنطقة كيضيؼ
الناطؽ الرسمي بإسـ حككمة الكمركف " عيسى شركما بكرم " بأنو تـ خطؼ  1098مف
1
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األشخاص الذيف يعممكف في المناطؽ الحدكدية في الفترة مف 2015 – 2014 – 2013ـ
ىذا كمو لو تأثير عمى حركة التجارة الخارجية  ،مما أدل إلى تكقؼ التجارة الحدكدية بيف
منطقة غرب إفريقيا كسط إفريقيا في الزمف الذم تشيد فيو دكؿ كسط إفريقيا أزمة اقتصادية
حادة .
كمما تقدـ يمكف تمخيص المحاكر األسياسية التي ثأثرت بيا دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ
كسط إفريقيا :
 إنخفاض تدفؽ رؤكس األمكؿ األجنبية
 إنخفاض تحكيبلت المغتربيف
 إنخفاض المعكنات األجنبية
 إنخفاض أسعار السمع عمى المستكل العالمي
 إنخفاض أسعار النفط عمى المستكل العالمي
كمف المتكقع أف تؤدل ىذه العكامؿ السابقة إلى إنخفاض معدالت النمك في دكؿ كسط إفريقيا
في المدل القريب  ،كيرل الباحث أف دكؿ كسط إفريقيا تأثرت باألزمة االقتصادية مف عددة
نكاحي منيا اإلجتماعي كاالقتصادم كاألمني كسياسي معان  ،كما تعد مف أكثر الدكؿ
اإلفريقية التي شيدة أزمات إنسانية  ،كفيما يمي يمكف تكضيح اآلثار اإلجتماعية الناتجة عف
األزمة االقتصادية العالمية. 1
اآلثار اإلجتماعية الناتجة مف األزمة االقتصادية العالمية عمى دكؿ كسط إفريقيا :
إنعكست آثار األزمة االقتصادية عمى حياة المجتمع اإلفريقي كخاصة دكؿ كسط إفريقيا ،
حيث يبلحظ أف إرتفاع في أسعار المكاد الغذائية عالمياَ لو العديد مف اآلثار عمى شعكب
ىذه المنطقة  ،مما أدل إلى ظيكر اليجرات الجماعية إلى خارج اإلقميـ كخاصة إلى دكلة
1
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ليبيا  ،كمف ثـ التكجية إلى الدكؿ الغربية  ،كما شيدت أيضان حاالت مف األعماؿ اليامشية
المنافية لمقانكف مثؿ تجارة المخدرات كغسؿ األمكؿ كالدعارة كالنشؿ كحاالت مف القتؿ مف
أجؿ سمب ممتمكات الناس  ،كما عاشت المنطقة حالة مف اإلرىاب الذم أفقد حياه العديد
مف أفراد المجتمع  ،كلكف رغـ ذلؾ يرل الباحث يمكف أف تككف األزمة االقتصادية بداية
لتفكير خمؽ تكامؿ اقتصادم قكم يسطيع أف يحدث تنمية اقتصادية مستدامة يمكف أف تحقؽ
إنتاج قكم يسطيع أف يساىـ في تنشيط التجارة الخارجية  ،كىذا يتتطمب مف قادة دكؿ كسط
إفريقيا بذؿ المزيد مف الجيكد المشترؾ مف أجؿ إزلة العقبات التي تكاجو المصير المشترؾ
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1

المبحث الثالث  : :سياسات دول وسط إفريقيا في تحقيق التكامل االقتصادي ومجابية األزمة

دكؿ كسط إفريقيا كغيرىا مف التكتبلت االقتصادية اإلقميمية تسعى إلى إقامة عبلقات
إقتصادية قكية تيدؼ إلى إنسياب حركة التجارية الخارجية مف دكف عكائؽ  ،كلتحقيؽ ذلؾ
كضعت العديد مف السياسات التي تيدؼ إلى حرية تنقؿ البضائع كاألشخاص كيمكف
تمخيص ذلؾ في النقاط التالية :
أوالً  :سياسات دول وسط إفريقيا في تحقيق التكامل اإلقتصادي
 .1سياسة حرية تبادؿ السمع كالخدمات :
إتخذت ىذه المجمكعة سياسة حرية التبادؿ التجارم فيما بينيا مف أبرز سياساتيا  ،كلكف
تكاجو في تطبيقتيا بعض المعكقات  ،كمع ذلؾ فإف ىذه التجربة ناجحة مقارنة مع
تجارب بعض الدكؿ  ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ التبادؿ التجارم بيف الكمركف كتشاد  ،كما
إستطاعت دكؿ كسط إفريقيا عبر سياساتيا أف تحقؽ أكبر تعاكف في مجاؿ تجارة
الخدمات كخير دليؿ عمى ذلؾ تبادؿ زيارات الخبراء بيف دكؿ المجمكعة  ،كانعقاد
الصالكف التكنكلكجي في تشاد كيرل الباحث في ىذا الجانب ال تكجد عكائؽ أك حكاجز
تعيؽ تجارة الخدمات في المنطقة

1

 .2سياسة حرية تنقؿ األشخاص :
إستطاعت ىذه المجمكعة إلى تحقيؽ عممية تنقؿ األشخاص بيف دكؿ المجمكعة بكؿ
سيكلة في معظـ دكؿ المجمكعة  ،كلكف رغـ ذلؾ ىناؾ بعض مف العكائؽ حيث نجد
بعض الدكؿ متحفظة ببعض اإلجراءات التي تعكيؽ سيكلة تنقؿ األشخاص كذلؾ كؿ
مف أنغكال  ،كغينياء األستكائية  ،كما نجد مف ناحية أخرل أف تشاد كدكلة الكمركف

1
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إستطاعت تطبيؽ حرية تنقؿ األشخاص  ،حيث يبلحظ الباحث خبلؿ زيارتو الميدانية
إلى دكلة الكمركف إستطاع التنقؿ بالبطاقة الشخصية مف الحدكد كحتى العاصمة
االقتصادية لدكلة الكمركف  ،كبذلؾ يرل الباحث أف نمكذج تنقؿ األشخاص بيف دكلة
الكمركف كتشاد يندر كجكده في كثير مف أنكاع التكامؿ االقتصادم في اإلقميـ اإلفريقي

1

 .3سياسة تبسيط اإلجراءات الجمركية كتسييؿ العبكر :
حاكلت الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا عمى مككبة التطكرات الحديثة في مجاؿ
اإلجراءات الجمركية كمسائمة العبكر عبر الحدكد  ،ككذلؾ مف أجؿ تطبيؽ متطمبات
منظمة التجارة العالمية التي تعد دكؿ المجمكعة عضكان فييا  ،إضافة إلى تطبيؽ
إجراءات تعزيز التجارة البنية التي يدعكا ليا االتحاد اإلفريقي كىي عممية تسييؿ العبكر
 ،كمع كمو فإف ىذه الجماعة كقعت العديد مف البرتككبلت البينية التي تيدؼ إلى تبسيط
اإلجراءات الجمركية كتسييؿ العبكر  ،كفي ىذا المجاؿ إستطاعت إلغاء التعريفة
الجمركية في المكاد الغذائية كبعض مكاد البناء  ،كمع ىذا فإنيا تكاجو بعض الصعكبات
في تنقيذ البرتككبلت المكقعة بينيا بسبب التصرفات العسكرية الحدكية التي ال تعرؼ
إحتراـ االتفاقيات الدكلية  ،كيرم الكثير مف االقتصاديف في المنطقة بإف الكضع أآلف
أفضؿ مف السابؽ رغـ الصعكبات القائمة  ،كيرل الباحث أف ىذه الجماعة يجب عمييا
حتمان أف تتعاكف في كضع التسييبلت الجمركية لكي تنيض تجارتيا الخارجية ألف
الكثير منيا تأثرت مف األزمة االقتصادية العالمية  ،كلـ تتعافى حتى اآلف بسسبب تدني
أسعار النفط العالمية  ،كبيذا فإف دكؿ الجماعة أكدت في إجتماع " ياكندم " بالكمركف
بػأنيا تعاني مف ىشاشة في االقتصاد  ،كما أكدت عمى ضركة التعاكف فيما بينيا مف
أجؿ بناء إقتصاد قكم كمتعافي يسطيع مقاكمة أزمة االقتصادية كقادر عمى التغمبات
الدكلية في مجاؿ األسعار  ،صرؼ العمبلت األجنبية  ،كفي سبيؿ ذلؾ إتخذت العديد
1

Op.cit document du centre African de politique commerical ,p16

242

مف السياسات اإلصبلحية كالتقشفية التى تسعى إلى تخفيض اإلنفاؽ العاـ كالبحث عف
فرص زيادة اإليرادات العاـ. 1
 .4تطكير كتعزيز المسؤسسات المالية :
عممت ىذه المجمكعة جيكدان مقدرة في مجاؿ تطكير المؤسسات المالية مف أجؿ
النيكض بالتجارة البينية  ،كما إستفادة مف تكحيد المصارؼ المركزية في الدكؿ األعضاء
 ،يعمؿ البنؾ المركزم لدكؿ كسط إفريقيا المتكاجد في العاصمة الكمركنية ياكندم إلى
ضماف تكحيد العممة  ،كتنظيـ سياسة اإلئتماف المصرفي كتنظيـ السياسات التقشفية في
مكاجية األزمات االقتصادية  ،كما يقدـ البنؾ إستشارات مالية كاقتصادية لمدكؿ
األعضاء  ،كقد ساىـ ذلؾ في تحقيؽ تكامؿ األسكاؽ في الدكؿ األعضاء كتعزيز التجارة
البينية كتعميؽ درجة التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ األعضاء.

2

ثانياً  :جيود دول الجماعة في مجابية األزمة االقتصادية العالمية
تناكؿ الباحث في الجزء األكؿ مف ىذا المبحث سياسات دكؿ كسط إفريقيا في تحقيؽ
التكامؿ االقتصادم  ،أما في ىذه الجزئية يتطرؽ الباحث عمى سياسات ىذه الدكؿ في
مكاجية االقتصادية العالمية التي كجدت ىذه نفسيا فيو  ،حيث نجد أف ىذه الدكؿ في
أغمبيا مستكردة لمسمع كالخدمات مف الدكؿ المتضررة مف األزمة االقتصادية العالمية ،
كما تعتبر فرنسا الضامف الكحيد لمعممة في اؿ  ،CEEACكاضافة إلى ما تقدـ فإف ىذه
الدكؿ تعاني مف ىشاشة في اقتصادىا  ،لذا كجب ليا التعاكف المشترؾ كتنسيؽ في
السياسات التنمكية كالمالية في سبيؿ مجابية األزمة االقتصادية العالمية  ،كبيذا حاكلت
كضع العديد مف السياسات التقشقية كالتنمكية  ،كذلؾ مف أجؿ خفض اإلنفاؽ العاـ
كتنمية الدكؿ األعضاء  ،كفي صياغ ىذا البحث فإف الباحث يتناكؿ ىذه السياسات
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لمعرفة مدل قدرة ىذه الجماعة في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كمجابية األزمة
االقتصادية العالمية في اإلطار التكاممي  ،كذلؾ في النقاط التالية :
ثالثاً :السياسات التقشفية لدول ()C.E.E.A.Cفي مواجية األزمة االقتصادية
إتخذت دكؿ كسط إفريقيا المركزية العديد مف السياسات التقشفية التي تيدؼ إلى تخفيض
حدة األزمة االقتصادية العالمية كتحقيؽ التنمية المستدامة في دكليا  ،لذا قامت ىذه الدكؿ
بتطبيؽ تكصيات إجتماع يناكم بالكمركف الذم ييدؼ تخفيض اإلنفاؽ العاـ  ،كخبلؿ ىذا
اإلجراءات التقشفية كمنكذج لدكؿ كسط إفريقيا كمف اإلجراءات " اإلجراءات الست عشر " ما
يسمى (  )mesuros 16تـ مناقشة ىذه اإلجراءت بعد الرجكع مف قمة يناكم بالكمركف في
جميكرية تشاد في اإلجتماع الكزارم المنعقد "بأنجمينا" كالذم يسعى إلى تطبيؽ اإلجراءات
الست عشر مف المبلمح اآلتية ( تخميص كدمج المؤسسات العامة كخفض عبلكات
المكطفيف كتصريح بعد مف المكظفيف )  ،ككذلؾ تخفيض الميزنيات التسرية لكثير مف
المؤسسات الحككمية في دكؿ كسط إفريقيا  ،كلكف في ىذا البحث يتناكؿ الباحث نمكذج أحد
ىذه الدكؿ في تبيطؽ السياسات التقشفية: 1
تطبيق السياسات التقشفية لدول ( )C.E.E.A.Cعمى جميورية تشاد
تعد دكلة تشاد مف اإلفريقيا اليشة في بنية نظاميا االقتصادم  ،كذلؾ بسبب نقص الدراية
كالخبرة لكثير مف متخذم القرار االقتصادم  ،لذا كجدت الدكؿ نفسيا في عمؽ األزمة
االقتصادية العالمية  ،كبيذا سارعت في معالجتيا عبر تطبيؽ سياسات التقشفية التي أثرت
عمى الكثير مف مؤسسات الدكؿ التشادية كفي ىذه الجزئية مف البحث يمكف لمباحث تناكؿ
أىـ الجكانب التي تناكلتيا الخطة التقشفية التي عرفت بالق اررات " الست عشر "  ،كذلؾ في
النقاط التالية :
1

Renion de évalation de limpact de l’Accord entre les pays du C.E.E.AC,2016,P6

244

القرار األكؿ  :طبيعة القرار يتمحكر حكؿ تخفيض المندكبيات الك ازرية في الكاليات كذلؾ
عبر مرسكـ رئسي .
 األىداؼ المرجكة مف القرار  :يسعى القرار إلى تخفيض عدد المنذكبيات الك ازرية مف
 555إلى  160مندكبية  ،كذلؾ مف أجؿ تكفير المكارد المالية كالمعدات  ،بإضافة
إلى تصريح الكادر البشرم .
 المبمغ المالي الذم يتـ تكفيره مف ىذا القرار يقدر بحكالي  2,700,000,000مميار
فرنؾ إفريقي  ،ككذلؾ يتـ  800مميكف فرنؾ إفريقي مخصص لممعدات المكتبية .
 .1القرار الثاني  :حؿ الييئة الكطنية لئلذاعة كالتمفيزكف ( )ONRTV
 تـ حؿ الييئة الكطنية لئلذاعة كالتمفيزكف بعد شد كجذب بيف الحككمة كالبرلماف ،
كذلؾ مف تكفير مبمغ مالي يقدر  700,000,000مميار فرنؾ إفريقي تسعى الحككمة
تكفيره .
القرار الثالث  :حؿ المؤسسات المتعمقة بالشباب كالرياضة كالسياحة بيدؼ تكفير
 1,200,000مميار فرنؾ إفريقي. 1
 .2القرار الرابع  :خفض عدد المؤسسات التعابعة لك ازرة الزراعة كىي :
 البرنامج الكطني لؤلمف الغذائي
 الييئة الكطنية لمتنمية الزراعية في بحيرة تشاد
 كغيرىا مف

المؤسسات كذلؾ مف

أجؿ تكفير

مبمغ مالي يقدر

ب

 24,000,000,000مميار فرنؾ إفريقي
القرار الخامس  :إلغاء المنح الطبلبية مف أجؿ تكفير مكارد مالية تقدر ب
 7,000,000,000مميار فرنؾ إفريقي .
1
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القرار السادس  :مراجعة شيادات مكظفي الدكؿ مف أجؿ تكفير مكارد مالية غير مقدرة .
القرار السابع  :تخفيض عبلكات مكظفي الدكلة بنسبة  % 50مف أجؿ تكفير
82,300,000,000
القرار الثامف  :إعادة إحصاء المعمميف المتعاكيف في الدكلة بيدؼ تكفير
 1,410,000,000مميار فرنؾ إفريقي
القرار التاسع  :إنخفاض عدد رجاؿ اإلدارة المحميةمف أجؿ تكفير 4,260,000,000
القرار العاشر  :إنخفاض ميزانية قكد سيارات الدكلة مف أجؿ تكفير  5,8مميار فرنؾ
إفريقي .
القرار الحادم عشر  :إنخفاض عدد المؤسسات الكبرل مف أجؿ تخفيض مبمغ مالية
تقدر ب  5 ، 20مميار فرنؾ إفريقي. 1
كالجدير بالذكر ىنا أف جميكرية تشاد تعاني الديف الداخمي بما بقدر ب  800مميار
فرنؾ إفريقي األمر الذم جعؿ االقتصاد الكطني تتدىكر بصكرة مستمر لسنكات  ،كذلؾ
االتفاقيات الغير مدركسة المكقعة مع جميكرية الصيف كخاصة االتفاقية مع شركة
كرنككر التي أدخمت الدكؿ في يديكف تقدر

1.360.000مميار  ،كمما تقدـ يرل

الباحثأف التكامؿ في دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا قد تأثر مف األزمة رغـ
السياسات المختمفة التي كضعت  ،ألف قيمة التبادؿ التجارم في دكؿ المجمكعة قد
تراجعت بسب تراجع أسعار النفط عمى المستكل العالمي  ،إذان المبلحظ ىنا أف كفاءة
األداء االقتصادم لدكؿ المجمكعة أصبح ضعيؼ  ،مما أدل ذلؾ إلى ضعؼ تدفؽ
اإلستثمارات األجنية كبالتالي قمة كجكد فرصة العمؿ لمعمالة الكطنية  ،كفي ىذه الحالة
1

توصٌات مجلس الوزاراء بتشاد 2006-2-22 ،

246

البد أف تعمؿ دكؿ المجمكعة عمى جذب اإلستثمارات األجنبية مف خبلؿ تنشيط
االقتصاد الكطني عبر تنكيع فرص اإلستثمار كتخفيض قيمة الضرائب  ،باإلضافة
تحسيف األكضاع األمنية في المنطقة  ،كبيذا تستطيع أف تحقيؽ ىذه المجمكعة األثر
الحقيقي لمتكامؿ االقتصادم عمى حركة التجارة الخارجية

1
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1

الخاتمة
أوالً  :إستعراض النتائج من خالل مناقشة فرضيات البحث
الفرضية األولي -:
كضع الباحث الفرضية عمى أساس أنممتكامؿ االقتصاديأثر عمى حركة التجارة الخارجية
كتكصؿ مف خبلؿ البحث إلى النتائج التي يمكف أف تثبت أكتنفي ذلؾ في األتي :
 أكدت الدراسة عمى أف التكامؿ االقتصادم يفتح فرصة التنسيؽ بيف السياسات
االقتصادية في الدكؿ األعضاء  ،مما يجعؿ الدكؿ األعضاء في العممية التكاممية
قادرة عمى مكاجية التحديات الخارجية .
 كما أكضحت أف التكامؿ االقتصادم في دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا
أ شبة باالندماج االقتصادم ألنو يبلحظ أف ستة دكؿ مف دكؿ الجماعة تتمتع بعممة
مكحدة  ،كما أدركت الدراسة أف أنسب أشكاؿ التكامؿ االقتصادم ( الفيدرالي ) ألنو
يتمتع بنكع مف التجانس االجتماعي كاالقتصادم  ،كلكف في الكاقع يصعب تحقيؽ
ىذا النكع مف التكامؿ .
 إف إتساع السكؽ في اإلطار التكامؿ االقتصادم يؤدم إلى تكليد مزايا االنتاج الكبير
أكما يسمى بالكفكرات  ،مما يؤدم إلى إنخفاض التكمفة في اإلنتاج  ،غياب ىذه
الكفكرات كزيادة التكمفة يؤدم إلى زيادة الرغبات اإلنسانية كقياـ التجارة الخارجية كىذا
ما حدث بالفعؿ لدكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا  ،لذا فاف التكامؿ
االقتصادم ضركرة حتمية ليا  .أكدت الدراسة أف كسائؿ الدعاية كاإلعبلف عبر
القنكات العالمية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة ليا دكرىا في جذب المستيمكيف مف
األقطار األخرل دكف النظر إلى القطر المحمي  ،مما دفع المنتج يسعى إلى الحصكؿ
إلى األرباح دكف النظر القكة الشرائية لممستيمؾ .
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 تؤكد الدراسة عمى أف التجارة الخارجية تساىـ في إنتعاش االقتصاد الكطني كزيادة
الرفاىية االقتصادية لمشعكب كتعمؿ عمى تقكية المصالح االقتصادية لمدكؿ ذات
المصالح المشتركة  ،كمع ىذا فإف التنكع في اإلنتاج كأذكاؽ المستيمكيف ىك أساس
قياـ التجارة الخارجية .
 أثبت الدراسة أف االتفاقيات التجارية تعمؿ عمى إنسياب حركة السمع كالخدمات بيف
األطراؼ المتكقعة  ،كما أدركت أف اتفاقيات التجارة العالمية كانشاء منظمة التجارة
العالمية أدل إلى تحكؿ في حركة التجارة الخارجية كحرية تنقؿ السمع كالخدمات
عالميان  ،مما ساعد دكؿ كسط إفريقيا تنسيؽ سياستياكتنشيط تجارتيا خارجيان .
ىذه النتائج المذكورة صحة الفرضية األولى .
الفرضية الثانية :
جاءت ىذه الفرضية عمى أساس أف ىناؾ صعكبات تكاجو الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط
إفريقيا في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم  ،كبيذا فإف النتائج اآلتية كفيمة بإثبات أك نفي ىذه
الفرصية :
 أثبت الدراسة أف دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا تكاجو العديد مف
المعكقات التي تتمثؿ في غياب األمف اإلستقرار – إنعداـ اإلدراة السياسة – غياب
العدالة اإلجتماعية – عدـ مشاركة الشعكب – غياب البنية التحتية – ىشاشة
االقتصادية – الديكف الخارجية – األمراض الكبائية – تجارة المخدرات  .باإلضافة
إلى عدـ اإللتزاـ باالتفاقيات المكقعة في بينيا مف تسييؿ حركة التجارة الخارجية .
الفرضية الثالثة :
إفترضت الدراسة أف الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا يمكف ليا االستفادة مف
مكاردىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية التي تسيؿ عممية التجارة الخارجية  ،كمككبة
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التحكالت االقتصادية التي تدعكا إلى تحرير حركة التجارة الخارجية كتكصؿ الباحث
إلى النتائج التالية التي يمكف أف تثبت أك تنفي صحة ىذه الفرضية في اآلتي :
 تمتمؾ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا مقكمات اقتصادية إذ تـ
إستغبلليا بصكرة صحيحة يمكف اف تجابية األزمات االقتصادية العالمية ،
كتساىـ في تنشيط التجارة البينبة .كمع ذلؾ فإنيا تعتبر مصدر المكاد الخاـ
بالنسبة لدكؿ أكركبا  ،حيث بمغت صادرتيا في العاـ 2008ـ مايعادؿ 111,3
مميكف دكالر  ،كلكف في العاـ 2009ـ تراجعت صادراتيا بسبب األزمة
االقتصادية العالمية إلى  71,7مميكف دكالر كىذا يؤكد شدة األزمة كلكف
سرعاف ما إرتفع إلى النسبة  118,1مميكف دكالر في العاـ 2012ـ – 2013ـ
وىذه النتجة التي توصل إلييا البحث تثبت صحة الفرضية

الفرضية الرابعة :
قامت ىذ الفرضية عمى أساس بأف األزمة االقتصادية العالمية ليا إنعكاسات عمى
اقتصاديات الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا كىنا تكصؿ الباحث عمى بعض مف
النتائج التي يمكف ليا أف تثبت أكتنفي صحة ىذه الفرضية :
 أكدت الدراسة عمى االقتصاد العالمي شيد في العاـ 2007ـ إلى 2008ـ إنخفاض
في نسبة النمك مف  %5,1إلى  %3,9ككاف مصحكبان بنسبة تضخـ مف  %9,3إلى
 %14,2في العاـ 2008ـ مما أدل ىذا االنخفاض إلى إرتباؾ االقتصاد العالمي
كانييار كبرل المؤسسات المالية كالمصرفية مع تدني اإلستثمار عمى المستكل
العالمي  ،إضافة إلى إرتفاع معدالت البطالة  ،كماإنتقمت االزمة االقتصادية العالمية
فعميان إلى القارة اإلفريقية في العاـ 2009ـ  ،حيث كصمت نسبة النمك مف %5,9
إلى  %2,6كنسبة التضخـ مف  %10,2إلى  10,4مما أثر ذلؾ عمى حياة الناس
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االقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية  ،ككذلؾ حدكث صراعات داخمية أدل إلى نزكح
كالمجؤ إلى العديد مف األقطار العالمية .
 أثبتت الدراسة عمى أف دكؿ الجماعة االقتصادية لدكؿ كسط إفريقيا تأثرت مف األزمة
االقتصادية العالمية  ،حيث يبلحظ تراجع قيمية الصادرات بنسبة  %3كالكردات
بنسبة  %7كىذا دليؿ كاضح يؤكد لمباحث تدني مساىمة دكؿ كسط إفريقيا في التجارة
الخارجية
وىذه النتجة التي توصل إلييا الباحث تثبت صحة الفرضية الرابعة

ثانياً  :التوصيات
 . 1يجب أف يستفيد الدكؿ األعضاء في التكامؿ االقتصادم مف اإلنتاج الجماعي عبر
إنشاء مشركعات اقتصادية ذات الكفاءة العالية التي مف خبلليا يمكف خمؽ التجارة
الخارجية .
 . 2العمؿ عمى إستغبلؿ المكارد االقتصادية في اإلطار التكاممي مع العمؿ عمى تكحيد
الق اررات االقتصادية في مكاجية الييمنة الدكلية .
 . 3تطكير البنية اإلساسية البلقتصاد كذلؾ عبر إدخاؿ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة التي
تعمؿ عمى تطكير الصناعات في المنطقة مما يؤدم إلى زيادة التخصص كالتنكع في
اإلنتاج كذلؾ لتغطية أذكاؽ المستيمكيف .
 . 4بذؿ الجيكد مف أجؿ تكحيد العممة في منطقة اؿ  ،C.E.E.A.Cكذلؾ بالعمؿ عمى
إدخاليا في مجمكعة اؿ . C.E.M.A.C
 . 5العمؿ عمى كضع البينات االقتصادية في منظكمة إحصائية كاحد مما يساعد ذلؾ في
إتخاذ الق اررات االقتصادية في اإلطار الجماعي  ،كخاصة في حالة األزمات االقتصادية
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 . 6دراسة تكقيع الصفقات التجارية قبؿ تكقيعيا  ،كالعمؿ عمى إستقرار أسعار الصرؼ في
دكؿ الجماعة االقتصادية  ،لكي ال تقع الدكؿ األعضاء فيما كقعت عميو جميكرية تشاد
في إتفاقياتيا مع الشركات البتركلية .
 . 7السعي عمى تطبيؽ إتفاقيات التجارة العالمية التي تتمثؿ في

حرية تنقؿ السمع

كالخدمات  ،كتنقؿ األشخاص  ،كتمخيص الجمركي .
 . 8االستفادة مف التجربة األكربية في مجاؿ التكامؿ االقتصادم  ،ككذلؾ مف تجربة
المؤسسات المالية الدكلية في مكاجية األزمة االقتصادية العالمية  ،كخاصة سياسة بنؾ
السكداف المركزم .
 . 9يجب التنازؿ طكاعيان لقيادة كاحد لمقياـ بالدكر اإلقميمي  ،ككذلؾ عمى الدكؿ األعضاء
القبكؿ عمى كضع تعريفة جمركية .
 . 10مشاركة الجمعيات المدنية كاألحزاب السياسة في العممية التكاممية مما يؤدم ذلؾ إلى
تقكية الركابط بيف الشعكب الدكؿ األعضاء عؿ مستكيات متعددة يضمف إستقرار التكامؿ
في المدل الطكيؿ  .مع العمؿ عمى تحقيؽ اإلحتراـ المتبادؿ مف أجؿ ضماف اإلعتماد
الجماعي .
 . 11تكثيؼ التعاكف المشترؾ المؤدم نحك تحقيؽ األمف كاإلستقرار  ،كاصبلح اإلدارة
السياسية إضافة إلى تحقيؽ العدالة اإلجتماعية  ،كمحاربة تجارة المخدرات في المنطقة .
 . 12إنشاء لجنة خاصة تعمؿ تحت مظمة دكؿ كسط إفريقيا تعمؿ عمى مجابية األزمات
االقتصادية كالتنبؤ لعدـ كقكع األزمات االقتصادية .
 . 13إنشاء مركز لمتجارة الخارجية يضـ جميع دكؿ كسط إفريقيا  ،كيعمؿ عمى تنمية
الصادرات بدكؿ المنطقة كتسكيؽ منتجا تيا خارج منطقة اؿ .C.E.E.A.C
 . 14الشفافية في إدارة المكارد االقتصادية كاستعانة بالخبراء مف الدكؿ اإلفريقية في المجاؿ
االقتصادم
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