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الوحدة التعليمية األولى

القانون الدولي االقتصادي

ماهية القانون الدولي االقتصادي
الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي العام  -القاعدة القانونية الدولية االقتصادية -العالقات االقتصادية  -االستثمارات
الدولية -التنمية االقتصادية  -نظام نقدي عالمي – العولمة.

الملخص:
يتّصف القانون الدولي االقتصادي بجذور تاريخية قديمة وبعدد من السمات العامة ،ويسعى لتحقيق
أهداف عالمية عديدة ،ولهذا القانون جزاءاته الخاصة الناجمة عن الطبيعة الخاصة لقواعده .وله عالقة

قوية بالقانون الدولي الخاص والتشريعات الوطنية للدول.

األهداف التعليمية:
على الطالب في نهاية هذه الوحدة أن يكون قاد اًر على:
 .1معرفة فروع القانون الدولي العام.

 .2معرفة السمات العامة والطبيعة القانونية للقانون الدولي االقتصادي .
 .3معرفة أهداف القانون الدولي االقتصادي.
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تخصصات فرعية تنفرد كل منها بدراسة مجاالت محددة
تتطلّب تطورات الحياة المعاصرة البحث عن
ُّ

لعدة فروع متخصصة
تتالءم مع طبيعتها .وهذا ما ينطبق على القانون الدولي العام الذي يش ّكل األصل ّ
تتناول كافة موضوعاته الرئيسية ،وتنفرد كل منها بقواعد خاصة بها رغم ارتباطها الوثيق ببعضها البعض
عبر قواسم مشتركة وقواعد عامة قابلة للتطبيق .وأهم هذه الفروع

ما يتعلّق بالمنظمات الدولية

والعالقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولي للبحار وقانون المجاري المائية الدولية وقانون األجواء

الوطنية والفضاء الخارجي وقانون النـزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والقانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان والقانون الدولي البيئي ،وكذلك القانون الدولي االقتصادي.

تعريف القانون الدولي االقتصادي
يتضمن القـانون الـدولي االقتصـادي جميـع المبـاد والقواعـد القانونيـة القابلـة للتطبيـق علـى العالقـات

الدولي ــة االقتص ــادية ،والت ــي تحك ــم قام ــة عناص ــر اإلنت ــا وتنقالته ــا م ــن أش ــخاص ور و

أمـ ـوال وس ــلع

وخدمات ونقود واستثمارات ،وكذلك التبادالت التي تتم بين المجاالت االقتصادية الوطنية المختلفة وتمويل

هذه النشاطات ،تحقيقاً لمباد السيادة والتعاون والتكامل االقتصادي واالجتماعي ورفاهية األمم والشعوب.

خصائص القانون الدولي االقتصادي:
ارتكــزت المنطلقــات األساســية لــد أغلبيــة الفقهــاء الــذين ي منــون بوجــود القــانون الــدولي االقتصــادي

تميزهـا عـن غيرهـا مـن القواعـد القانونيـة
على ما تتمتَّع بـه القاعـدة القانونيـة الدوليـة االقتصـادية مـن سـمات ّ
الدوليـة التقليديـة ،وذلـك مـن حيـث النشـةة والتكـوين والمضـمون واألهـداف والتطبيـق والجـزاء .وهـذا مـا يمـن
القانون الدولي االقتصادي كياناً مستقالً ضـمن اإلطـار العـام للقـانون الـدولي التقليـدي ،ولـي

ومتمي اًز عنه ،ولكنه مرتبط به بةوثق الصالت.
له ،بل يش ّكل فرعاً مستقالً عنه
ّ
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مجـرد امتـداد

الســمات العامـة

تميزه بوضوح عـن غيـره مـن العلـوم
يتّصف القانون الدولي االقتصادي بعدد من السمات العامة التي ّ
االجتماعية والقانونيـة بشـكل عـام ،وعـن فـروع القـانون الـدولي األخـر بشـكل خـاص .كمـا تـرتبط مضـامين

القانون الدولي االقتصادي وتطبيقاتها بمد ثبات الظروف الدولية االقتصادية وتغيراتها .1

أوالا -أصـالـة النشأة

ممــا ال ريــب فيــه بــةن القــانون الــدولي االقتصــادي مفهــوم معاصــر وحــديث ،الّ أن جــذوره تجــد نفســها

غارقة في غياهب التاريخ منذ القدم .وقد دلّت المكتشـفات األثريـة بـةن أول معاهـدة فـي التـاريخ أبرمهـا منـذ

آالف السنين فرعون مصر -رمسي

الثاني -مع ملك الحثيـين –خاتوسـل -وذلـك فـي القـرن الثالـث عشـر

قبل الميالد ،وكانت تهدف لى قامة عالقات سلم وصـداقة وتجـارة .وقـد جـرت محاولـة جـادة فـي العصـور
القديمــة لوضــع تقنــين يشــتمل علــى قواعــد اقتصــادية ضــمن مــا كــان يســمى "قــانون الشــعوب" الــذي وضــعه

الرومان القدماء لتنظـيم التجـارة وغيرهـا مـن العالقـات المتبادلـة مـع األمـم األخـر  .كمـا ي ّـدلنا التـاريخ أيضـاً
على وجود عالقات دولية اقتصادية منذ ُوجد طريق جلب العنبر من جـزر البلطيـق لـى حـوض المتوسـط،

وطريق شراء الحرير من الصين عبـر سـورية ،ثـم لـى بقيـة أرجـاء العـالم العربـي .وكثيـ اًر مـا كانـت تتضـمن

معاهدات حسن الجوار مسائل تتعلق بتنظيم التجارة والمالحة بين الـدول المتعاهـدة .وقـد اشـتملت اتفاقيـات
التجارة التي كانت تربط المدن اإليطاليـة فيمـا بينهـا وبمعظـم مـارات أوروبـا وبلـدان حـوض البحـر األبـيض

المتوســط ،علــى العديــد مــن القواعــد التــي تقـ ُّـر مبــدأ حريــة التجــارة بــدون تمييــز أو احتكــار ،وكــذلك الســماح

بتعيــين قناصــل فــي الخــار لتمثيــل التجــار األجانــب لــد الــدول المعنيــة ،وتــةمين عــدم خضــوعهم للقـوانين

الداخلية ،وخاصة تلك التي تتضمن أعباء مالية كالرسوم والضرائب وغيرها .ومن األمثلة علـى المعاهـدات

التــي كانــت تتنــاول ش ـ وناً اقتصــادية ،نســتذكر اتفاقيــة التبــادل التجــاري المعقــودة عــام 1154م بــين الملــك

اإلنكليــزي هنــري الثــاني وكولونيــا ،وهنالــك أيضـاً ًر عــالن هنــري الثالــث لعــام 1114م حـول تنظــيم الحقــوق
وااللتزامات المالية الناجمة عن تحطم السفن .كما أدرك ملوك بريطانيا فـي العصـور الوسـطى كغيـرهم مـن
أمراء البلدان األخر أهمية التجارة الخارجية التي تجلب المعادن النفيسة من الذهب والفضة لى ممالكهم،
فاشترطوا في تشريعاتهم الداخلية ومعاهداتهم علـى مبـدأ حريـة التجـارة والمسـاواة فـي المعاملـة وعـدم التمييـز
بين التجار األجانب والوطنيين .ومع بروز النظريات الرأسمالية التقليدية وسيطرتها على الحياة االقتصادية

منذ القرن الساد

عشر الميالدي ،اقتصر دور الدولة على ضمان الحد األدنى لحماية التجارة الخارجيـة،

ولــم يمنــع ذلــك مــن االســتمرار بنهــب ثــروات الشــعوب الخاضــعة لالســتعمار .ولكــن مــا لبثــت أن انتشــرت
1

 د0محمــد ســامي عبــد الحميــد و د0مصــطفى ســالمة حســين ،القــانون الــدولي العــام ،الــدار الجامعيــة ،بيــروت1191 ،م ،ص-291.212
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األفكار االشتراكية في أوروبا بعد انتصار الثورة الشـيوعية فـي روسـيا القيصـرية عـام 1111م وكـذلك ازداد

تــدخل الدولــة ف ــي النشــاطات االقتص ــادية لــد العدي ــد مــن البل ــدان ال أرســمالية ف ــي الفت ـرة م ــا بــين الحــربين
نصـت علـى ضـرورة مـن معاملـة عادلـة
العالميتين .علماً بةن المادة  23من عهد عصبة األمم ،كانـت قـد ّ
لتجــارة الــدول األعضــاء .وقــد اســتلهمت هــذه المــادة أحكامهــا مــن الفق ـرة الثالثــة لتص ـري ال ـرئي األميركــي
ويــدرو ويلســون لعــام  1119م ( نقــاط ويلســون األربع ـة عشــر) والتــي أشــارت لــى ضــرورة ازلــة العوائــق

االقتصادية وتهيئة الظروف العادلة فيما بين األمم المحبة للسالم .2

مـن ناحيتـه ،اكتفـى ميثـاق هيئــة األمـم المتحـدة فـي مادتـه األولــى والمـادة  /55/بـالنص علـى ضــرورة
ـاء عليــه ،تــداعت الــدول والهيئــات
تمتــين التعــاون وحســن الج ـوار فــي العالقــات االقتصــادية بــين األمــم .وبنـ ً
كر بمعظمها علـى
الدولية لى وضع أطر قانونية ّ
محددة لتنظيم العالقات االقتصادية فيما بينها ،والتي ت ّ

ما يبدو أفكار التحرر االقتصـادي .فنشـة النظـام المـالي والنقـدي المعاصـر بعـد عقـد اتفاقيـات بريتـون وودز
لعـام 1144م الم ّسســة لصـندوق النقــد الـدولي والمصــرف الـدولي للتعميــر والتنميـة (البنــك الـدولي) ،وتولَّــت
االتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة ( )G.A.T.Tالمعقــودة عــام  1141قيــادة النظــام الــدولي التجــاري،
وذلــك لغايــة عــام  1115حيــث خلفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة .كمــا تـ ّـم اإلعــالن عــام  1114عــن النظــام
وتكرســت قواعــد القــانون الــدولي
االقتصــادي الــدولي الجديــد وميثــاق حقــوق الــدول وواجباتهــا االقتصــادية.
ّ

االقتصــادي ومبادئــه مــن خــالل عقــد العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة األطـراف ،والتــي
تناولـ ـت المس ــائل المختلف ــة للعالق ــات الدولي ــة االقتص ــادية كالتب ــادل التج ــاري وتس ــوية الم ــدفوعات الدولي ــة
وتشــجيع االســتثمارات وتنقــل ر و

األم ـوال واألشــخاص والســلع وعناصــر اإلنتــا  .كمــا نشــةت عــدد مــن

وتةسسـ ــت منظمـ ــات دوليـ ــة
التكـ ــتالت الدوليـ ــة االقتصـ ــادية كمنـ ــاطق التجـ ــارة الح ـ ـرة واألس ـ ـواق المشـ ــتركةّ ،
متخصصــة كم ـ تمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية
اقتصــادية
ّ
والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض المنظمات اإلقليمية والهيئات األخر لتسوية المنازعـات الدوليـة ذات

الطــابع االقتصــادي .وأخي ـ اًر ،بــرز العديــد مــن المفــاهيم االقتصــادية المعاص ـرة كالعولمــة والشــركات متعــددة
تطبــع القــانون الــدولي
الجنســيات والخصخصــة وغيرهــا مــن المصــطلحات الدخيلــة التــي أســهمت جــذرياً فــي ّ
االقتصادي المعاصر بمذهب الحرية االقتصادية ،ولم يعد بالتالي لوجوده أي شك فيه.
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ثانياـ عالميـة األهداف
يتضـ ـ م ــن تعري ــف الق ــانون ال ــدولي االقتص ــادي بةن ــه يه ــدف أساسـ ـاً ل ــى تنظ ــيم العالق ــات الدولي ــة

االقتصــادية ووضــع الض ـوابط الالزمــة التــي تحكــم هــذه العالقــات ،وبمــا يتوافــق مــع مبــاد القــانون الــدولي
العــام وقواعــده ،ومــا تضــمنه ميثــاق هيئــة األمــم المتحــدة .وتتضــمن قائمــة األهــداف العامــة للقــانون الــدولي
االقتصادي ،والقابلة للتةقلم والتطور من حيث الكم والكيف وفق الظروف الدولية المتغيرة ،ما يلي:
)1

اإلســهام فــي الحفــاظ علــى األمــن والســلم الــدوليين وتجنــب الحــروب والن ازعــات االقتصــادية والبحــث

)2

التجـارة الدوليـة

)3

عن حلول عادلة وفعالة لها.

تعزيز الثقة واالعتماد المتبادل للدول في عالقاتها االقتصادية مما ُيسهم في نعـا
وتحقيق رفاهية األمم والشعوب.

زالة جميع أشكال التفرقة واستخدام وسائل اإلكراه االقتصادي كنوع من الضغط السياسي واالبتزاز
ضد الشعوب المستضعفة.

)4

ق ـرار أس ـ

التعــاون الــدولي مــن أجــل تســوية المشــاكل الدوليــة الكبــر ورفــع المســتو المعيشــي

والرخاء للدول ولشعوبها.
)5

تحريــر التجــارة الدوليــة وفــق قواعــد العــدل والمســاواة فــي المعاملــة والمنفعــة المتبادلــة ،وخاصــة فيم ـا
يتعلق بالدول النامية.

)6

قـرار نظــام نقــدي عــالمي يضــمن االســتقرار والثبــات فــي المعــامالت الماليــة الدوليــة وبمــا يتفــق مــع

)1

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يضمن تضييق الهوة بين الدول والشعوب حول مستو

)9

تةمين التوازن بـين مصـال الـدول المنتجـة والمسـتهلكة للطاقـة والمـواد األوليـة والغـذاء وحمايـة البيئـة

مصال كافة الدول.
المعيشة والرفاهية.
من التلوث.

)1

التنسيق بين السياسات االقتصادية المختلفة للدول والمنظمات الدولية.

 )10صياغة أس
الدولية.

عادلة ومنصفة لتسوية مسةلة المديونية والقروض الدولية ،وتقويـة م سسـات التمويـل

 )11تشجيع االستثمارات الدولية والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
 )12الرقابـة علـى الشـركات متعـددة الجنسـيات واالحتكـارات الدوليـة ،بمـا يضـمن حقـوق الـدول وشــعوبها
وعدم نهب ثرواتها ومواردها الوطنية.
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ثالثاـ فاعلية الجزاءات
ممي ـزة ،ناجمــة عــن الطبيعــة
تمتلــك الج ـزاءات ضــمن نطــاق القــانون الــدولي االقتصــادي خصوصــية ّ
الخاصة لقواعد هذا القانون .فالنظام الدولي االقتصادي لي منغلقاً على نفسـه ومكونـاً فقـط مـن دول ذات
سيادة .بل علـى العكـ

تمامـاً ،فهـو نظـام منفـت تتعـاي

فيـه عـدة أشـخاص ذات أنظمـة قانونيـة متباينـة (

دول ومنظمـ ــات دوليـ ــة وتكـ ــتالت اقتصـ ــادية وش ـ ـركات متعـ ــددة الجنسـ ــيات وهيئـ ــات غيـ ــر حكوميـ ــة وأف ـ ـراد

طبيعيـون) .لـذلك ال يمكــن للجـزاءات الناجمـة عــن عـدم التطبيــق أن تُتـرك فقـط لتــدخل الـدول ذات الســيادة.
تتميز الجزاءات في القانون الدولي االقتصادي بالليونـة والسـرعة فـي التطبيـق واالبتعـاد عـن الرسـميات
كما ّ

المتغيرة بشكل شبه دائم ،وهذا
ونسبية اآلثار والنتائج والتال م أو التةقلم مع األوضاع االقتصادية السائدة ،و ّ
مـا يـ من الفاعليـة بــدالً مـن المثاليـة فــي التطبيـق كمــا هـو متعــارف عليــه فيمـا يتعلــق بـاحترام قواعــد القــانون
الدولي التقليدي .بالفعل ،ن خرق التزام دولي ذو طبيعـة اقتصـادية يقتضـي اللجـوء لـى فـرض جـزاء دولـي

ذي طبيعة اقتصادية أيضاً .فالهدف من اللجوء لى جراءات كهـذه ال يتمثّـل بمعاقبـة مـن يخـالف القـانون،
وانم ــا بدع ــادة دماج ــه ض ــمن ط ــار العالق ــات الدولي ــة االقتص ــادية ،حرصـ ـاً عل ــى ض ــمان التع ــاون ال ــدولي
االقتصــادي .ولهــذا الســبب يحظَّ ـر حالي ـاً فــي القــانون الــدولي اللجــوء لــى جميــع أشــكال التــدابير القس ـرية
االنفرادية ذات الطابع االقتصادي ( حصار ومقاطعـة اقتصـادية ،تقييـد نشـاط األجانـب وحجـز أو مص ـادرة

ممتلكــاتهم بــدون حــق )...والتــي غالب ـاً مــا تســتخدمها الــدول كــةداة للضــغط واالبت ـزاز السياســي .وق ـد عـ َّـدها
القانون الدولي االقتصادي بمثابة أدوات معيقة لتطوره وتتعارض مع أهدافه.

كمـا ال يفـ ّـوت هـذا القــانون أيــة فرصـة إلعــادة هيكلـة الوســائل التقليديــة لتسـوية الن ـزاعات ،المنصــوص
عليهــا فــي القــانون الــدولي كالمفاوضــات والوســاطة والمســاعي الحميــدة والتوفيــق والقضــاء والتحكــيم ،وذلــك
لكي تتالءم مع خصوصية العالقات الدولية االقتصادية ،وفي الوقت ذاته الـذي يبتـدع فيـه آليـة خاصـة بـه

لتس ــوية الن ـ ـزاعات الدولي ــة االقتص ــادية والجـ ـزاءات المنبثق ــة عنه ــا .ول ــذلك فم ــن الن ــادر خض ــاع مث ــل ه ــذه

النـزاعات لى محكمة العدل الدوليـة التـي تتطلـب عـادةً جـراءات مطولـة ومعقـدة ،باإلضـافة لـى أن للـدول
فقــط الحــق فــي المثــول أمــام اختصاصــها القضــائي ،دون بقيــة أشــخاص القــانون الــدولي .مــع العلــم بــةن
أشــخاص القــانون الــدولي االقتصــادي األخــر تـ دي أيضـاً دو اًر حاســماً فــي التــةثير علــى العالقــات الدوليــة

االقتصادية ،تماماً كالدول ،وبخاصـة المنظمـات الدوليـة والشـركات متعـددة الجنسـيات .ولهـذا السـبب أيضـاً
فضل ه الء اللجوء لى التحكيم كوسيلة ُمثلى لتسوية الن ـزاعات التجاريـة أو المتعلقـة باالسـتثمارات الدوليـة
ي ّ
والتي تتماز فيها المصال العامة مع المصال الفردية الخاصة.
عل ــى أي ــة ح ــال ،تتـ ـراوح ع ــادة الجـ ـزاءات الناجمـ ـة ع ــن ع ــدم تنفي ــذ واحتـ ـرام قواع ــد الق ــانون ال ــدولي
االقتصادي ،بـين الحرمـان مـن حـق التصـويت لعـدم الوفـاء بـبعض االلت ازمـات الماليـة ،ووقـف تمثيـل الدولـة
العضــو فــي المنظمــة أو عــدم المشــاركة فــي أعمالهــا ،أو حرمانهــا مــن االســتفادة مــن مســاعدات المنظمــة
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وخــدماتها ( المــادة  11مــن ميثــاق هيئــة األمــم المتحــدة ،والمــادة الخامســة مــن اتفاقيــة بريتــون وودز لعــام

 1144والت ــي تشـ ـ ّكل النظ ــام األساس ــي لص ــندوق النق ــد ال ــدولي) .وق ــد يص ــل األم ــر أحيانـ ـاً ل ــى ح ــد يق ــاع
عقوبــات اقتصــادية محــددة .ن فكـرة اللجــوء لــى تطبيــق مثــل هــذه اإلجـراءات قــد يحقــق فوائــد متعــددة فيمــا
يتعلــق بــاحت ارم القواعــد الدوليــة االقتصــادية ،كونهــا تهــدف لــى تــةمين االســتقرار القــانوني والمــادي للــنص

الواجب التطبيق ،ويتطلب قرارها توافق اإلرادة السياسية وتوافر القوة الالزمة لتحقيق فاعليتها .لذلك ال يـتم

اللجــوء لــى قرارهــا وتطبيقهــا ســو نــاد اًر وبشــكل اســتثنائي ،نظـ اًر لــروح التســام التــي تســود عــادةً العالقــات

الدولية االقتصادية.

3

الطبيعـة القانونيــة
بغض النظر عن الجدل الفقهي الدائر حول استخدام تعابير مترادفة ومتقاربة أو متباعدة ،كمصطل
القانون الدولي االقتصادي أو القانون االقتصادي الـدولي أو قـانون العالقـات الدوليـة االقتصـادية أو قـانون

االقتصــاد ال ــدولي ،فــال أح ــد ينــازع حاليـ ـاً ب ــالرغم مــن ه ــذا الجــدل ال ــال طائ ــل منــه عمليـ ـاً ،مــن وج ــود ف ــرع
متخصص ومستقل ضـمن اإلطـار العـام للقـانون الـدولي ،أال وهـو القـانون الـدولي االقتصـادي ،أي التعبيـر

الشائع حالياً في األوساط األكاديمية والفقهية.

أوالا– العالقة مع القانون الدولي العام
يعــود الفضــل فــي ارتبــاط القــانونين الــدوليين ،العــام واالقتصــادي ،لــى وجــود الــدول المســتقلة ذاتهــا،
وحيــث تشــكل الحــدود السياســية والجغرافيــة والثقافيــة عائقـاً فعليـاً أمــام تطــور العالقــات الدوليــة االقتصــادية.

لكــن الفــارق البـ ّـين بينهمــا يتمثّــل فــي أن قواعــد القــانون الــدولي العــام ذات طبيعــة حمائيــة بالدرجــة األولــى
ومســتقرة بةكملهــا علــى فكـرة ضــمان اســتقالل وســيادة الــدول وعــدم التــدخل فــي شـ ونها الداخليــة .بينمــا يعـ ُّـد

الق ــانون الـــدولي االقتصـــادي ذا طبيعـــة شـ ــمولية ومســـتقر بـــدوره علـــى فك ـ ـرة تحقي ــق الرفاهي ــة االقتصـ ــادية
واالجتماعيـ ــة للمجتمـ ــع الـ ــدولي مهمـ ــا كانـ ــت العوائـ ــق ،المتوجـ ــب زالتهـ ــا وتعميـ ــق روح التعـ ــاون والتكامـ ــل

يتجسـد عمليـاً فــي
االقتصــادي بــين الــدول .هــذا التجــاوز للحــدود ،أو مــا يسـ َّـمى بصــورته المثاليــة :العولمــة،
َّ
التحــرر القــانوني علــى صــعيد التبــادالت الدوليــة االقتصــادية وتشــجيع االســتثمارات األجنبيــة الخاصــة ،ممــا

ُيسهم في تطوير قواعد التجارة الدولية والتنمية المستدامة.
3
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من حيث النتيجة ،من الصعوبة بمكان القول بوجود قانون دولي اقتصادي مستقل تماماً عن القانون

الــدولي العــام ،حيــث يرتبطــان ببعضــهما كعالقــة االبــن بــاألب ،كمــا يعتمــد كــل منهمــا علــى اآلخــر ،يدعمــه
ويغذيه ويتغذ منه .وال يتعد األمر لد القانون الدولي االقتصادي عن احتواء وتنظـيم القواعـد التقليديـة

للقــانون الــدولي الع ــام التــي تت ــةثر بالعامــل االقتصــادي .فاالتفاقي ــات الدوليــة للتع ــاون االقتصــادي والم ــالي
والتجاري تش ّكل في الواقع جزءاً من القانون الدولي االقتصادي ،والتـي ال يمكـن ع ّـدها سـو بمثابـة تطبيـق
خــاص لتلــك المتعــارف عليهــا بــين ثنايــا القــانون الــدولي العــام " :أمــام هــذه النتيجــة ،نســتطيع القــول بوجــود
قواعد معينةـ في طار قواعد القانون الدولي العامةـ تتميَّز ببعض الخصائص المتصلة بالتكوين والمضمون
والتطبيق ،بسبب اتصالها بالعامل االقتصادي ،وهي تةخذ من أساليب هذا القانون مـا يتناسـب مـع ضـرورة

المواءمة مع الظروف االقتصادية السائدة " .4

ثاني ا– العالقـة مع التشريعات الوطنية للدول
اختلــف الفقهــاء فــي تكييــف العالقــة بــين القــانون الــدولي ،بمــا فــي ذلــك القــانون الــدولي االقتصــادي،

َّ
ويتلخص موضوع هذا الجدل التقليدي فـي أن فريقـاً مـنهم يـر أن القـانون الـدولي
والقانون الداخلي للدولة.
يتمتــع بنظــام مســتقل بذاتــه ومنفصــل عــن القــانون الــداخلي ،بينمــا يــر الفريــق اآلخــر بــةن كــال القــانونين

يش ّكالن وحدة ال تتج أز ويجمعهما نظام واحد.

ومع ذلك ،يبدو أن االتجاه السائد حالياً في العالقات الدولية ،يتمثّل بضرورة احترام الدول اللتزاماتها

الدوليــة ،وبخاصــة عبــر دمــا قواعــد القــانون الــدولي االقتصــادي ضــمن التشـريعات الداخليــة للــدول ،سـواء
بشكل مسبق وعام ،كما نصت على ذلك المادة  /25/من الدستور األلماني لعام  1141م ـ ـن أن " القواعـد

العامــة للقــانون الــدولي تعـ ُّد جــزءاً مــن القــانون االتحــادي" ،أو بصــورة الحقــة عنــدما تعمــد غالبيــة الــدول لــى
قـ ـرار قـ ـوانين وم ارس ــيم وطني ــة تتض ــمن التص ــديق عل ــى االتفاقي ــات والمواثي ــق الدولي ــة ،وذل ــك لك ــي تتمتَّــع
نصوصها بقوة القوانين الداخلية ،باإلضافة لى صفتها الدولية.5

كما يهتم القانون الدولي االقتصادي بتوحيد قواعد القوانين الوطنية التي يمكـن حالتهـا للتطبيـق علـى
المستو الدولي ،وبالتالي حداث نوع من التوازن القـانوني فيمـا بينهـا .حيـث أثبتـت التطـورات الهائلـة التـي
ال تـ ـزال تش ــهدها بش ــكل متس ــارع العالق ــات الدولي ــة االقتص ــادية المعاصـ ـرة عل ــى ص ــعيد تحري ــر التب ــادالت

التجاريــة الماليــة والنقديــة ،بوجــود حــاالت تــداخل بــين أنظمــة قانونيــة اقتصــادية مختلفــة ملزمــة بالتع ــاي
المشترك ،برغم أنها ال تتفق عادة فيما بينها ،الختالف األس
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يـ دي بــدوره لــى نشــوب عــدد مــن الن ـزاعات القانونيــة االقتصــادية بــين الـدول ،وبــروز حــاالت تنــازع قـوانين
وطنيــة بــين دول ذات ســيادة مــن جهــة ،وأفـراد طبيعيــين أو اعتبــاريين مــن جهــة أخــر  .لــذلك ال بــد للقــانون

ال ــدولي االقتص ــادي أن يتعـ ـ ّرض أحيانـ ـاً ل ــى قواع ــد الق ــانون ال ــدولي الخ ــاص ،المتعلق ــة بالمس ــائل الوطني ــة
آثار ممتدة من المستو الوطني لى المستو الدولي.
االقتصادية المختلفة ،والتي قد تُحدث اً

فمن ناحيـة ،يتالقـى القـانون الـدولي االقتصـادي مـع القـانون الـدولي الخـاص مـن حيـث تطرقهمـا لـى

مواضيع مشتركة ،كالوضع القانوني االقتصادي لألجنبي واستثماراته والشـركات متعـددة الجنسـيات والعقـود

الدوليــة والتحكــيم التجــاري .ولكــن مــن ناحيــة أخــر  ،يهــدف القــانون الــدولي االقتصــادي أساس ـاً لــى يجــاد
قواعــد موضــوعية ومســتقلة ومو َّح ـدة تحكــم تســوية النـ ـزاعات الناجمــة عــن عالقــة دوليــة اقتصــادية ،وهــذا مــا

يميزه عن قواعد القانون الدولي الخاص ،الذي ُيعنى بشكل رئيسي بمجال تنازع القوانين ،أي تعيين القانون
ّ
الوطني واجب التطبيق.
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مصادر القانون الدولي االقتصادي
الكممات المفتاحية:
محكمة العدل الدولية  -المصـادر التقميديـة  -المصادر المستحدثة – االتفاقيـات الدوليـة -األعـراف

الدوليـة  -المبـادئ العامة لمقانـون  -االجتيادات القضائية والتحكيمية  -اإلسيامات الفقيية الدولية -
مبـادئ العدالة واإلنصاف

رعاية  -العقـود الدوليـة .

-

ميثاق ىيئة األمم المتحدة

-

أعراف دولية

-

السيادة الدائمة

-

ا لدولة األكثر

الممخص:
ىناك نوعان من مصادر القانون الدولي االقتصادي ىي المصادر التقميدية والمصادر المستحدثة ،وتتحدد

المصادر التقميدية ب االتفاقيـات الدوليـ ة واألعـراف الدوليـة والمبـادئ العامة لمقانـون واالجتيادات القضائية

والتحكيمية واإلسيامات الفقيية الدولية و مبـادئ العدالة واإلنصاف .أما المصادر المستحدثة فيي كق اررات

المنظمات والمؤتم ارت الدولية والتصرفات االنفرادية لمدول ذات التأثير الحاسم في تنظيم العالقات الدولية
االق تصادية ،والعقود الدولية ،برغم أنيا من مصادر القانون الخاص.

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة عمى الطالب:

 -1معرفة مصادر القانون الدولي االقتصادي وأىمية كل منيا.

 2إعطاء أمثمة عمى كل مصدر من مصادر القانون الدولي االقتصادي.
-
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حــددت المــادة  /38/مــن النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة المصــادر األصــمية لمقــانون الــدولي العــام
باالتفاقي ــات واألعـ ـراف الدوليـ ـة والمب ــادئ العام ــة لمق ــانون .أم ــا المص ــادر االحتياطي ــة في ــي أحك ــام المح ــاكم

واالجتيادات الفقيية ،باإلضـافة إلـى مبـادئ العدالـة واإلنصـاف .ولكـن القـانون الـدولي االقتصـادي التسـعفو

فقط ىذه المصادر التقميدية ،والتي ليست فـي مقـدورىا أن تقـدم اإلسـيام الكـافي فـي ىـذا الصـدد .وىنـا تـأتي
أىمية المصادر المستحدثة ضمن إطار القانون الـدولي االقتصـادي كقـ اررات المنظمـات والمـؤتمرات الدوليـة
والتصـرفات االنفراديــة لمــدول ذات التــأثير الحاســم فــي تنظــيم العالقــات الدوليــة االقتصــادية ،والعقــود الدوليــة

التــي الت ـزال تــؤدي دو اًر ىام ـاً فــي نطــاق التنميــة االقتصــادية وتطــور االســتثمارات الدوليــة ،ب ـرغم أنيــا مــن
مصادر القانون الخاص.

المصـادر التقميديـة
وىــي مصــادر القــانون الــدولي العــام ،األصــمية واالحتياطيــة ،التــي حــددتيا المــادة  /38/مــن النظــام

األساسي لمحكمة العدل الدولية كالتالي:

 االتفاقيات الدولية العامة والخاصة ،والتي تضع قواعد معترفاً بيا صراحة من قبل الدول المتنازعة. األعراف الدولية المعترف بيا كقانون د ّل عميو تواتر االستعمال.المتمدنة.
أقرتيا األمم
ّ
 المبادئ العامة لمقانون التي ّ -أحكام المحاكم ومذاىب كبار المؤلفين.

 -مبادئ العدالة واإلنصاف متى وافق األطراف عمييا.
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أوالا -االتفاقيـات الدوليـة
وتطورىــا ،بــل
أســيمت المعاىــدات واالتفاقيــات الدوليــة فــي تكــوين قواعــد القــانون الــدولي االقتصــادي
ّ

وعززت العديد من مبادئ ىذا القانون وأعرافو .وتأتي فـي قمـة ىـذه االتفاقيـات ،ميثـاق ىيئـة األمـم المتحـدة
ّ
ـص فــي المــادة  /55/عمــى اآلتــي " :رغبــة فــي تييئــة دواعــي االســتقرار والرفاىيــة الضــروريين لقيــام
الــذي نـ ّ

مؤسســة عمــى احت ـرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بــين
عالقــات ســممية ووديــة بــين األم ـمّ ،
الشعوب ،وبأن يكون لكل منيا حق تقرير مصيرىا ،تعمل األمم المتحدة عمى مايمي:
أ -تحقيق مستوى أعمـى لممعيشـة وتـوفير أسـباب االسـتخدام المتصـل لكـل فـرد والنيـوض بعوامـل التطـور
والتقدم االقتصادي واالجتماعي.
ب -تيسير الحمول لممشاكل الدولية االقتصـادية واالجتم ـاعية والصحي ـة ومـا يتصـل بيـا ،وتعزيـز التعـاون
الدولي في أمور الثقافة والتعميم.
ج -أن ُيشــيع فــي العــالم احتـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لمجميــع بــال تمييــز بســبب الجــنس أو
المغة أو الدين".
نصت العيود الدوليـة حـول الحقـوق السياسـية والمدنيـة واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ،التـي
كما ّ
اعتمدتيا الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1966/12/16عمى ٍ
عدد من القواعد والمبادئ القابمة لمتطبيق
عمى العالقـات الدوليـة االقتصـادية ،وخاصـة فيمـا يتعمـق بـاحترام حقـوق اإلنسـان فـي العمـل والعـيش الكـريم

والتعميم والثقافة والصحة والبيئة السميمة والتنمية .ىذه الحقوق االتفاقيـة التـي تؤكـد أع ارفـاً دوليـة ممزمـة ،تـم
تقنينيــا مســبقاً فــي اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان ،الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام

.1948

ويتواجــد حالي ـاً العديــد مــن المعاىــدات واالتفاقيــات الدوليــة االقتصــادية ،التــي تتميــز بتنوعيــا وتعــدد

أش ــكاليا ،كوني ــا تتن ــاول مواض ــيع متع ــددة االتجاى ــات والمض ــامين .فينال ــك اتفاقي ــات التع ــاون االقتص ــادي

المؤسسـة لممنظمـات والتكـتالت
والمسـاعدة المتبادلـة والصـداقة والتبـادل التجـاري وتنظـيم التعرفـة الجمركيـة و ّ
الدولية االقتصـادية واالتفاقيـات التـي تـنظم التجـارة الدوليـة فـي سـمع معينـة ،أو اليادفـة إلـى تجنـب االزدواج
الضريبي واتفاقيات الدفع والمقايضة ،وما إلى ذلك من نصوص اتفاقية أخرى.
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ثانيا -األعـراف الدوليـة
يتواجــد عمــى المســتوى الــدولي أع ارفـاً ذات طبيعــة اقتصــادية وتجاريــة ،شــبيية نوعـاً مــا بتمـك التــي يــتم

التعامــل عمــى أساســيا ضــمن نطــاق الدولــة الواحــدة .طبع ـاً مــع وجــود اختالف ـات جذريــة فــي مــدى وكيفيــة
التطبيق واألشخاص المعنيين بيذه األعراف ،وخاصة مع وجود العنصر الدولي فييا.

وُيستدل عمى وجود العرف الدولي في إطار القانون الدولي االقتصادي عبر تكرار األعمال القانونية
ذات الطــابع االقتصــادي الصــادرة عــن الســمطات الوطنيــة المختمفــة (التشـريعية والتنفيذيــة والقضــائية) والتــي
تتنــاول مس ــائل دوليــة أو ت ــؤثر فــي العالق ــات الدوليــة االقتص ــادية ،وذلــك باإلض ــافة إلــى بن ــود المعاى ــدات
والقـ اررات الدوليـة التــي تعمـل الــدول عمـى إتباعيــا بصـفة مسـتمرة ودائمــة وتشـعر بإلزاميتيــا .ويكفينـا ىنــا أن

حولـو
نذكر عمى سبيل المثال بأن نجاح أسموب التحكيم وتك ارره ورغبة الدول المستمرة في المجوء إليـو ،قـد ّ

إلــى عــرف ثابــت فــي تســوية المنازعــات الدوليــة االقتصــادية .كمــا اســتقر أيض ـاً العديــد مــن المبــادئ والتــي

اكتسـبت الصــفة العرفيــة الممزمـة نتيجــة تكرارىــا المســتمر فـي قـ اررات المنظمــات الدوليـة ،وخاصــة مــا يتعمــق
منيــا بق ـ اررات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد ،والتــي كشــفت عــن

مب ــادئ اقتص ــادية ذات طبيع ــة عرفي ــة ،كالس ــيادة الدائم ــة عم ــى المص ــادر الطبيعي ــة واحتـ ـرام حق ــوق ال ــدول

وواجباتيا االقتصادية.

ثالث ا -المبـادئ العامة لمقانـون
يحتـوي القـانون الـدولي عمـى العديـد مـن المبـادئ القابمـة لمتطبيـق عمـى العالقـات الدوليـة االقتصـادية.
وىي تعد بمثابة تطبيقات خاصة لممبادئ العامة لمقانون المستقرة في العالقات الدولية التقميدية عمى أسس
احترام اسـتقالل الـدول وسـيادتيا وعـدم التـدخل فـي شـؤونيا الداخميـة وحـق تقريـر المصـير والتسـوية السـممية

لمن ازعــات .ولكــن قبــل أن نشــير إلــى أىــم مبــادئ القــانون الــدولي االقتصــادي ومضــامينيا ،ال بــد لنــا مــن
اإلشارة إلى مدى إسيام الدول النامية وصراعيا المسـتمر بمواجيـة الـدول المتقدمـة مـن أجـل تشـكيل واقـرار

تعبــر
مبــادئ جديــدة ،تكــون عادلــة ومنصــفة لطبيعــة العالقــات الدوليــة االقتصــادية المعاصـرة .ىــذه المبــادئ ّ
خصوص ـاً عــن النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد ،وتتمحــور حــول رفــض سياســة التبعيــة والييمنــة وعــدم
المساواة في العالقات االقتصادية وتنمية التعاون والتعايش السممي بين الـدول ،عمـى أُسـس العـدل والتكـافؤ

والمنفعة المتبادلة .ومن أىميا:
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 -1مبدأ السيادة الدائمة عمى المصـادر الطبيعيـة :ت ّـم التأكيـد عمـى ىـذا المبـدأ فـي الوثـائق الدوليـة التـي
ج ــرى إقرارى ــا بمب ــادرة ال ــدول النامي ــة ،وخصوصـ ـاً قـ ـرار الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة رق ــم  623ت ــاري
لمبم ــدان النامي ــة " الح ــق ف ــي أن تق ــرر بحري ــة كيفي ــة اس ــتخدام مواردى ــا

 1952/1/12ال ــذي ُيعم ــن ب ــأن
يمكنيــا مــن تنفيــذ خططيــا المتعمقــة
الطبيعيــة ،وعمييــا االنتفــاع بــالموارد المــذكورة ،لتكــون فــي وضــع أفضــل ّ
بالتنميــة االقتصــادية ،طبقـاً لمصــالحيا الوطنيــة ولالســتزادة مــن ازدىــار االقتصــاد العــالمي" .كمــا نــص قـرار
الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم  626تـاري  1952/12/21بـأن "حـق الشـعوب فـي أن تسـتخدم ثرواتيـا
ومواردىا الطبيعية بكل حرية ىو جزء ال يتج أز من حقيا في السيادة ويتفق مع أىداف ومبادئ ميثاق األمم

المتحدة" .ومنذ ذلك الوقت ،بدأت الدول الناميـة تعتبـر مبـدأ السـيادة الدائمـة عمـى المصـادر الطبيعيـة قاعـدة
قانونيــة ممزمــة ينبغــي احت ارمــو عمــى ىــذا األســاس فــي العالقــات الدوليــة .ثــم مــا لبثــت الجمعيــة العامــة لألمــم

المتحـدة ،أن أنشـأت بموجـب قرارىـا رقـم  1314تاريـ ـ " 1958/12/12لجنـة السـيادة الدائمـة عمـى الثــروات
الطبيعيــة" وميمتيــا تقنــين وصــياغة وثيقــة دوليــة بيــذا الصــدد .وبنــاء عميــو ،أقـ ّـرت الجمعيــة العامــة قرارىــا
الشـيير رقـم  1883تاري ـ  1962/12/14حــول السـيادة الدائمـة لمـدول والشــعوب عمـى مصـادرىا وثرواتيــا
ـص الق ـرار المــذكور عمــى االعت ـراف لجميــع الــدول بحقيــا غيــر القابــل لمتنــازل ف ـي حريــة
الطبيعيــة .حيــث نـ ّ
استغالل ثرواتيا ومواردىا الطبيعية والتصرف بيا.
ىــذا وقــد نص ـت المــادة األولــى مــن العيــود الدوليــة حــول حقــوق اإلنســان لعــام  1966عمــى " أن حــق
الشعوب في تقرير المصير سوف يتضمن أيضاً حفظ سيادتيا الدائمة عمى مصادرىا ومواردىا الطبيعية ".

وقد تأكد ىذا المبدأ بشكل قطعي عندما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحـدة عـام  1974ميثـاق الحقـوق
والواجبــات االقتص ــادية لم ــدول ،واإلع ــالن المتعم ـق بإقام ــة نظ ــام اقتص ــادي دولــي جدي ــد .ويح ــق لك ــل دول ــة

بموجب الفصل الثاني من ميثاق حقوق الدول وواجباتيا االقتصادية ،باستخدام مواردىا الطبيعية والتصرف

بيا وتقديم االمتيازات لألجانب من أجل استثمارىا طبقاً ألولوياتيا وأىدافيا الوطنية ،وحرية ممارسة النشاط
االقتصادي ،وتنظيم ومراقبة عمـل االسـتثمارات األجنبيـة عمـى أ ارضـييا ،باإلضـافة إلـى أن لكـل دولـة الحـق
بالمجوء إلى اعتماد وتطبيق إجراءات التأميم واالستيالء والمصادرة لألمـوال األجنبيـة مقابـل دفـع تعويضـات

كافية ،وتسوية الن ـزاعات الناجمـة عـن ىـذه اإلجـراءات وفـق التشـريع الـوطني لمدولـة التـي اتخـذتيا ومـن قبـل

محاكميــا الوطنيــة ،وذلــك فــي حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق حــول البحــث عــن وســيمة ســممية أخــرى لتســوية
النـزاع عمى أساس المساواة في السيادة بـين الـدول ومبـدأ االختيـار الحـر لموسـائل السـممية لتسـوية الن ـزاعات

.1

1

 د8عمي إبراىيم ،الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير ،القاىرة1997 ،م و د8عمر اسماعيل سعد اهلل ،القانون الدولي لمتنميـة-المؤسسـة الوطنيـة لمكتـاب ،ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ،الج ازئـر ،1998 ،ص 168-153ود8عمـاد
دراسة في النظرية والتطبيق،
ّ
حبيب ،القانون االقتصادي الدولي ،دار نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق2881 ،م ،ص.81-77
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 -2مبدأ حرية اختيار النظام االقتصادي واالجتماعي :نصت المادة األولى من قرار الجمعية العامة لألمم
المتحــدة حــول إعــالن النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد عمــى أنــو " لكــل دولــة الحــق المطمــق فــي اختيــار
نظاميــا االقتصــادي ،وكــذلك النظــام السياســي واالجتمــاعي والثقــافي وفق ـاً لــترادة الوطنيــة ،بــال تــدخل أو

استخدام القوة أو التيديد باستخداميا من الخارج أو بأي شكل مـن األشـكال" .وأضـاف ميثـاق حقـوق الـدول
وواجباتيا االقتصادية لعام 1974عمـى أنـو " :تسـتطيع كـل دولـة لـدى ممارسـتيا لتجارتيـا الدوليـة واألشـكال

األخرى لمتعاون االقتصادي بما يتوافق مع التزاماتيا واحتياجاتيا الدولية" (المـادة الرابعـة مـن الميثـاق) .أي

تستطيع الدول أن تحتكر تجارتيا الخارجيـة أو تـؤمم االسـتثمارات الوطنيـة أو األجنبيـة ،أو أن تضـع قيـوداً

حكومية عمى نشاطاتيا االقتصادية ،أو بـالعكس اعتمـاد مبـدأ حريـة التجـارة وتشـجيع االسـتثمارات األجنبيـة
وتنقل رؤوس األموال واألشخاص .فمثل ىذه األمور تعد من صميم االختصاص الوطني لمدول ،ما دامت

ال تتعارض مع التزاماتيا وواجباتيـا الدولية .2

 -3مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون الدولي في مجال التنمية :وىـذا مـا نـص عميـو خصوصـاً قـرار مـؤتمر
األمم المتحدة لمتجارة والتنمية رقم  /15/لعام  1964حول ضرورة تأسيس" االتجاىـات المسـتقبمية لمسياسـة

التجاري ــة أو أي ــة ت ــدابير أخ ــرى تس ــتيدف توس ــيع العالق ــات االقتص ــادية ب ــين ال ــدول عم ــى أس ــاس المنفع ــة

المتبادلــة" .وكــذلك " ضــرورة تعــاون جميــع البمــدان مــن أجــل إنشــاء ظــروف مالئمــة لمتجــارة الدوليــة ،تســاعد
عمى توسع وتنوع تنمية التجارة بين جميع البمدان" .وىذا

ما يقتضي عممياً احترام االلتزامات الدولية

والمشاركة الفعالة في أنشطة المنظمـات الدوليـة االقتصـادية ،واقـرار تسـييالت تفضـيمية لمـدول الناميـة ،بمـا
يسيم في تنمية العالقات الدولية االقتصادية .3

 -4مبدأ عدم التمييز في العالقات الدوليـة االقتصـادية :يكتسـب ىـذا المبـدأ أىميـة بالغـة عمـى صـعيد ىـذه
العالقات كونو يمثّل تطبيقاً خاصـاً لمبـدأ المسـاواة السـيادية المتعـارف عميـو فـي القـانون الـدولي العـام .لكـن
ىــذه المســاواة تختمــف فــي مضــمونيا وتكييفيــا القــانوني ضــمن إطــار القــانون الــدولي االقتصــادي عمــا ىــو

موج ـو
معمــول بــو ضــمن نطــاق القواعــد القانونيــة الدوليــة التقميديــة .ويمكــن القــول بشــكل عــام بــأن المبــدأ ّ
صراحة لحماية الدول النامية ،وخاصة في مجال التبادل التجـاري وتشـجيع االسـتثمارات ونقـل التكنولوجيـا.

لكنــو يتضــمن أحيان ـاً بعــض االســتثناءات المتعمّقــة بفــرض التــدابير الوقائيــة بقصــد الحفــاظ عمــى مصــال

االقتصــاد الــوطني واألمــن والنظــام العــام ،أو بــإقرار معاممــة تفضــيمية لمــدول الناميــة ،بشــرط أن تكــون ىــذه
اإلجراءات ذات صفة عامة وال تحمل طابعاً تمييزياً بين الدول ورعاياىا .4

 - 1د8عماد حبيب ،مرجع سابق ،ص.87-85
 - 2المرجع السابق ،ص .98-84
4

 -المرجع السابق ،ص .84-81
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 -5مبــدأ الدولــة أو األمــة األكثــر رعايــة :والمقصــود بــو مــن جميــع األطـراف نفــس المعاممــة الممنوحــة مــن
مزايا يتمتع بو طرف آخـر ،دون تمييـز أو قيـد أو شـرط .أي بتعبيـر آخـر ،مـن معاممـة ال تقـل امتيـا اًز عـن
المعاممة الممنوحة لمسمع المماثمة والمشابية والمستوردة من دول أخرى وبما يؤمن تحقيق مبدأ المساواة في

المنافسة بين جميع األطراف ذات العالقة .ومن تطبيقات ىـذا المبـدأ مـثالً أنـو عنـدما تفـت دولـة مـا سـوقيا

لمنتج وارد من أية دولة أخرى ،فإن سوق ىـذا المنـتج ُيعتبـر مفتوحـاً فـي الوقـت نفسـو وبـذات الشـروط أمـام
يقيد تطبيـق مبـدأ األمـة األولـى بالرعايـة بـبعض الشـروط والقيـود ،كـأن يقتصـر
الدول األخرى .ولكن أحياناً ّ
تطبيقو عمى االستفادة من الم ازيـا التـي تُمـن لـبعض التبـادالت التجاريـة أو لسـمع محـددة بالـذات .فـإذا كـان
غير مشروط ،فإن الدولة المستفيدة منو ال تستطيع الحصول عمـى الم ازيـا التـي تٌمـن لمـدول الثالثـة ،إال إذا

قدمت الدولة المستفيدة منو نفس المقابل الذي قدمتو الدولة الثالثة ،وذلك عمى سبيل المعاممة بالمثل.

وىنــا ،تجــدر اإلشــارة بــأن المــادة األولــى مــن االتفاقيــة العامــة لمتعرفــة الجمركيــة والتجــارة (الغــات) قــد
أكدت بـأن " كـل مّيـزة أو تفضـيل أو امتيـاز أو حصـانة تُمـن بواسـطة طـرف
نصت عمى ىذا المبدأ عندما ّ
ّ
متعاقــد لمنــتج مســتورد أو مصــدر إلــى أي بمــد آخــر ،ســوف تمتــد فــو اًر وبــدون شــرط إلــى كــل منــتج مشــابو
أصمي أو متجو إلى إقمـيم أي مـن الـدول المتعاقـدة األخـرى" .وبـذلك فقـد منحـت اتفاقيـة (الغـات) ىـذا المبـدأ

صفة العمومية في التطبيق عمى جميع األطـراف المتعاقـدة دون الحاجـة إلـى تضـمينو فـي اتفاقيـات ثنائيـة.

أي أن مجرد االنضمام إلى اتفاقية (الغات) وتصديقيا يمن جميع األطراف االسـتفادة مـن ىـذا المبـدأ ،فـال
يجــوز فــرض رســوم جمركيــة أو ض ـرائب أو أيــة قيــود أخــرى تــؤدي إلــى اإلض ـرار بتبــادل ســمع معينــة عمــى

حساب سمع أخرى .وعندما تمن دولـة متعاقـدة تخفيضـاً معينـاً عمـى سـمعة مـا تنتجيـا دولـة متعاقـدة أخـرى،
فإن جميع الدول المنتجة ليذه السمعة والمنضمة إلى االتفاقية تستفيد من ىذا التخفيض.

وعمــى الــرغم مــن أىميــة ىــذا المبــدأ ،فإنــو توجــد لــو بعــض االســتثناءات والمتعمقــة خصوص ـاً بالــدول

ـجع عم ــى تب ــادل المزي ــد م ــن اإلعف ــاءات
النامي ــة ،وتتمثّــل أوالً بالـ ــمادة  /24/م ــن اتفاقي ــة الغ ــات الت ــي تش ـ ّ
والتسييالت الجمركية بين الدول األعضاء في التكتالت الدولية االقتصادية ( مناطق تجارة حـرة واتحـادات
جمركيــة واقتصــادية وأسـواق مشــتركة) وحجــب ىــذه الم ازيــا المتبادلــة فيمــا بينيــا عــن الــدول غيــر األعضــاء،
وبشــرط أال يــؤدي قيــام مثــل ىــذه التجمعــات إلــى فــرض رســوم جمركيــة أو قيــود تجاريــة عمــى الــدول غيــر

األعضاء يفـوق فـي المتوســط مـا كـان مفروضـاً عمـييم قبـل قيـام ىـذه التكـتالت .أمـا االسـتثناء اآلخـر عمـى

مبدأ األمة األكثر رعاية ،فيتعمق بالمعاممة التفضيمية الممنوحة لمدول النامية ،والذي يش ّكل بحد ذاتو مبدءاً
ىاماً من مبادئ القانون الدولي االقتصادي.5

 -1د.عمي إبراىيم ،منظمة التجارة العالميـة :جولـة أورغـواي وتقنـين نيـب العـالم الثالـث ،دار النيضـة العربيـة ،القـاىرة،1997 ،ص-25
 38وخميل السحمراني ،منظمة التجارة العالمية والدول النامية ،دار النفائس ،بيروت2883 ،م ،ص 38-37ود .عبـد الواحـد محمـد
الفار ،مرجع ســابق،

ص 298-285و د .إكرام عبـد الـرحيم ،التحـديات المسـتقبمية لمتكتـل االقتصـادي العربـي ،مكتبـة مـدبولي،
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 -6مبدأ المعاممة التفضيمية لمدول النامية :ويعني خصوصاً حـق الدولـة الناميـة فـي اتخـاذ وفـرض

ترتيبات لحماية صناعتيا الناشئة والوليدة ،إلى أن يشتد ساعدىا وتقوى عمى المنافسة الدولية ،وكذلك فـت

أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الـدول الناميـة لكـي تنسـاب بكـل شـفافية ويسـر ،وحمايتيـا مـن المنافسـة
غيــر المتكافئــة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة حصــيمة الــدول الناميــة مــن العمــالت األجنبيــة الالزمــة لتمويــل

برامجيا التنموية والحصول عمى التكنولوجيا المتطورة .وىذا ما دفع الدول الناميـة إلـى التكتـل ضـمن إطـار
مــؤتمر األمــم المتحــدة لمتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) الــذي عقــد أولــى مؤتم ارتــو فــي جنيــف عــام  1964تحــت

شعار " نحو سياسة تجارية جديدة من أجل التنمية".

الجدير بالذكر ،بأن الفصل الرابع من اتفاقية (الغات) ،أي المواد من  /36/إلى  /38/والذي يتنـاول

قضية " التجارة والتنمية " قد حدد بنوع من التفصيل ماىية المعاممـة المتميـزة واألكثـر تفضـيالً التـي تتمتـع
بيــا الدولــة الناميــة ،حيــث يعفييــا مــن تطبيــق مبــدأ المعاممــة بالمثــل أو المســاواة فــي المعاممــة ،بقصــد زيــادة

حصــيمتيا مــن الص ـادرات فــي األس ـواق العالميــة والحصــول عمــى التمويــل الــالزم لبرامجيــا التنمويــة .ولكــن

جولة مفاوضات طوكيو التجارية التي جرت بين عامي 1973و 1979ضمن إطار اتفاقية (الغات) ،تمثّل

بحد ذاتيا نقطة ميمة في ىذا المضمار ،حيث أقرت ما ُيعرف بـ" قاعدة التمكين " ،إذ يتوجب عمـى جميـع
األط ـراف تمكــين الــدول الناميــة مــن اتخــاذ إج ـراءات خاصــة لتشــجيع تجارتيــا وتنميتيــا ،وبالتــالي تســتطيع

الــدول الناميــة الحصــول عمــى م ازيــا تجاريــة مــن الــدول المتقدمــة ،ال يجــري تعميميــا عمــى بقيــة األط ـراف

المتعاقدة.6

 -7مبـــدأ المعاممـــة الوطنيــة :وييــدف ىــذا المبــدأ إلــى تحقيــق المســاواة فــي المعاممــة بــين الســمع المســتوردة
والمنتجــات المحميــة المماثمــة ،ويتعمّــق كــذلك بحظــر التمييــز فــي التبــادالت الدوليــة التجاريــة ،ولكنــو يشــمل

أيضاً كافـة جوانـب العالقـات الدوليـة االقتصـادية .وقـد أوردت اتفاقيـة (الغـات) ىـذا المبـدأ فـي الفقـرة الرابعـة
مــن المــادة الثالثــة ،عنــدما نصــت بــأن " :منتجــات إقمــيم أي طــرف متعاقــد تــرد إلــى إقمــيم أي طــرف متعاقــد

آخر ،ستحصل عمى معاممة ال تقل تفضيالً عن تمك الممنوحة لممنتجات الوطنيـة المشـابية ."...ويتضـمن
ىذا المبدأ التزام الدول بعدم المجـوء إلـى فـرض القيـود التعريفيـة وغيـر التعريفيـة عمـى المنتجـات المســتوردة،

وذلـك عنـدما ال تكــون ىنـاك قيـود مماثمــة عمـى المنتجـات المحميــة المشـابية ،واالّ سـيؤدي ذلــك إلـى التمييــز

ض ــد المن ــتج المس ــتورد كذريع ــة لحماي ــة المن ــتج المحم ــي .وبالت ــالي يح ــق لممس ــتثمرين والتج ــار األجان ــب أن

القاىرة2882 ،م ،ص .158-149

 -1د .عمي إبراىيم ،مرجع سابق ،ص 35.-32
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يطــالبوا بمعاممــة مماثمــة لنظ ـرائيم الــوطنيين فيمــا يتعمــق بفــرض الض ـرائب والرســوم وغيرىــا مــن اإلج ـراءات

التشريعية والتنظيمية عمى المنتجات المستوردة ،تحقيقاً ليدف المنافسة العادلة والمتكافئة.7

رابع ا -االجتهادات القضائية والتحكيمية

بالنظر إلى عمومية نص المادة  /38/من النظـام األساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة ،التـي تبحـث فـي

مصادر القانون الدولي العام ،فإن المقصود بأحكام المحاكم ،ليست فقط تمك الصادرة عن المحاكم الدولية
كمحكمة العدل الدولية الدائمة سابقاً ومحكمة العدل الدولية حالياً ،والتـي يمكنيـا إصـدار اجتيـادات بصـورة

أحكام قضائية ممزمة قانوناً أو آراء استشارية ممزمة أدبيـاً ،وانمـا يشـمل ذلـك أيضـاً أحكـام المحـاكم الوطنيـة
التــي تســتطيع إصــدار أحكــام مشــابية ومتماثمــة فــي مســألة معينــة ذات صــفة دوليــة ،ممــا يكســبيا األىميــة

الالزمة في تعريف قواعد القانون الدولي وتفسيرىا وتطويرىا .مع العمم بـأن التعامـل الـدولي االقتصـادي قـد
استنبط العديد من قواعـده القانونيـة مـن أحكـام القضـاء الـوطني لـدى مختمـف الـدول ،حيـث اسـتقى منيـا مـا
ىو صال وقابل لمتطبيق عمى العالقات الدولية االقتصادية.

بينمــا عمــى الصــعيد الــدولي ،لــم تــؤد لألســف محكمــة العــدل الدوليــة دو اًر ممحوظـاً فــي تحديــد وتطــوير

قواعــد القــانون الــدولي االقتصــادي ،كمــا كــان األمــر بالنســبة لســابقتيا محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة ،التــي
أصدرت أحكاماً في تسع عشرة قضية فيما بين عامي 1922و 1939كان منيا ثالث عشـرة قضـية تتعمـق
بموضــوعات دوليــة اقتصــادية .ومــن أشــير القضــايا التــي نظــرت بيــا ىاتــان المحكمتــان وأصــدرت بشــأنيا

قيمــة حــول بعــض المســائل المتعمقــة بالقــانون الــدولي
أحكام ـاً قضــائية وآراء استشــارية تتضــمن اجتيــادات ّ
االقتصــادي ،وخاصــة فيمــا يتعمــق بموضــوعات التــأميم والحماي ـة الدبموماســية لممســتثمرين األجانــب ،نــذكر

منيا:

 قض ــية امتي ــازات مافروم ــاتيزواليونان .8

(Mavromatis à Jérusalem

 )Concessionsلع ــام  1925ب ــين بريطاني ــا

 قضية مصنع كورزو ( )Usine de Chorzueلعام 1928بين ألمانيا وبولونيا.9 -القضية األنكمو -االيرانية ( )Anglo-Iranian oil Companyلعام .1952

 -قضية ىانتر ىاندل ( )Interhandelلعام  1959بين الواليات المتحدة األميركية وسويس ار.10

 -2د.إكرام عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص151.
 -1حولية محكمة العدل الدولية الدائمة ،1925/3/26 ،ص.45

 - 2حولية محكمة العدل الدولية الدائمة ،1928/9/13 ،ص.22
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 قضية برشـمونة تراكشـن ( )Bercelona Traction light and power Companyتـاري  1978/2/5بـينبمجيكا وأسبانيا.11

 قضية الكترونيكا سيكوال ( )Elketronica Siculaلعام  1989بين الواليات المتحدة األميركية وايطاليا.12مــن جيتيــا ،فق ــد أســيمت محكمــة الع ــدل األوربيــة فــي تكــريس قــانون أوربــي اقتص ــادي بكــل معن ــى

الكممة ،سواء عبر إصدار اجتياداتيا المفسرة لمنصوص والقضايا المستجدة لدى السوق األوربية المشـتركة

س ــابقاً ،ث ــم االتح ــاد األورب ــي حاليـ ـاً ،أو م ــن خ ــالل ممارس ــتيا دو اًر رقابيـ ـاً لمنظ ــام الق ــانوني األورب ــي وا ازل ــة
التعارض بين التشريعات الوطنية لمدول األعضاء.

وأما فيما يتعمق بالتحكيم الدولي ،فيو يمثّل أفضل وسيمة لتسوية النـزاعات الدولية االقتصادية .حيث

تتمتــع أط ـراف النـ ـزاع باختيــار المح ّكمــين المعــروفين لــدييم وممــن يتصــفون بــالخبرة فــي العمــل االقتصــادي

والتج ــاري والحيادي ــة واالس ــتقاللية ،ب ــدالً م ــن االعتم ــاد عم ــى التنظ ــيم القض ــائي ال ــدولي ال ــدائم .كم ــا يتمي ــز
التحكيم بالمرونة في تحديـد اإلجـراءات وسـرعتيا وتـأمين السـرية وم ارعـاة االختصـاص بـالنظر فـي القضـية

تعرض ــت لمن ـ ـزاعات الناش ــبة ض ــمن إط ــار
المعروض ــة .ل ــذلك ُيالح ــظ ب ــأن معظ ــم قـ ـ اررات التحك ــيم ال ــدولي ّ
العالقات الدولية االقتصادية ،وخاصة بالجانـب التجـاري منيـا .وىـذا مـا اسـتدعى عقـد ع ٍ
ـدد مـن االتفاقيـات
واق ـرار بعــض المواثيــق الدوليــة التــي تضــع الض ـوابط واألســس التــي تتعمــق بــالتحكيم الــدولي والتنســيق بــين
التشريعات الوطنية فيما يتعمق بإجراءات التحكيم الوطني والقانون الواجب التطبيق ،كاتفاقية نيويـورك لعـام

 1958بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،واالتفاقية األوربية لمتحكيم التجاري الدولي لعام  1961واتفاقية
واشــنطن لعــام  1965حــول تســوية المنازعــات المتعمقــة باالســتثمارات بــين الــدول ومـواطني الــدول األخــرى،

أقرتيــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بقرارىــا رقــم/
ومدونــة الســموك حــول التحكــيم التجــاري الــدولي التــي ّ
 /2285تــاري  .1966/12/17كمــا أســيمت م اركــز التحكــيم الدوليــة عبــر ق ارراتيــا المتالحقــة فــي تطــوير
قواعــد القــانون الــدولي االقتصــادي ،كتمــك الصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة فــي بــاريس ومركــز تســوية
منازعــات االســتثمار وجمعيــة التحكــيم األميركيــة ومحكمــة لنــدن لمتحكــيم الــدولي وغرفــة اســتوكيولم لمتجــارة

ومركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيم التجاري الدولي .ولكن تبقـى أغمبيـة اجتيـادات التحكـيم الـدولي االقتصـادي

صادرة عن ىيئات تحكيمية ثنائية ،تتعمق بقضايا شييرة ،مثل:

 -قضية المممكة العربية السعودية ضد شركة آرامكو ،القرار التحكيمي المؤرخ في .131958/8/23

 - 2حولية محكمة العدل الدولية ،1978/2/5 ،ص3.
3

 -حولية محكمة العدل الدولية ،1989/7/28 ،ص.13

13 -Revue générale de droit international public, Paris, 1963, P 315.
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 قضية ليبيا ضد شركة البترول اإلنكميزيةفي.14 1979/18/18

 -قضية الكويت ضد شركة (

Aminoil

(Petroleum

 )Britishالقرار التحكيمي المؤرخ

) القرار التحكيمي المؤرخ في .151982/3/24

وقد أسيمت ىذه األمثمة باإلضافة إلى العديد من االجتيادات التحكيمية األخرى في تحديد وتفسير

قواعــد القــانون الــدولي االقتصــادي ومبادئــو العامــة ،وخاصــة فــي مجــاالت العقــود الدوليــة والتعــويض عــن

إجراءات التأميم ومصادرة االستثمارات األجنبية وابطال اتفاقيات االمتيازات البترولية.

خامس ا -اإلسهامات الفقهية الدولية
تش ـ ّكل مــذاىب كبــار الفقيــاء المصــدر االســتداللي اآلخــر لمقــانون الــدولي العــام بكافــة فروعــو ،ومنيــا

القــانون الــدولي االقتصــادي .ويســيم الفقــو الــدولي فــي تحديــد القواعــد القانونيــة وشــرح مضــمونيا وتفســير

الغامض منيا وبيـان تطورىـا التـاريخي .ولكـن يتوجـب دائمـاً اإلحاطـة بالحـذر الـالزم عنـد العـودة إلـى آراء

الفقياء والمؤلفين ،التي تتأثر غالباً بالنـزعات القوميـة أو الـدوافع السياسـية ،وذلـك رغـم أن آراء الكثيـر مـن

الفقياء تميل نحو الموضـوعية واالبتعـاد عـن التـأثر بالنــزعات الخاصـة .وقـد تضـاءل حاليـاً دور الفقـو فـي
تحديــد وتفســير قواعــد القــانون الــدولي بســبب ازديــاد أىميــة االجتيــادات القضــائية ،وتقنــين معظــم القواعــد
القانونية ضمن معاىدات وق اررات دولية ،والتي تتعرض لمعظم المسائل التي تيم المجتمع الدولي.
وىنا تجدر اإلشارة بأن القانون الـدولي االقتصـادي يـدين بنشـأتو وتطـوره العممـي لد ارسـات الكثيـر مـن
فقيـاء عمـم االقتصـاد ،الــذين بـذلوا جيـودىم لوضــع نظـام قـانوني يحكـم العالقــات الدوليـة االقتصـادية ،ومــن

أشيرىم:

 اإلغريقــي أفالطــون (347-427ق.م) الــذي تحـ ّـدث فــي كتابــو" الجميوريــة" عــن المدينــة الفاضــمة،وحيث يعيش الجميع فييا شركاء لتمبية حاجاتيم المشتركة.
 اليونــاني أرســطو (322-384ق.م ) الــذي تطـ ّـرق فــي مؤلفاتــو حــول "السياســة" و"األخــالق" إلــىمفيــوم الدولــة التــي تســعى إلشــباع الحاجــات الماديــة لمواطنييــا ،وأىميــة الممكيــة الخاصــة لوســائل اإلنتــاج

والقيمة االستعمالية والتبادلية لمسمع والنقود.

14 -International law Association, vol 53, P1979
15- Annuaire Francais de droit international, Paris, 1982, P 454 – 470.
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 -الفيمسوف العربي ابن خمدون(1486-1333م) الذي بحث في كتابو الشيير "المقدمة" فـي الكثيـر

مــن المســائل االقتصــادية كتقســيم العمــل والتعــاون بــين المنتجــين ووظــائف النقــود ودور الدولــة فــي تنشــيط
اإلنتاج والتبادل وزيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة.
 المفكـر اإلنكميـزي تومـاس مـان (1641-1571م) الـذي ُيعتبـر مـن أىـم ممثمـي المدرسـة التجاريـة،التي تيدف إلى تشجيع تجارة الترانزيت واستغالل األ ارضـي الزراعيـة والتخفيـف مـن االعتمـاد عمـى اسـتيراد

البضائع األجنبية.

 الفيمســوف اإلنكميــزي وليــام بتــي (1687-1623م) الــذي كــان يــؤمن بوجــود ق ـوانين طبيعيــة تحكــمالعالقات االقتصادية.
 الطبيب الفرنسي فرانسوا كيناي ،الذي نشـر عـدة مؤلفـات أىميـا " الجـدول االقتصـادي" و" القـانونالطبيعي".
 -االقتصادي البريطاني آدم سميث (1798-1723م) ومن أشير مؤلفاتو "بحث في طبيعة وأسباب

ثروة األمم" حيث يـدافع مـن خاللـو عـن النظـام الصـناعي ال أرسـمالي ويشـرح مبـادئ وقواعـد اقتصـاد السـوق
الحر وتقسيم العمل وتن ّقل عناصر اإلنتاج بحرية عبر الحدود الوطنية.
 البريطــاني ديفيــد ريكــاردو (1823-1772م) الــذي نشــر كتابــو حــول "مبــادئ االقتصــاد السياســي"متضــمناً إيــاه مجموعــة مــن النظريــات ال أرســمالية فــي القيمــة وال ـرب وريــع األرض والتــداول والتوزيــع والنقــود
والتجارة الدولية.

 القس البريطاني توماس روبرت مالتوس (1834-1766م) الذي أصدر كتابين بعنوان "بحث فـيمبــادئ الســكان" و" مبــادئ االقتصــاد السياســي" ويتنــاول مــن خالليمــا تــأثير التكــاثر الســكاني فــي التنميــة
وتحقيق الرفاىية االقتصادية الرأسمالية.

 -اإلنكميزي جون ستيوارت ميل (1873-1886م) الذي حـاول فـي العديـد مـن مؤلفاتـو التوفيـق بـين

مبــدأي الحريــة وعــدم تــدخل الدولــة فــي النشــاطات االقتصــادية ،والمتطمبــات واألعبــاء االجتماعيــة كتــأمين

التعميم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والقيام بمشاريع الخدمات.

 -األلمــاني كــارل مــاركس (1883-1818م) مؤســس الفكــر االشــتراكي العممــي ،ومــن أىــم مؤلفاتــو

"رأس المال" و "بـؤس الفمسـفة" و"بيـان الحـزب الشـيوعي" ،حيـث أسـيم فـي وضـع نظريـة اقتصـادية متكاممـة

النتقاد مساوئ النظام الرأسمالي وتناقضاتو ،واحالل نظام اشتراكي محمو يقوم عمى منع االستغالل وسيادة

الممكية العامة لوسائل اإلنتاج وتدخل الدولة في الحياة االقتصادية.
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-األلمـ ــاني فريـ ــدريك آنجمـ ــز (1895-1828م) الـ ــذي أسـ ــيم أيض ـ ـاً فـ ــي تطـ ــوير الفكـ ــر االقتصـ ــادي

االشتراكي ،ضمن مؤلفاتو "وضع الطبقة العاممة في إنكمت ار " و"مالحظات حول نقد االقتصاد السياسي" و"
نظام العمل المأجور".16

سادس ا -مبـادئ العدالة واإلنصاف
وتعبـر عنيـا عـادة حكمـة
والمقصود بيـا تمـك المبـادئ التـي يعتبرىـا العقـل اإلنسـاني عادلـة ومنصـفةّ ،
التشريع وقواعد القانون الطبيعي .لكن العدالـة كفكـرة ،يحـيط بيـا الكثيـر مـن الغمـوض نظـ اًر الرتباطيـا بقـيم
أدبية غير منظورة ،متعددة المضمون ،عامة ومجـردة .فمـا يعتبـره الـبعض عـادالً قـد ال يـراه الـبعض اآلخـر

كــذلك .وىــذا مــا قــد يــؤدي إلــى نســبية النتــائج واآلثــار واخــتالف الحمــول والتســويات المقترحــة .عمــى ســبيل

المثـال ولــيس الحصــر ،ال تـزال الــدول االشـتراكية ســابقاً وبعــض الــدول الناميــة حاليـاً تشــكك فــي الكثيــر مــن
المبادئ المستقرة لدى األنظمة االقتصـادية ال أرسـمالية المختمفـة ،بـل وتعتبرىـا غيـر عادلـة أو منصـفة ،مثـل

القواع ــد المتعمق ــة ب ــالحقوق المكتس ــبة واحتـ ـرام الممكي ــة الخاص ــة لالس ــتثمارات األجنبي ــة .ولي ــذه األس ــباب،

اعتبرت المادة  /38/من النظام األساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة بأنـو اليمكـن لمقاضـي الـدولي المجـوء إلـى

تطبيق مبادئ العدالة واإلنصاف ،إالّ إذا وافقت األطراف المتنازعة عمـى ذلـك .وتع ّـد مسـألة التعـويض عـن
إجراءات التأميم والمصادرة من أىم المسائل التي تمجـأ إلييـا ىيئـات التحكـيم الدوليـة إلعمـال قواعـد العدالـة

واإلنصاف.17

 - 1د .إبراىيم مشورب ،االقتصاد السياسي ،دار المنيل المبناني – مكتبة رأس النبع ،بيروت2882 ،م ،ص .185-13
1

 -د.محمد المجذوب ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص 58ود .محمد سامي عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص147.
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المصادر المستحدثة
شــيد التعامــل الــدولي المعاصــر ظيــور مصــادر أخــرى لمقــانون الــدولي ،لــم تمحظيــا أو تــنص عمييــا

المــادة  /38/مــن النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة .فقــد أقـ ّـرت اجتيــادات المحــاكم والفقــو الــدوليين
بوجــود مصــادر مســتحدثو وغيــر تقميديــة ضــمن إطــار القــانون الــدولي العــام ،بــرزت وتطــورت بــالموازاة مــع
تطــور العالقــات الدوليــة المعاص ـرة .وتســتمد ىــذه المص ــادر قوتيــا القانونيــة مــن كونيــا تعبــر ع ــن اإلرادة

الص ـريحة ألشــخاص القــانون الــدولي ،بــل أنيــا تــؤدي دو اًر حيوي ـاً وميم ـاً فــي تكــوين قواعــد القــانون الــدولي
االقتص ــادي والكش ــف عني ــا ،وتتعم ــق خصوصـ ـاً بقـ ـ اررات المنظم ــات الدولي ــة والتصـ ـرفات االنفرادي ــة لم ــدول
والعقود الدولية.

أوالا -قـ اررات المنظمـات الدولية
رغم أن المنظمـات الدوليـة قـد دأبـت عمـى إصـدار العديـد مـن القـ اررات الممزمـة ،والتـي كثيـ اًر مـا تكـون

مجــرد تطبيــق لمقواعــد القانونيــة المنصــوص عمييــا فــي الميثــاق المنش ـئ لممنظمــة ،ومــن ثــم فيــي ال تُنشــئ

بــذاتيا قواعــد جديــدة ،إالّ أن ثمــة أمثمــة لعــدد مــن القـ اررات الشــارعة ،العامــة والمجــردة ،تحــرص الــدول عــادةً
عمى مراعاتيا كمصدر مستقل بحد ذاتو لمقاعدة القانونية .وىذا ما ينطبق عمى األخص في مجال التعاون
الفنــي واالقتصــادي ،عنــدما تتســاىل الــدول فــي مــن المنظمــات الدوليــة االقتصــادية اختصــاص التش ـريع،
بعك ــس م ــا ى ــو حاص ــل ل ــدى المنظم ــات الدولي ــة األخ ــرى ،حي ــث تتمس ــك ى ــذه ال ــدول بمفيومي ــا التقمي ــدي

لســيادتيا .أم ــا م ــا يتعمــق بالتوص ــيات أو اإلعالن ــات أو التص ـريحات وغيرى ــا م ــن الصــكوك الص ــادرة ع ــن
المنظمات الدولية ،فيـي ال تعـد ممزمـة قانونـاً مـن حيـث المبـدأ ،إال أن ىـذا ال يعنـي بالمقابـل االمتنـاع عـن

تعبـر غالبـاً عـن اإلرادة السـاحقة لمعظـم أعضـاء المجتمـع
تنفيذىا أو تجردىا مـن أيـة قيمـة قانونيـة ،لكونيـا ّ
الدولي .وعندما تمتزم الدول باحتراميا بشكل متكرر ومتسق ،فقد تتحول إلى عرف دولي ممزم.18
بالفعـل وبغـض النظـر عـن الجـدل الفقيـي الـدائر حـول التكييـف القـانوني لقـ اررات المنظمـات القانونيـة
والزاميتيــا ،إال أن تك ـرار النصــوص واألحكــام التــي كرســتيا ىــذه الق ـ اررات ال يمكــن تجاىمــو أو إنكــاره فــي
تحديد القواعد القانونية القابمة لمتطبيق عمى العالقات الدولية االقتصادية .وبخاصة أن ىذه القـ اررات نابعـة

من إرادة الدول وتُسـيم غالبـاً فـي تكـوين قواعـد عرفيـو دوليـة والكشـف عنيـا .ضـمن ىـذا المجـال ،ال يسـعنا
ســوى إعــادة التــذكير بق ـ اررات مــؤتمر األمــم المتحــدة لمتجــارة والتنميــة منــذ انعقــاد مــؤتمره األول فــي جنيــف
عــام 1964وكــذلك ق ـ اررات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الصــادرة عــام 1974حــول النظــام االقتصــادي
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الــدولي الجديــد وميثــاق حقــوق الــدول وواجباتيــا االقتصــادية ،واعــالن ليمــا لعــام 1975الــذي أقرتــو منظمــة

األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (اليونيـدو) والموجـو أساسـاً نحـو تضـييق اليـوة فـي التنميـة االقتصـادية بـين

البمدان المتقدمة والدول النامية .ىذا باإلضافة إلى قرارات منظمة التجارة العالمية والتـي تيـدف إلـى تحريـر

المؤسســات الماليــة الدوليــة كصــندوق النقــد الــدولي والمصــرف الــدولي
التبــادالت التجاريــة الدوليــة ،وق ـ اررات
ّ
لمتعمير والتنميـة والبنـوك اإلقميميـة لمتنميـة ،والمتعمقـة بتمويـل المشـاريع االسـتثمارية والخدميـة لمـدول الناميـة
وتحقيق التوازن في سعر الصرف وميزان المدفوعات ،والوثيقة الختامية لمـؤتمر ىمسـنكي لعـام 1975حـول

األمــن والتعــاون فــي أورب ـة ،وأخي ـ اًر ق ـ اررات الوكــاالت الدوليــة المتخصصــة والتكــتالت االقتصــادية اإلقميميــة
كاالتحاد األوربي.

ثانيا -التصرفات االنفراديـة لمدول
يســتمد القــانون الــدولي االقتصــادي أحكامــو أيض ـاً مــن التصـرفات القانونيــة الصــادرة بــاإلرادة المنفــردة

لمدول والتي ترتب آثا اًر قانونية معينة عمـى الصـعيد الـدولي ( تشـريعات داخميـة ،قـ اررات إداريـة ،تصـريحات
المتمي ـزة ضــمن إطــار تنظــيم
أو إعالنــات كتابيــة أو شــفيية )...وبالتــالي تكتســب ىــذه التص ـرفات مكانتيــا
ّ
العالقات الدولية االقتصادية .وفي واقع األمر ،ال يخمـو أي بمـد مـن إقـرار تشـريعات وأنظمـة وطنيـة تيـدف
إلى تنظيم النشاطات االقتصادية لمدولة في القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك تنظيم اإلنتاج والتسويق

والتبــادل التجــاري والنقــدي وأس ـواق المــال وســعر الصــرف وفــرض الض ـرائب والرســوم الجمركيــة واألنظم ـة

المص ـرفية واالئتمانيــة ومعامم ــة االســتثمارات األجنبيــة الخاصـ ـة .وقــد تتضــمن ى ــذه األحكــام أيض ـاً تحدي ــد
استراتيجية التنمية والعالقات االقتصادية مع الدول األخرى.

ومن الثابت قانوناً ،بل ومن المتعارف عميو بأنو ليس لمقانون الـداخمي لمدولـة سـمطان خـارج حـدودىا

الوطنية ،احتراماً لمبادئ المساواة السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخمية .ولكـن إذا تك ّـرر الـنص عمـى
القاعدة الداخمية ذاتيا في قوانين دول مختمفة ،أصب ذلك دليالً واضحاً عمى اعتراف الدول بوجود القاعدة

القانونيــة الدوليــة .19وقــد أصــبحت ىــذه التص ـرفات س ـواء أكــان مصــدرىا الســمطة التش ـريعية أو التنفيذيــة أو
القضــائية لمدولــة ،تمــارس تــأثي اًر ميم ـاً عمــى صــعيد العالقــات الدوليــة االقتصــادية .عمــى ســبيل المثــال ،إن
تعويم سعر الصرف من قبل دولة ما لعممتيا الوطنية ورفع أو تخفيض قيمة ىذه العممة ،ىو أمر ال ينـازع

أحــد عمــى أنــو مــن صــميم االختصــاص الــوطني لمدولــة .ولكــن ال يســتطيع أحــد أيض ـاً أن ينكــر بــأن ىــذا
التص ــرف االنفـ ـرادي الس ــيادي ،س ــيؤثّر حتمـ ـاً عم ــى عالق ــات الدول ــة االقتص ــادية م ــع غيرى ــا م ــن الش ــركاء
التجـ ــاريين ،وخاصـ ــة بالنسـ ــبة لتـ ــدفق االسـ ــتثمارات واألم ـ ـوال الخارجيـ ــة ،وفيمـ ــا يتعمـ ــق بمسـ ــتوردات الدولـ ــة
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أن وسائل تسوية النـزاعات الدوليـة االقتصـادية تسـتمد بعـض أصـوليا أساسـاً مـن األنظمـة
وصاد ارتيا .كما ّ
القانونية الوطنية ،وخاصة فيما يتعمق بالمجوء إلى التحكيم التجـاري .وتتماثـل األعـراف الدوليـة االقتصـادية
مع تمك المعمول بيا عمى الصعيد الوطني.

ثالث ا -العقـود الدوليـة
تش ـ ّكل العقــود الدوليــة مصــد اًر ميم ـاً يتميــز بــو خصوص ـاً ًل القــانون الــدولي االقتصــادي ،وذلــك نظ ـ اًر
لمدور الحاسم الذي تؤديو ىذه العقـود ،لـيس فقـط ضـمن إطـار االقتصـاد الـوطني ،وانمـا أيضـاً عمـى صـعيد
تطور العالقات الدولية االقتصادية التي تتفاعل وتؤثر فييا عدة أشخاص ذي طبيعـة قانونيـة مختمفـة ،مـن

يعبـر العقـد
دول ومنظمات دولية وأفراد طبيعيين واعتباريين ،وعمى األخص الشركات متعـددة الجنسـيات .و ّ
عن توافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قـانوني ،يتمثّـل فـي التـزام شـخص أو أكثـر ،بمواجيـة شـخص
أو أكثر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل ،مقابل تعويض مادي أو عيني.

وينطبــق أيض ـاً ىــذا التعريــف عمــى العقــود الدوليــة التــي تتميــز بخصوصــية عــدم التكــافؤ فــي المركــز

الق ــانوني ب ــين أطـ ـراف العق ــد وف ــي إمكاني ــاتيم الفعمي ــة .حي ــث تُب ــرم العق ــود الدولي ــة ب ــين الدول ــة بشخص ــيتيا
االعتبارية المستقمة أو بواسطة إحدى ىيئاتيا العامة أو التي تعمل لحسابيا ،وبين شخص أجنبي ،طبيعي
أو اعتباري ،وغالباً مـا يكـون شـركة خاصـة أو متعـددة الجنسـيات ،بقصـد القيـام بعمـل تجـاري محـدد يتعمـق
بالبيع والشراء واالستي ارد والتصدير واستغالل ثروة طبيعية أو إنشاء مشروع استثماري ،وذلك في مقابل يتم

االتفــاق بشــأنو بــين األط ـراف المتعاقــدة ،س ـواء أكــان مبمغ ـاً مــن المــال أو حصــة مــن الثــروة المســتخرجة أو

ويســتخدم عــادة تعــابير متعــارف عمييــا فــي األوســاط االقتصــادية والتجاريــة
نســبة مــن األربــاح المتحصــمةُ .
لتحدي ــد مص ــطم الط ــرف ف ــي العق ــد ال ــدولي كالمس ــتورد والم ــورد والمص ــدر والمس ــتثمر والب ــائع والمش ــتري
والمؤجر والمستأجر والمنتفع.
وتب ــرز العق ــود الدولي ــة بأش ــكال متنوع ــة ،فينال ــك عق ــود المب ــادالت ك ــالبيع والشـ ـراء وعق ــود االقتـ ـراض
والتأمين ،وكذلك عقود التنمية االقتصادية كعقود االستثمارات واألشغال العامة والخدمات والتوريد والتعاون

الصــناعي والمســاعدة الفنيــة واالستشــارات والمشــروعات المشــتركة والمقــاوالت وعقــود التنقيــب عــن البتــرول
واســتغاللو وتســويقو وبنــاء المصــانع ونقــل التكنولوجيــا والمعرفــة العمميــة .وتتميــز العقــود الدوليــة بطــول مــدة

تنفيــذىا كونيــا تتعمــق فــي معظــم الحــاالت باســتثمار الم ـوارد الطبيعيــة ،كمــا تمــن أحيان ـاً الطــرف األجنبــي

الخــاص بعــض الحقــوق واالمتيــازات كحريــة االســتي ارد والتصــدير والحصــول عمــى بعــض الم ازيــا الض ـريبية
والجمركية.
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وتنحصــر عــادة خيــارات األطـراف المتعاقــدة فــي تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق عمــى العقــد الــدولي،

سواء بالقانون الوطني لمدولة المتعاقدة كما ىو الحال في أغمب العقود الدولية ،أو بالمبادئ العامة لمقانون
المطبقــة فــي ميــدان العالقــات الدوليــة االقتصــادية ،أو بــالعودة إلــى قواعــد القــانون الــدولي العــام ،أو حتــى
بإيجاد نظام قانوني مستقل يقوم العقد ذاتو بتحديـده فـي ضـوء مـا يسـمى بنظريـة العقـد الطميـق .وقـد يرغـب

األط ـراف الت ـزام الدقــة فــي تحريــر عقــدىم وصــياغتو ،فيمجــؤون إلــى إدراج األحكــام المنصــوص عمييــا فــي

قــانون معــين فــي صــمب العقــد المبــرم ،أو يــتم االكتفــاء فقــط باإلحالــة إلــى قواعــد ىــذا القــانون تالفيـاً إلثقــال
نصوص العقد .واليعني إدماج أحكام قانونية معينة في العقد بأنيا ستحكم المنازعـة التـي ستحصـل الحقـاً،

إذا لـم يقصـد األطـراف ذلـك صـراحة أو ضــمناً .وبالتـالي ينحصــر دور القـانون الواجـب التطبيــق مبـدئياً فــي
تحديد مضمون العقد.

كمــا تخضــع العقــود الدوليــة إلــى أحكــام العديــد مــن االتفاقيــات والمعاىــدات التــي تحكــم بعــض أن ـواع

العقود الدوليـة ومواضـيعيا ،والتـي تسـمو بنصوصـيا عمـى أحكـام القـوانين الوطنيـة لمـدول المتعاقـدة ،تطبيقـاً

لم ــا ى ــو متع ــارف عمي ــو ف ــي الق ــانون ال ــدولي .ونش ــير ىن ــا عم ــى الخص ــوص إل ــى اتفاقي ــات الى ــاي ألعـ ـوام
1955و1964ح ــول البي ــوع الدولي ــة لممنقـ ـوالت المادي ــة ،واتفاقي ــة الى ــاي لع ــام 1977ح ــول عق ــود التمثي ــل

التجــاري ،واتفاقيــة فيينــا لعــام 1988حــول البيــوع التجاريــة الدوليــة ،واتفاقيــة منظمــة الــدول األميركي ـة لعــام

1994حول العقود الدولية .إن إرادة األطراف في اختيار القانون الواجـب التطبيـق عمـى العقـد الـدولي ،تعـد

إذاً قاعــدة اإلســناد الخاصــة بتنــازع القـوانين فــي العقــود الدوليــة .وفــي حــال تخمّــف اإلرادة الصـريحة ،ينبغــي
عندئ ـ ــذ البح ـ ــث ع ـ ــن اإل اردة الض ـ ــمنية لألطـ ـ ـراف المتعاق ـ ــدة واستخالص ـ ــيا مـ ـ ـن وق ـ ــائع وظ ـ ــروف التعاق ـ ــد

ومالبساتو.20

 -1تم االعتماد في شرح فكرة العقود الدولية المذكورة أعاله عمى بحث د.ماىر ممندي ،الذي تم إعداده لصال ىيئة الموسـوعة العربيـة
فــي دمشــق عــام 2884م ،باالســتناد إلــى الم ارجــع التاليــة:

د .احمــد عبــد الك ـريم ســالمة ،قــانون العقــد الــدولي ،دار النيضــة

العربية ،القاىرة2881/2888،م ،ود 8ثـروت حبيـب ،د ارسـة فـي قـانون التجـارة الدوليـة ،مكتبـة الجـالء الجديـدة ،مصـر -المنصـورة،

1995م ود8حفيظــة الســيد الحــداد ،العقــود المبرمــة بــين الــدول واألشــخاص األجنبيـة ،منشــورات الحمبــي الحقوقيــة ،بيــروت2883 ،م
ود8ىشام صادق ،القانون الواجب التطبيق عمى عقود التجارة الدولية ،منشأة المعارف ،مصر1995 ،م.
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تمارين:
اختر اإلجابة الخاطئة :
من األهداف العامة للقانون الدولي االقتصادي:

 . 1اإلسهام في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين.
 . 2تعزيز الثقة واالعتماد المتبادل للدول في عالقاتها االقتصادية.
 . 3الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات واالحتكارات الدولية.
 .4ضمان امتالك دول العالم لقوة عسكرية تحمي بها اقتصادها.
اإلجابة الصحيحة رقم . 4

من المصادر التقميدية لمقانون الدولي االقتصادي:
 .1االتفاقيـات الدوليـة

 .2األعـ راف الدوليـ ة

 .3المبـادئ العامة لمقانـون

 .4العقود الدولية

اإلجابة الصحيحة رقم . 4
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الوحدة التعميمية الثانية
تطور العالقات الدولية االقتصادية
ُّ

 -1النظريات الشائعة
الكممات المفتاحية:
التكتالت الدولية االقتصادية -المجتمع الدولي  -النظريات الرأسمالية  -االقتصاد السياسي  -النظرية
التجاريػة  -النظرية الطبيعيػة  -النظرية ال أرسػمالية الحديثة  -النظرية االشتراكية  -االشػتراكية الطوباويػة
 -االشػتراكية البورجوازيػة  -االشػتراكية العمميػة.

الممخص:

تعرؼ العالقات الدولية االقتصادية بأنيا تشمؿ مجموعة التعامالت االقتصادية التي تتـ وتتجاوز بوقائعيا
ّ
وآثارىا حدود الدولة الواحدة .ويسعى المجتمع الدولي إلى تكويف قواعد قانونية اقتصادية عامة ،وأصبحت

َّص مؤلفات بأكمميا لمعالجة العالقات الدولية االقتصادية.
تُخص ْ

وتشغؿ النظريات الرأسمالية مكانة بارزه منذ بداية تكوف عمـ االقتصاد السياسي ،ومف النظريات
الرأسمالية :النظرية التجاريػة والنظرية الطبيعيػة والنظرية ال أرسػمالية الحديثة.

وباإلضافة لمنظرية الراسمالية ىناؾ النظرية االشتراكية والتي تيدؼ إلى إقامة مجتمع ٍ
خاؿ مف الظمـ

واالستغالؿ.

األهداف التعميمية:
يجب عمى الطالب عند إنياء ىذا الج أز أف يكوف قاد اًر عمى:

 -1تعريؼ العالقات الدولية االقتصادية ومعرفة سماتيا.
 -2معرفة النظريات الرأسمالية المختمفة.

 -3معرفة النظريات االشتراكية ومراحؿ تطورىا.
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تعرؼ العالقات الدولية االقتصادية بأنيا تشمؿ مجموعة التعامالت االقتصادية التي تتـ وتتجاوز
ّ
بوقائعيا وآثارىا حدود الدولة الواحدة .أي العالقات التي تخضع لسمطات حكومية مختمفة ،سواء
أكانت تبادالت دولية تجارية ( إنتاج وتصدير واستيراد واستثمارات )...أو مالية ونقدية ( تنقؿ رؤوس

األمواؿ وتسوية المدفوعات الدولية والقروض والمساعدات وأسواؽ الصرؼ )...أو تبادؿ خدمات (

نقؿ وسياحة وصيرفة وائتماف .)...كما ترتبط ىذه العالقات بشكؿ وثيؽ مع غيرىا مف المؤثّرات
الدولية المتبادلة ،السياسية واالجتماعية والثقافية ،بؿ وتناولتيا العديد مف النظريات االقتصادية التي

تتالءـ بأسسيا العامة مع ىذا النظاـ االقتصادي أو ذاؾ.

النظريات الشائعة
يتميز االقتصاد الدولي في عالمنا الحالي بعدد مف الظواىر السائدة والتي تتمحور بشكؿ خاص
َّ

حوؿ تنامي التكتالت الدولية االقتصادية وسيادة عصر الثورة العممية والمعموماتية والتكنولوجية والتغيرات

الفنية والتقنية وصناعة العمـ والمعرفة .وكذلؾ نشوء مفيوـ العولمة الذي يش ّكؿ بحد ذاتو تطو اًر نوعياً

المؤسسات
جديداً في التاريخ االقتصادي المعاصر المستند عمى مفاىيـ اقتصاد السوؽ الحر وسيطرة
ّ
الدولية والشركات متعددة الجنسيات.1

ورغـ ىذا التطور اليائؿ في العالقات الدولية االقتصادية ،إال أف ىذه العالقات ال تزاؿ تتسِّـ بانعداـ

ِّ
المتقدمة في فرض السيطرة والييمنة عمى ثروات الدوؿ النامية
المساواة والعدالة ،الناجمة عف رغبة الدوؿ
وعدـ احتراـ حقوقيا في التنمية ،واحتكار منجزات العمـ والتقنية .وكذلؾ لمضغط عمى الدوؿ النامية مف

تمس غالباً مفيوـ السيادة والحقوؽ الوطنية.
أجؿ الحصوؿ عمى تنازالت جوىرية ،سياسية واقتصاديةّ ،
وىذا ما يش ّكؿ تيديداً حقيقياً لمستقبؿ العالقات الدولية وتطورىا .وليذا يسعى المجتمع الدولي إلى تكويف

قواعد قانونية اقتصادية عامة ،تيدؼ إلى تنظيـ العالقات الدولية االقتصادية وفقاً ألسس المساواة في
السيادة والمنفعة المشتركة والتعاوف المتبادؿ وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ،وىذا ما ينيض بو

حالياً القانوف الدولي االقتصادي.2

1

 د .زين ػػب حس ػػيف ع ػػوض اد ،االقتص ػػاد ال ػػدولي ،ال ػػدار الجامعي ػػة لمطباع ػػة والنش ػػر ،بي ػػروت 1998 ،ـ ،ص 18-5ورع ػػد الص ػػرف،أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ،الجزء األوؿ ،سمسمة الرضا لممعمومات ،دار الرضا لمنشر ،دمشؽ2222 ،ـ ،ص.34-29

 -2د .عماد حبيب ،مرجع سابؽ ،ص.6-5
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النظريات الرأسمالية
تشغؿ النظريات الرأسمالية مكانة بارزه منذ بداية تكوف عمـ االقتصاد السياسي في القرف السابع

عشر ،وحتى أيامنا الحالية .وقد أفرد عدد مف المؤلفيف والمختصيف مساحات واسعة مف دراساتيـ
َّص مؤلفات
وأبحاثيـ لمعالجة موضوع التجارة الدولية .أما في العصر الحديث ،فقد أصبحت تُخص ْ
بأكمميا لمعالجة العالقات الدولية االقتصادية ،والتي تأكدت خصوصيتيا كعمـ مستقؿ بذاتو ،بعد
التطورات اليائمة التي شيدتيا المبادالت الدولية ،التجارية والنقدية ،وتفاقـ حدة المشكالت المنبثقة عف

مختمؼ مظاىر التبادؿ الدولي ،وكذلؾ تزايد درجات االعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ ،فضالً عف تغير
المالمح والخصائص المحددة لطبيعة االقتصاد العالمي المعاصر.3

أوالا -النظرية التجاريـة

توجو الحياة
نشأت ىذه النظرية في الثمث األخير مف القرف الخامس عشر ،وظمّت أفكارىا ّ
االقتصادية الدولية لغاية منتصؼ القرف الثامف عشر .وتتمخص آراء التجارييف ،ومنيـ اإليطالي ميكيافيمي

واإلنكميزي توماس ماف والفرنسي مونكرتيف ،بأف ثروة الدولة تُقاس بما تستطيع حيازتو مف معادف نفيسة
كالذىب والفضة .ومف ىنا جاء التوجُّو نحو تشجيع التجارة الخارجية باتجاه منحى التصدير فقط ،وفرض

قيود عمى الواردات مف السمع والخدمات ،واخضاع عممية صرؼ العمالت األجنبية لرقابة الدولة .فقد كاف

الفكر التجاري آنذاؾ نصي اًر قوياً لمتدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي وفرض سياسة حمائية ومنح

اإلعانات لممصدريف إلنتاج سمع بتكاليؼ منخفضة وصالحة لمتصدير.4

 -1د .عػػادؿ أحمػػد حشػػيش ود .مجػػدي محمػػود شػػياب ،أساسػػيات االقتصػػاد الػػدولي ،منشػػورات الحمبػػي الحقوقيػػة ،بيػػروت2222 ،ـ،

ص.14-7

 -2زينب حسيف عوض اد ،االقتصاد الدولي ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،بيروت ،1998 ،ص 46و د2فتحػي أبػو الفضػؿ وعػز
المؤسسات في ظؿ العولمة ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتػاب ،القػاىرة2224 ،ـ،
الديف حسنيف ومحمد القفاص ،دور الدولة و ّ
ص 47-46ود2ابراىيـ مشورب ،االقتصاد السياسي ،دار المنيؿ المبناني ،بيروت2222 ،ـ ،ص 47.-37
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ثانيا -النظرية الطبيعيـة

وقد ظيرت عمى أنقاض المذىب التجاري مع بروز ظاىرة االستعمار ونيب ثروات البمداف الفقيرة.

وأىـ روادىا الفرنسي فرانسوا كيناي واإلنكميزي وليـ بتي .ويؤمف أصحاب ىذه النظرية بأف المجتمعات

تتطور حسب نظاـ طبيعي خمقو اد سبحانو وتعالى لبموغ سعادة البشر ورفاىيتيـ ،وبأف الفرد يش ّكؿ
محور النظاـ السياسي واالقتصادي لمدولة وىدفو النيائي .لذلؾ يتوجب احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو

األساسية بدوف انتقاص ،إالّ بما يتنازؿ عنو الفرد بإرادتو الحرة طبقاً لفكرة جاف جاؾ روسو حوؿ العقد

االجتماعي .ولذلؾ تؤيد ىذه المدرسة بقوة فكرة عدـ تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي لألفراد ،وبضرورة

اقتصار دورىا ومياميا في تحقيؽ األمف واقامة العدؿ والقضاء وتأميف الخدمات العامة .أي تغميب مفيوـ

الدولة الحارسة أو الحامية.5

ثالث ا -النظرية الرأسـمالية الحديثة

برزت ىذه النظرية منذ أواخر القرف الثامف عشر ،بعد ظيور الرأسمالية الصناعية واختراع اآللة في

أوربا ،وأدى ذلؾ إلى زيادة اإلنتاج السمعي واتساع حجـ األسواؽ العالمية ونيب ثروات الشعوب الخاضعة
لالستعمار ،وبذلؾ أضحت الصناعة ىي القطاع االقتصادي السائد .وىنا برزت النظرية الرأسمالية

الحديثة التي أسيمت في تكريس المجتمع الرأسمالي العالمي ،والتي ال تتجاوز أفكار المذىب الطبيعي،

حيث تستند بدورىا عمى معالـ تقديس الحرية االقتصادية الفردية وعدـ تدخؿ الدولة في النشاط
االقتصادي وبأف العمؿ ىو المصدر الرئيسي لمثروة والتجارة .وتُ ِ
ث القوانيف االقتصادية أثرىا بصورة
حد ْ
مستقمة عف إرادة البشر ووعييـ ،وىي قوانيف موضوعية وخالدة .كما تشمؿ الحرية االقتصادية لألفراد

حرية التعاقد والتممؾ والتجارة وممارسة أي مينة أو نشاط اقتصادي .فمصمحة الجماعة ىي حاصؿ جميع

المصالح الفردية ،وعمى الدولة أف تحمي الحرية الفردية ودورىا في تحقيؽ الصالح العاـ ،فيي سيئة في
اإلدارة وغير صالحة لمقياـ بالمياـ االقتصادية وتب ّذر األمواؿ التي يجنييا األفراد ،وعمييا بالتالي االكتفاء
بتشجيع مبدأ حرية التجارة الخارجية باعتبارىا الوسيمة المثمى لزيادة ثروة البالد ورفاىيتيا.6

 -1د2فتحي أبو الفضؿ ،مرجع سابؽ ،ص  48-47و د2ابراىيـ مشورب ،مرجع سابؽ،
6

ص .55-47

 -د 2زين ػػب حسػ ػػيف عػ ػػوض اد ،مرج ػػع سػ ػػابؽ ،ص 46ود2فتحػ ػػي أبػ ػػو الفض ػػؿ ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ،

ص  79-48ود2اب ػ ػراىيـ

مشورب ،مرجع سابؽ ،ص 73-56ود2عادؿ أحمد حشيش ود2مجدي محمود شياب ،مرجع سابؽ ،ص62.-61
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النظريـات االشـتراكية
وىي مدرسة تختمؼ تماماً بإيديولوجيتيا عف الفكر الرأسمالي ،وتيدؼ إلى إقامة مجتمع ٍ
خاؿ مف

الظمـ واالستغالؿ .وقد برزت مع بدايات القرف الثامف عشر عندما ترافؽ االزدىار االقتصادي لمرأسمالية
ببؤس الكادحيف الناجـ عف انخفاض أجورىـ وارتفاع األسعار ومستويات البطالة .وىكذا امتد الصراع بيف

العماؿ والرأسمالييف ،وانقسـ المجتمع إلى طبقتيف :الطبقة البورجوازية والرأسمالية التي تمتمؾ وسائؿ
اإلنتاج وتحقؽ األرباح ،والطبقة العاممة التي التممؾ سوى قوة عمميا .وقد دفع ىذا الوضع عدداً مف
المفكريف والمصمحيف والفالسفة إلى البحث عف أسباب المآسي االقتصادية واالجتماعية وطرح الحموؿ

المناسبة ليا ،والتي تختمؼ تماماً عف تمؾ السائدة في المذىب الرأسمالي التقميدي أو الحديث.
مرت النظرية االشتراكية في ثالث مراحؿ:
وقد ّ

أوالا -االشـتراكية الطوباويـة

ومف أىـ أقطابيا اإلنكميزياف توماس مور وروبرت أويف والفرنسياف ساف سيموف وشارؿ فورييو.
حيث عكست آرائيـ الظمـ واالستغالؿ الذي تعانيو أغمبية أفراد الشعب وانتقدوا الممكية الخاصة لكونيا

السبب الرئيسي لممآسي والمشاكؿ التي يعاني منيا الكادحوف .وطالبوا بأف يكوف العمؿ واجب عمى

الجميع وبأف يتـ توزيع الموارد وتبادليا وفؽ مبدأ لكؿ بحسب عممو وقدراتو .كما طرح االشتراكيوف
الطوباويوف فكرة تخطيط االقتصاد الوطني مف أجؿ تحسيف الظروؼ المعيشية وتغيير النظاـ القائـ بشكؿ

جذري .لكنيـ فشموا في تحويؿ أفكارىـ إلى واقع عممي بسبب ابتعادىـ عف تحديد نظرية عممية واضحة
عف تطور المجتمعات البشرية أو تقديـ حموؿ قابمة لمتطبيؽ عمى المدى القريب.7

 -1د2ابراىيـ مشورب ،مرجع سابؽ ،ص .92-83
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ثانيا-االشـتراكية البورجوازيـة

حيث اقتصرت أفكار مؤيدييا مف أمثاؿ السويسري جاف شارؿ سيسموندي والفرنسي جوزيؼ

برودوف ،عمى ضرورة رفع الظمـ الذي حاؽ بأفراد الطبقة المتوسطة مف المنتجيف الصغار نتيجة استخداـ

اآللة وازاحة معظميـ مف السوؽ نظ اًر لممنافسة الشديدة مف قبؿ الرأسمالييف الكبار .لذلؾ طالبوا بضرورة

تمؽ ىذه اآلراء أي
تدخؿ الدولة مف أجؿ تنظيـ العمؿ والمنافسة والحفاظ عمى الممكيات الصغيرة .ولـ َ
قبوؿ لدى األوساط الشعبية واالقتصادية بسبب تناقضيا وازدواجية مواقفيا .فيي تريد القضاء فقط عمى

الممكيات الكبيرة لصالح المنتجيف الصغار .أي تحقيؽ مصالح الطبقة البورجوازية في المجتمع بدوف تقديـ

حموؿ جذرية لممشاكؿ التي يعاني منيا فقرائو.8

ثالث ا-االشـتراكية العمميـة

أو االشتراكية الماركسية نسبة لمبتكرييا األلمانياف كارؿ ماركس وزميمو فريدريؾ آنجمز .حيث يعتمد الفكر
االشتراكي العممي عمى بناء إيديولوجية شمولية وواقعية وبعيدة عف الخياؿ ،وتضع نظرية فمسفية

اقتصادية متكاممة لالنتقاؿ مف النظاـ الرأسمالي إلى النظاـ االشتراكي .وتستند ىذه النظرية عمى قاعدتي
المادية /الجدلية والمادية /التاريخية ،لكي تؤ ّكد بأف المجتمع يتطور تاريخياً وفؽ قوانيف عامة وتتغير
ىياكمو بتبديؿ الشروط السياسية واالقتصادية واالجتماعية .لكف يبقى عنصر اإلنتاج ىو المرتكز األساسي
يتقدـ بدونو .وخالؿ ىذا التطور ،تظير بعض المتناقضات التي تنفي بعضيا
الذي ال يمكف لممجتمع أف ّ
بعضاً وتعيش في حالة صراع دائـ .ويؤكد ماركس بوجود عالقة جدلية بيف القوى المنتجة وعالقات

اإلنتاج .فيو يتفؽ مع أصحاب النظرية الرأسمالية التقميدية بأف قيمة السمعة تتحدد بحسب كمية العمؿ
المبذوؿ في إنتاجيا ،لكف ىذه العالقة ليست أبدية ،فيي خاضعة لمتغيير مع تبدالت الشروط السائدة في

المجتمع .فالسمع ىي منتجات ذات قيمة استعمالية لالستيالؾ الشخصي أو اإلنتاجي ،ولكنيا كذلؾ سمع
ذات قيمة تبادلية في السوؽ ،مما يؤدي إلى المزاحمة بيف المنتجيف لتحقيؽ أقصى حد مف األرباح
واغتناء أقمية مف الناس عمى حساب إفالس األغمبية ،كما أف القيمة الزائدة التي يحققيا العامؿ خالؿ

عممو يتممكيا الرأسمالي بدوف مقابؿ .وبالتالي تظير عممية التبادؿ في السوؽ كعالقة اجتماعية ،عندما
يدخؿ كؿ منتج بسمعتو إلى السوؽ محدداً القيمة الفردية لمنتجاتو ،ولكف عندما يتـ التبادؿ بيف جميع
ٍ
تعبر عف كمية العمؿ المبذوؿ اجتماعياً إلنتاج
السمع وقيميا المختمفة ،تسود حينئذ القيمة االجتماعية التي ّ
ىذه السمع ،وىي قابمة بدورىا لمتبدؿ مع تغير شروط اإلنتاج السائدة في المجتمع .لذلؾ انشغؿ ماركس
كثي اًر بظاىرة ُّ
وتحكميـ بالتالي في تحديد قيمة
تركز رؤوس األمواؿ في أيدي قمة مف المنتجيف الرأسمالييف
ُّ
السمعة في السوؽ وكيفية توزيع الناتج االجتماعي واألجور .حيث تمتمؾ طبقة القمة مف أصحاب رؤوس

 -2المرجع السابؽ ،ص .94
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األمواؿ النصيب األكبر مف الدخوؿ بشكؿ أرباح ،بينما تكتفي األغمبية مف قوة العمؿ بامتالؾ النصيب

األقؿ مف الدخوؿ بشكؿ أجور .كما قد تؤدي شروط السوؽ إلى عدـ قدرة بعض المنتجيف عمى تحقيؽ
الق يمة االجتماعية لسمعيـ وتطوير وسائؿ إنتاجيـ ،مما يسيـ في تعرضيـ ألزمات اقتصادية أو لحاالت
إفالس ،وخروجيـ بالتالي مف عممية اإلنتاج والتبادؿ .كؿ ذلؾ يحصؿ في مقابؿ أولئؾ الذيف بإمكانيـ
تطوير وسائؿ إنتاجيـ وتحقيؽ قيمة لسمعيـ أقؿ مف القيمة االجتماعية ،ويحققوف بالتالي أرباحاً تساعدىـ
عمى تركيز رؤوس األمواؿ وبموغ االحتكار في ظؿ تمقائية اقتصاد السوؽ وعفويتو .ويستخمص ماركس

بأف النظاـ الرأسمالي ليس أبدياً وانما ىو نظاـ استغاللي عابر ،وسيترؾ مكانو لنظاـ آخر تنتفي فيو
عوامؿ االستغالؿ وتسوده العدالة والمساواة ،وذلؾ بعد أف تثور الطبقة الكادحة إلقامة نظاـ اشتراكي وفؽ

مبادئ الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج والتخطيط االقتصادي الشامؿ.
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 -2التطبيقات المختمفة
الكممات المفتاحية:
االقتصاد الرأسمالي

-

االقتصػاد االشػتراكي

-

االقتصػاد السوري

-

االقتصاد اإلسبلمي

-

اقتصاد

السوؽ -اقتصػاد السوؽ الحر  -وسائؿ اإلنتاج  -العرض والطمب  -ممكية الخاصة – الربح– االحتكار -
منظمة التجارة العالمية -الطبقة الكادحة– الشيوعية  -الدوؿ النامية -الفقو االقتصادي اإلسبلمي.

الممخص:
تيدؼ األنظمة االقتصادية إلى تحقيؽ مستوى معيشي أفضؿ لئلنسػاف ،فظير النظاـ الرأسمالي الذي
يعتمد عمى اقتصاد الحر ،ثـ النظاـ االشتراكي ،بعد أف نودي بضرورة تدخؿ الدولة في النشاطات

التجارية .وكاف اإلسبلـ قد طرح نظاماً اقتصادياً يعتبر نموذجاً متكامبلً لمقواعد القانونية ذات المصدر
الشرعي .ويشكؿ االقتصاد السوري نظاماً خاصاً ليس رأسمالياً وال اشتراكياً.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب عمى الطالب:
 .1معرفة مفيوـ ومبادئ وتطور السوؽ الحر.
 .2معرفة مبادئ وتطبيقات االقتصاد االشتراكي وأسس العبلقات فيو وأسباب انييار االقتصاد
الشيوعي.
 . 3معرفة سمات االقتصاد السوري وتطوره وأثر المتغيرات الدولية عميو.
 .4معرفة مكونات االقتصاد اإلسبلمي والتي جعمت منو ذا أىمية متميزة.
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تمهـيد
تحاوؿ األنظمة االقتصادية كافة االدعاء بأنيا تيدؼ في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ مستوى
معيشي أفضؿ لئلنسػاف .وليذا انبثؽ منػذ القرف الخامس عشر ما يسمى بالنظاـ الرأسمالي القائـ
عمى أُسس اقتصاد السوؽ الحر .ثـ ما لبث أف تأثَّر العالـ بكتابات كارؿ ماركس ورفاقو حوؿ
مساوئ النظاـ الرأسمالي ومزاياه .وبدأت تظير األنظمة االقتصادية المختمفة التي تنادي بضرورة
تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي ،سواء عمى الصعيد الوطني أو الدولي .وكاف أىميا تمؾ

التي تيدؼ إلى بناء االقتصاد الوطني أو العالمي عمى أُسس اشتراكية .ورغـ اختبلؼ األشكاؿ
تـ مف خبلليا تطبيؽ األنظمة االقتصادية االشتراكية ،إالّ أف بعض ىذه األنظمة ال
واألُطر التي ّ
تزاؿ تعتمد بدرجات مختمفة عمى بعض مبادئ اقتصاد السوؽ ،كما ىي الحاؿ لدى عدد مف
الدوؿ النامية كسورية .عمماً بأننا سنتطرؽ أيضاً وبشكؿ مختصر إلى بعض المبلمح األساسية
لمنظاـ االقتصادي اإلسبلمي باعتباره نموذجاً متكامبلً آخر لمقواعد القانونية ذات المصدر

الشرعي والتي يمكنيا يوماً ما أف تحكـ العبلقات الدولية االقتصادية.

االقتصـاد الرأسمالي
نشأت األنظمة االقتصادية الرأسمالية في نيايات القروف الوسطى ،عندما بدأ التجار بالبحث عف وسائؿ
جديدة لزيادة ثرواتيـ .وقد أسيمت حركات اإلصبلح الديني في تقديس أىمية العمؿ الفردي والمنافسة

الحرة ،وبالتالي زيادة الثروات الخاصة .وكاف اقتصاد السوؽ وال يزاؿ يش ّكؿ الدعامة الحقيقية واألساس

التاريخي التي يستند إلييا ىذا النظاـ ،والذي لـ يعد قاص اًر عمى االكتفاء بتداوؿ حركة السمع التجارية
وتنشيطيا ،بؿ أصبح يتطمّع منذ قياـ الثورة الصناعية في أوربا إلى السيطرة عمى جميع نشاطات السوؽ
مف إنتاج وتوزيع وتداوؿ لرؤوس األمواؿ والسمع ،في ظؿ المنافسة التامة.
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أوالا -مفهوم اقتصـاد السوق الحر
يستند ىذا النظاـ السائد حالياً في العالـ عمى تقديس الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج وحرية

التبادالت التجارية والمنافسة الحرة وفؽ عوامؿ العرض والطمب .إذ كمما اتسع حجـ السوؽ ونظامو ،كمما

كفؿ ذلؾ مجاالً أوسع لنمو النظاـ ال أرسمالي ،والعكس صحيح .ويرتكز مفيوـ اقتصاد السوؽ عمى عدد

تميزه عف غيره مف الظواىر العامة لعمـ االقتصاد .وىذا مايجعؿ مف الصعوبة بمكاف
مف المرتكزات التي ّ
موحد القتصاد السوؽ .فبعض المفكريف ُّ
يعدونو نوعاً مف عشوائية
االتفاؽ عمى تعريؼ فقيي وقانوني ّ
التعامؿ االقتصادي بيف األفراد ،بينما يرى فيو بعضيـ اآلخر شكبلً مف التنظيـ العفوي الذي تقضيو
طبيعة األشياء وتطور الحياة ،فيو يعبِّر عف استم اررية القوانيف االقتصادية األساسية الناتجة عف عمميات
اإلنتاج والتداوؿ .فمكؿ إنساف حاجة يريد إشباعيا ،لذلؾ فيو يبذؿ جيده الواعي واليادؼ الستغبلؿ

عناصر الطبيعة ،مستخدماً األدوات المختمفة لمعمؿ كاألرض واآللة وغيرىا ،وعبر تكويف عبلقات

اجتماعية مع غيره مف أبناء البشر .وىذا ما كاف سائداً منذ المجتمعات السابقة لظيور اقتصاد السوؽ،

عندما كاف االقتصاد الطبيعي ىو السائد في الحياة االقتصادية لدى المجتمعات البدائية وفي عيد الرؽ.

لكف في مرحمة تالية حقؽ المنتجوف فائضاً اقتصادياً خضع لمتبادؿ في السوؽ ،وبرزت بالتالي بدءاً مف
أواخر عيد النظاـ اإلقطاعي بوادر العبلقات التبادلية السمعية ػ النقدية والتقسيـ االجتماعي لمعمؿ .حيث

يقوـ مالؾ رأس الماؿ بالحصوؿ عمى قوة العمؿ ووسائؿ اإلنتاج بيدؼ تبادؿ منتجاتو في السوؽ ،بعد

تحويميا إلى سمع في ظؿ قوانيف المنافسة الحر ،وليحصؿ بالتالي عمى مقصده النيائي المتمثّؿ في الربح.
أي العائد النقدي الفائض عف رأسمالو األساسي الذي بدأ بو عممية اإلنتاج.

ثاني ا -مبادئ اقتصاد السوق الحر
أفرزت النظريات االقتصادية المختمفة التي يرتكز عمييا النظاـ الرأسمالي أو اقتصاد السوؽ الحر،
بعض األسس والمبادئ التي ِّ
تشكؿ بمجموعيا قانوناً أساسياً ليذا النظاـ ،والذي يختمؼ بطبيعتو عف

النظاـ االقتصادي االشتراكي والمخطَّط ،بؿ ويتناقض معو غالباً .ويمكف إجماؿ ىذه األسس والمبادئ
بأربع:

 -1الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج :يشترط اقتصاد السوؽ ممكية األفراد لوسائؿ اإلنتاج كاألرض
واآلالت ومصادر الطاقة ،ويفرض العقاب عمى مف يعتدي عمييا .ونظ اًر ألف وسائؿ اإلنتاج تش ّكؿ رأس

الماؿ األساسي الذي يعتمد عميو ىذا االقتصاد ،لذلؾ منح األفراد حؽ تممؾ ىذه الوسائؿ والتصرؼ فييا
واستغبلليا بما يتناسب مع مصالحيـ الفردية .وكذلؾ االستفادة مف ثمرات ىذا االستغبلؿ عبر تداوؿ

السمع في األسواؽ والحصوؿ عمى األرباح .وكذلؾ تمكيف قمة مف األفراد في المجتمع بأف تحتكر لنفسيا
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محدد.
الفائض االقتصادي ،مقابؿ أولئؾ الذيف ال يممكوف ىذه الوسائؿ ،وانما لدييـ قوة عمميـ مقابؿ أجر ّ
تطورت الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج مع تطور أسموب اإلنتاج والتداوؿ في السوؽ .وبدت الصورة
وقد َّ

السائدة تتمثّؿ في ممارسة الحقوؽ المترتبة عمى الممكية الفردية بشكؿ ممكية جماعيةُ ،يطمؽ عمييا في
معظـ األحياف عبارة الشركة التجارية .وقد أدى ذلؾ لبلنتقاؿ إلى مرحمة الممكيات الكبيرة وتركز رؤوس
األمواؿ لدى عدد محدود مف أفراد المجتمع وظيور االحتكارات الكبرى .بالطبع ،ال يفقد اقتصاد السوؽ

صفتو ىذه فيما إذا أخضعت الدولة الممكية الخاصة لبعض القيود لمحفاظ عمى األمف والصحة وحماية

البيئة ،أو وجود بعض الممكيات العامة كمرافؽ الخدمات وطرؽ المواصبلت الرئيسية ،مادامت الممكية
الخاصة لوسائؿ اإلنتاج ىي السائدة في السوؽ.

 -2حرية اإلنتاج والتبادالت التجارية والنقدية :يعتمد أيضاً النظاـ االقتصادي الرأسمالي عمى

اإل نتاج والتداوؿ التمقائي أو العفوي بتأثير قوى السوؽ المختمفة ،حيث يتولى مالؾ رأس الماؿ إدارة
مشاريعو وفؽ مصالحو الخاصة ،ولو الحرية وحؽ الخيار في تحديد طريقة اإلنتاج والتداوؿ ،ما داـ ىدفو
النيائي ىو تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح .فإذا ما كانت فكرة اتخاذ الق اررات الفردية المتعمِّقة
باستثمار رؤوس األمواؿ الخاصة تتـ عادة بوعي وتيدؼ إلى تحقيؽ الربح ،إالَّ النتيجة النيائية ال يمكف

ضمانيا ،فيي تحدث تمقائياً حسب الظروؼ السائدة في السوؽ ،وتحكميا بالتالي قوانيف موضوعية
كقانوف القيمة وعوامؿ العرض والطمب .بالمقابؿ ،ال تممؾ الطبقة العاممة سوى حرية استغبلؿ قوة عمميا
بقصد الحصوؿ عمى األجر .بينما يحاوؿ المستيمكوف تناوؿ أجود السمع بأقؿ األثماف ،وبذلؾ يتحقؽ

التوازف الذي ينشده اقتصاد السوؽ.

 -3تكوين األسعار وفق عوامل العرض والطمب :تش ّكؿ ظاىرة الثمف المحور األساسي الذي يدور

حولو اقتصاد السوؽ .ففي المجتمع الرأسمالي يمتقي عادة البائعوف والمشتروف ،عبر التقاء عرض السمع
بالطمب عمييا ،بينما يمثِّؿ الثمف نقطة االلتقاء بيف رواد السوؽ .إف تحقيؽ التكافؤ بيف المتناقضيف:

العرض والطمب ،يم ّكف مف تنظيـ التبادؿ في اقتصاد تحررت فيو الوحدات اإلنتاجية مف الخضوع لمتنظيـ
االجتماعي أو المخطَّط .وتبرز ىنا ظاىرة الثمف كمقياس لمقيمة التبادلية لمسمع وفقاً لدرجة المنافسة التي
تسود في السوؽ .وبقدر ما يبغي المستيمؾ تحقيؽ أكبر منفعة مف جراء طمبو عمى السمع ،بقدر ما يسعى
مالؾ رأس الماؿ إلى تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح ،عبر تحديده لؤلسعار التي تتناسب مع عرض سمعتو

وتسويقيا .ولكف ال يستطيع أياً ًً مف ىؤالء االنفراد في التأثير عمى ثمف السمعة ارتفاعاً أو انخفاضاً .ففي
ظؿ المنافسة الحرة وظروؼ العرض والطمب ،يتـ تحديد السمعة في السوؽ بشكؿ مستقؿ تماماً عف إرادة

كؿ منتج بمفرده .إف تحديد األسعار يخضع لظروؼ موضوعية نابعة مف سموؾ المتعامميف في السوؽ.
وىذه األسعار تتناسب طرداً مع الطمب عمى السمع ،ترتفع بارتفاعو وتنخفض بانخفاضو ،وعكساً مع
العرض تنخفض األسعار بارتفاعو وترتفع بانخفاضو ،وبذلؾ تتحقؽ قيمة السمعة في السوؽ.
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 -4تحقيق األرباح في ظل المنافسة واالحتكارِّ :
تشكؿ ظاىرة الربح إحدى السمات الميمة األخرى

لمنشاط االقتصادي الرأسمالي .ويتحقَّؽ ىذا الكسب المادي أو العيني في ظؿ المنافسة التامة وعدـ وجود

قيود عمى تحديد ثمف السمعة أو تسعير إلزامي بواسطة الدولة .ونظ اًر ألف الوحدة اإلنتاجية تعمؿ أصبلً

مف أجؿ تحقيؽ التبادؿ في السوؽ ،فإف اليدؼ النيائي يتمثّؿ إذاً في الحصوؿ عمى أقصى ما يمكف مف

األرباح .لذلؾ يحاوؿ دائماً مالؾ رأس الماؿ توسيع حجـ أعمالو لزيادة سيطرتو عمى السوؽ .ففي ظؿ

قانوف المنافسة الحرة ،يسعى أصحاب رؤوس األمواؿ أيضاً لمتكتؿ فيما بينيـ ضمف احتكارات تخفؼ مف
االنعكاسات السمبية التي تسببيا عادة المنافسة تجاه مشاريعيـ .ويبقى اليدؼ المنشود مف تشكيؿ مثؿ
ىذه االحتكارات مواجية المنافسة في السوؽ واحتكار أساليب التقنية الحديثة والتقميؿ مف تكاليؼ اإلنتاج

والتداوؿ ،وبالتالي زيادة األرباح إلى أقصى الحدود.

تطـور اقتصاد السـوق الحر
ثالثاُّ -
اتجو النظاـ االقتصادي الدولي بعد نياية الحرب العالمية الثانية نحو توسيع مفيوـ اقتصاد السوؽ
والتحرر مف ظاىرة الحمائية وتدخؿ الدولة في النشاطات االقتصادية .وبقي النظاـ االقتصادي الرأسمالي

ىو السائد في السوؽ العالمية ،رغـ تنامي النظريات االشتراكية لمدة ال تزيد عف نصؼ قرف ،وذلؾ قبؿ
أف تتراجع مع سقوط األنظمة الشيوعية في شرؽ أوربا خبلؿ حقبة الثمانينيات وبداية التسعينيات مف

تصدرت رؤوس األمواؿ الغربية ،وبخاصة األميركية منيا ،الموقؼ لمسيطرة عمى
القرف الماضي .فقد
ّ

األسواؽ العالمية ،وتنامت الصراعات بينيا الحتكار ىذه السوؽ أو تمؾ ،وتضخمت ظاىرة الشركات

متعددة الجنسيات .وبدأت الييئات الدولية كصندوؽ النقد الدولي والمصرؼ الدولي لمتعمير والتنمية،
بفرض شروطيا اإلذعانية عمى الدوؿ النامية بغرض فتح أسواقيا وتحرير تبادالتيا التجارية وتسييؿ

االستثمارات األجنبية الخاصة واعتماد سياسة خصخصة المشاريع العامة أو إعادة ىيكمتيا وتشجيع
القطاع الخاص عمى النمو والمشاركة الفعالة في النشاط االقتصادي ،أي التحوؿ التدريجي نحو اقتصاد

السوؽ وتطبيقو بأجمى معانيو ،رغـ تداعياتو الصعبة عمى المستوى المعيشي لمطبقات الكادحة .وىذا ما

يتوافؽ أيضاً مع الفمسفة االقتصادية لمنظمة التجارة العالمية ،التي تيدؼ إلى خمؽ اقتصاد سوؽ عالمي
حر ،يضمف لرؤوس األمواؿ والسمع ،حرية الحركة والحد مف فرض الحواجز الجمركية وغيرىا مف القيود

التي تعيؽ انسياب حركة التجارة الدولية .أي انتياج سياسة اقتصادية تتبلءـ مع مبادئ النظاـ الرأسمالي

القائـ عمى اقتصاد السوؽ الحر.1

 -1د .عبد المطمب عبد الحميد ،النظػاـ االقتصػادي العػالمي الجديػد ،مجموعػة النيػؿ العربيػة ،القػاىرة2003 ،ـ و د .محمػد دويػدار،
مبػػادئ االقتصػػاد السياسػػي ،منشػػورات الحمبػػي الحقوقيػػة ،بيػػروت  2001ـ وحػػازـ البػػببلوي ،النظػػاـ االقتصػػادي الػػدولي المعاصػػر،
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االقتصـاد االشـتراكي
منظريو مف المذىب الماركسي ،يقوـ ىذا االقتصاد عمى أنقاض النظاـ الرأسمالي ،نتيجة
حسب
ِّ

التناقض القائـ بيف الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج والطابع االجتماعي لمعمؿ .وتجتاز عممية نشوء

االقتصاد االشتراكي مرحمة انتقالية ،تقصر أو تطوؿ حسب الخصائص الموضوعية والمحمية لكؿ مجتمع.

يتـ بعدىا مرحمة التحويؿ الثوري إلى مجتمع
وىي تبدأ باستبلـ السمطة بقيادة الطبقة الكادحة ،ثـ ّ
مقوماتو بشكؿ منيجي ومخطَّط ،تنتيي بترسيخ مبادئ االقتصاد االشتراكي.
اشتراكي ،والذي تتبمور ّ

أوالا -مبـادئ االقتصاد االشتراكي
 )1انتقاؿ السمطة السياسية إلى جماىير الطبقة الكادحة ،بعد تحقيؽ التحالؼ بيف العماؿ والفبلحيف
والمثقفيف الثورييف.
االحتكارت الرأسمالية الكبيرة ونقؿ
ا
 )2تقييد أو إزالة الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج األساسية وتأميـ
ممكيتيا إلى المجتمع.
 )3إجراء تغييرات تدريجية في العبلقات الرأسمالية واالقتصادية السائدة في القطاع الزراعي ،ومصادرة
أراضي اإلقطاعييف وتحويميا إلى ممكيات صغيرة أو مشتركة أو تعاونية.
 )4بناء القاعدة المادية التقنية لبلشتراكية واقامة الصناعة الحديثة وتعميـ اإلنتاج اآللي الكبير.
 )5تحقيؽ الثورة الثقافية وتأىيؿ الكادر الفني والعممي لبناء مجتمع شمولي بدوف فروقات أو تمييز بيف
عرؽ وآخر أو طبقة وأخرى.
 )6تطوير االقتصاد الوطني بصورة منيجية ومخطَّطة ،حيث تؤدي الدولة مف خبللو دو اًر حاسماً في
تنظيـ اإلنتاج وادارة المنشآت االقتصادية.

 )7ترسيخ أُسس الرقابة الشعبية عمى عمميات اإلنتاج ،وتوزيع المنتجات حسب مبدأ مف كؿ حسب
طاقتو ولكؿ حسب ما يعطيو.

وتتميز مرحمة االنتقاؿ مف االشتراكية إلى الشيوعية ،بمستوى ٍ
عاؿ مف تطور قوى اإلنتاج ووعي
َّ

يطبؽ المجتمع قاعدة مف كؿ حسب كفاءتو
العامميف المنتجيف ووفرة الخبرات المادية والروحية .وعندىا ّ
ولكؿ حسب حاجاتو .فتختفي الفوارؽ الطبقية بيف الناس وتزوؿ السمطة وتضمحؿ الدولة وينتفي استغبلؿ
سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة ،العػػدد  ،257بيػػروت2001 ،ـ وسػػميح مسػػعود ،الموسػػوعة االقتصػػادية ،شػػركة المطبوعػػات لمتوزيػػع والنشػػر،
بيروت1997 ،ـ وخبلَّؼ عبد الجابر خبلَّؼ ورابح رتيب ،مقدمة في االقتصاد السياسي ،مركز القاىرة لمتعمػيـ المفتػوح2001 ،ـ ،و
د .ماىر ممندي ،اقتصاد السوؽ ،بحث عممي َّ
مقدـ إلى ىيئة الموسوعة العربية بدمشؽ 2003 ،ـ.
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اإلنساف ألخيو اإلنساف .إذاً ،يعتمد االقتصاد االشتراكي عمى مفاىيـ عامة تختمؼ تماماً عف تمؾ السائدة

لدى االقتصاد الرأسمالي القائـ أساساً عمى نظاـ اقتصاد السوؽ الحر ،كسيادة الممكية الجماعية لوسائؿ
ُّ
وتدخؿ الدولة في توجيو وتخطيط معظـ النشاطات االقتصادية األساسية ،بما في ذلؾ تحديد
اإلنتاج

األسعار واألجور ،بدالً مف مراعاة تقمبات الطمب والعرض.

ثانيا -تطبيقـات االقتصاد االشتراكي
يبلحظ عادة ظيور أنماط اقتصادية متعددة لدى بعض البمداف أثناء مرحمة االنتقاؿ إلى االشتراكية.
فإلى جانب القطاع االشتراكي المسيطر عمى النشاطات االقتصادية الرئيسية لمدولة والمجتمع ،يوجد أحياناً
مجاؿ لمعمؿ في القطاع الخاص في السوؽ ،قد يتَّسع أو يضيؽ وفؽ الوضع السياسي واالجتماعي لكؿ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجيف الحرفييف ،الذيف احتفظوا
مجتمع عمى حدة .ويشمؿ ىذا القطاع
ّ
بممكيتيـ الخاصة لوسائؿ اإلنتاج .إالّ أف السمطة االشتراكية تستطيع بواسطة اتخاذ عدة إجراءات الحد

مف اتساع مجاؿ اقتصاد السوؽ ،كتحقيؽ الرقابة الفعالة عمى عمؿ القطاع الخاص ،وممارسة التأثير
عمى األسعار واألجور واألرباح ومنع االحتكارات .وبشكؿ يكاد أف يصبح فيو اقتصاد السوؽ لدى النظاـ

االشتراكي اقتصاداً مخططاً ،ويفقد بالتالي إحدى أىـ خصائصو ،أال وىي التمقائية في اإلنتاج والتبادؿ.2

وقد برز أوؿ تطبيؽ لبلقتصاد االشتراكي بعدما انتصرت الثورة البمشفية في روسيا القيصرية عاـ

 1917فانتقمت السمطة إلى الطبقة الكادحة ،المؤىمة حسب فبلديمير لينيف ،لقيادة المجتمع وبناء
االشتراكية .ثـ ما لبثت أف انتشرت األنظمة االشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية ،لدى حوالي ثمث دوؿ

العالـ ،وخاصة في أوربا الشرقية والعديد مف دوؿ العالـ الثالث ،بعد نيميا االستقبلؿ الناجز وسيطرتيا

عمى مصادر ثرواتيا الوطنية .وقد حقَّؽ النظاـ االشتراكي منجزات ضخمة عمى كافة الصعد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،رغـ وجود بعض االنتكاسات ىنا وىناؾ ،الناجمة عف الظروؼ المحمية

والدولية.

 -1د .ماىر ممندي ،اقتصاد السوؽ ،بحث عممي َّ
مقدـ إلى ىيئة الموسوعة العربية بدمشؽ 2003 ،ـ
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ثالثا-أُسـس العالقات االقتصادية االشتراكية
تقوـ العبلقات بيف األنظمة االشتراكية عمى أساس الصداقة واالحتراـ المتبادؿ ،مع األخذ بالحسباف

ويعتبر التقسيـ االشتراكي لمعمؿ أساساً لمتعاوف االقتصادي بيف البمداف
مصالح كؿ بمد عمى حدةُ .
االشتراكية ،والذي يتـ تطويره بشكؿ عقبلني ومخطط ،بيدؼ رفع فعالية اإلنتاج االجتماعي وتحقيؽ وتأثر
النمو االقتصادي وتحسيف األحواؿ المعيشية لممواطنيف وخمؽ القاعدة المادية ،الضرورية لتطوير االقتصاد

الوطني .كما تستند العبلقات الدولية االقتصادية لمدوؿ االشتراكية ،بعضيا مع اآلخر ومع البمداف
األخرى ،عمى األسس التالية:

وتخصص الدولة االشتراكية األقؿ تطو اًر في
 )1تصنيع البمداف ذات المستوى االقتصادي المنخفض،
ّ
فروع اإلنتاج التي تتمتَّع فييا بميزة نسبية.
ِّ
المتقدمة ،مف أجؿ تحقيؽ البرامج التنموية
 )2تقديـ المساعدات المختمفة مف قبؿ البمداف االشتراكية
لمدوؿ االشتراكية األقؿ تطو اًر.

 )3تأسيس التجارة الخارجية لمدوؿ االشتراكية عمى مبادئ المساواة واحتراـ االستقبلؿ وعدـ التدخؿ في
الشؤوف الداخمية واتباع سياسة التبادؿ المتكافئ.

 )4االحتكار الحكومي لمتجارة الخارجية وفؽ مقتضيات المصمحة العامة وخطط التنمية االقتصادية.
 )5تشكيؿ األسعار في األسواؽ العالمية عمى أساس العمؿ الضروري المبذوؿ اجتماعياً إلنتاج السمع،
مطبات التقمبات الشديدة لعوامؿ العرض والطمب .بما في ذلؾ تحديد أسعار
وتبلفي الوقوع في ّ
تشجيعية مدعومة حكومياً لفترة زمنية محدودة ،وبما يتناسب مع القيمة الفعمية لممنتجات والمصالح

االقتصادية لجميع الدوؿ والمجتمعات.3

 -1د .محمد خالد الحريري ،مرجع سابؽ ،ص .208-202
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رابعا -أسـباب انهيار االقتصاد الشيوعي
بدأت األنظمة الشيوعية باالنييار منذ نياية حقبة الثمانينيات وبداية التسعينيات مف القرف الفائت،

وخاصة بعد سقوط االتحاد السوفييتي السابؽ واألنظمة الشيوعية لدوؿ شرؽ أوربا .كما تحولت بعض
الدوؿ جزئياً أو كمياً عف توجياتيا االشتراكية ،رغـ أف النظاـ الشيوعي ال يزاؿ مطبقاً في بعض البمداف
كالصيف وكوريا الشمالية وفيتناـ وكوبا .ويعود انييار األنظمة الشيوعية القائمة عمى أسس االقتصاد
االشتراكي إلى عدد مف األسباب والعوامؿ الداخمية والخارجية ،وأىميا:
 )1التناقض بيف القطاع االشتراكي القائـ عمى أساس الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج ،أي حؽ الدولة في
الحيازة واالستغبلؿ والتصرؼ ،وبيف تبعثر القطاع الحرفي والزراعي الصغير الذي تسود فيو الممكية

الخاصة ،ولكنو أقرب مف حيث عبلقات العمؿ إلى القطاع االشتراكي ،مما أدى إلى ظيور الخمؿ
في االقتصاد الوطني.

التسرع في إطبلؽ المراحؿ لبلنتقاؿ نحو االشتراكية ،وبما يخالؼ الظروؼ الموضوعية لممجتمع،
)2
ُّ
ويبعدىـ
ويضعؼ المبادرة لدى أفراد المجتمع ُ
مما قد يؤثر عمى المفاىيـ الديمقراطية والحريات العامة ُ
الفعالة في الحياة السياسية وينشر الفساد ،وىذا ما ينعكس سمباً عمى تطور االقتصاد
عف المشاركة ّ

الوطني وصبلبتو.

وتعرض األنظمة االشتراكية الوطنية إلى تحديات
 )3المجابية الضارية مع أطماع الرأسمالية العالميةّ ،
وضغوطات كبيرة نتيجة المتغيرات الدولية وسيطرة القطب الواحد عمى مختمؼ المياديف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وميما يكف الموقؼ مف النظاـ االشتراكي ،فقد برىف بدوف شؾ عمى وجود نظاـ اقتصادي
وتطوره وفؽ
واجتماعي ،يمكف أف ُيظير الطاقات الفعمية والكامنة عند الناس لوضعيا في خدمة المجتمع
ّ
مبادئ العدالة والمساواة.4

 -1د .إبراىيـ مشورب ،مرجع سػابؽ ،ص  171-158و د .محمد سعيد نابمسي ،مرجع سابؽ ،ص .437-328
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االقتصـاد السوري

يش ّكؿ االقتصاد السوري جزءاً مف اقتصاديات الدوؿ النامية ،والتي ال يمكف تصنيفيا بيف عداد النظـ

الرأسمالية أو االشتراكية .فإلى جانب ترّكز ممكية بعض وسائؿ اإلنتاج لدى عدد محدود مف األفراد،

يتوافر أحياناً قطاع ممموؾ لمدولة وقطاع تعاوني .وال يساعد تدني مستوى القوى المنتجة في توسع

السوؽ ،والتي تتميَّز بانخفاض مستوى اإلنتاج الفردي والدخوؿ واالدخارات وتدني المستوى التنظيمي
والتقني وسيطرة القطاع الزراعي واإلستخراجي ،مما يؤدي إلى ضيؽ السوؽ المحمية واضعاؼ الطمب

عمييا وعدـ قدرتيا عمى النمو بوتيرة كافية وبالتالي اختبلؿ الميازف التجاري لصالح المستوردات.5

نتعرؼ عمى الوضع الراىف لمعبلقات الدولية االقتصادية لسورية ،البد مف اإلشارة لمتطورات
ولكي َّ

التي شيدىا االقتصاد الوطني منذ عيد االنتداب وحتى وقتنا الحاضر .فقد خمّؼ االستعمار الفرنسي

وراءه نظاماً ليبرالياً يعتمد أسس التجارة الحرة كحؽ التممؾ والعمؿ وتنقؿ رؤوس األمواؿ والبضائع،

المؤسسات الكبرى لسيطرة رأس الماؿ األجنبي .وبعد زواؿ االنتداب وحصوؿ القطر
وخضعت البنوؾ و ّ
العربي السوري عمى استقبللو عاـ 1946ـ وبروز ظاىرة الصراع العربي/الصييوني ،بدأ اقتصاد السوؽ
يتراجع تدريجياً في سورية ويتخمص مف سيطرة االحتكارات األجنبية .وىكذا تكوف القطاع العاـ ليتولى

ريادة االقتصاد السوري منذ منتصؼ الستينيات مف القرف الماضي ،حيث اتسع تدخؿ الدولة في الحياة
االقتصادية الداخمية والخارجية حتى نياية القرف العشريف.

 -1د .ماىر ممندي ،اقتصاد السوؽ ،بحث عممي َّ
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أوالا -سـمات االقتصاد السوري منذ عام 1693م

)1

االعتماد عمى مبادئ االشتراكية واالستقبللية واالكتفاء الذاتي والتخطيط المركزي المرف والتعددية

)2

إجراء إصبلحات زراعية واقامة عبلقات اجتماعية جديدة في القطاع الزراعي وتطوير مشروعات

االقتصادية ،والتي ال تتعارض كثي اًر مع متطمبات اقتصاد السوؽ.

الري والسدود لزيادة مساحة األراضي المروية في الببلد .حيث بمغت نسبة مساىمة الزراعة حوالي

ثمث الناتج المحمي اإلجمالي.
)3

توسع القطاع الحكومي وترسيخ دوره في تطوير االقتصاد الوطني وعممية التنمية .خاصة بعد اتخاذ

إجراءات التأميـ لمشركات الكبرى خبلؿ حقبة الستينيات مف القرف الماضي .ودعـ ىذا القطاع مف

حيث تحديد األسعار وأفضمية التسويؽ الداخمي والخارجي .فالقطاع العاـ ُيسيـ بما ال يقؿ عف
 %60مف مجمؿ اإلنتاج الصناعي والمبادالت الخارجية.
)4

تحفيز القطاع الخاص والقطاع المشترؾ عمى التوسع والنمو ،رغـ ضعؼ إسياماتيما في تطوير
االقتصاد الوطني ،وانحصار نشاطاتيما غالباً في بعض القطاعات العقارية والصناعات الحرفية
والغذائية.

)5

تأميـ المصارؼ الوطنية واألجنبية في القطر ،ودمجيا في مصارؼ عامة متخصصة .حيث اختص
الم صرؼ التجاري السوري بتمويؿ عمميات قطاع التجارة الخارجية واحتكار عمميات تبادؿ القطع
األجنبي ،مع فرض قيود عمى تبادؿ العمبلت ونقميا ،واعتماد أسعار رسمية متعددة لمدوالر.

)6

إنشاء مؤسسات عامة متخصصة لمتجارة الخارجية كمؤسسة المواد الصيدالنية (فارمكس) ومؤسسة
اآلليات والتجييزات واإلطارات (أفتوماشيف) ومؤسسة المعادف واألخشاب (أفتوميتاؿ) باإلضافة إلى

المؤسسة العامة
شركات القطاع العاـ األخرى كالشركة العامة لمنفط وادارة حصر التبغ والتنباؾ و ّ
لمسينما وغيرىا.
)7

قدرة قطاع التجارة الخارجية عمى توفير مستمزمات اإلنتاج واالستيبلؾ وتصريؼ الفائض مف
المنتجات المحمية .حيث استطاع ىذا القطاع تمبية احتياجات القطر السوري عبر استيراد السمع

يصدر بالمقابؿ قسماً كبي اًر مف
اإلنتاجية كاآلالت والمعدات اإللكترونية ووسائط النقؿ ،بينما
ّ
المنتجات الزراعية وبعض السمع الصناعية وخاصة المنسوجات القطنية.

)8

صدر سوريا وتستورد حوالي ثمثي إجمالي صادراتيا ومستورداتيا مع بعض دوؿ االتحاد األوربي.
ت ّ
والذي ُّ
يعد الشريؾ التجاري األساسي لمقطر.
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)9

اليزاؿ النفط السوري يحتؿ المصدر األوؿ لمتصدير ،حيث يمثّؿ حوالي ثمثي إجمالي الصادرات
السورية لمخارج ،وذلؾ رغـ زيادة مستوى الصادرات لمخارج عدة أضعاؼ خبلؿ نصؼ قرف مف

الزمف.
 )10خضوع عمميات االستيراد والتصدير إلى تراخيص رسمية .وارتفاع الرسوـ الجمركية المفروضة عمى
استيراد السمع الكمالية والسيارات ،وقصر المستوردات عمى المواد الضرورية وتشجيع التصدير

لمخارج عبر منحو العديد مف التسييبلت الجمركية وغيرىا.

 )11عقد الكثير مف االتفاقيات التجارية مع الدوؿ العربية واألجنبية ،وكذلؾ اتفاقيات إنشاء مناطؽ تجارة
حرة مع الدوؿ المجاورة كاألردف ولبناف وتركيا .وتتميَّز العبلقات السورية  /المبنانية بعقد عدة اتفاقات
ومذكرات تفاىـ تتعمؽ بالتعاوف والتنسيؽ االقتصادي واالجتماعي وتنظيـ تنقؿ البضائع واألفراد ومنع

االزدواج الضريبي وتشجيع االستثمارات المتبادلة وحمايتيا وانشاء مكاتب حدودية مشتركة لتسييؿ
عبور السمع واألشخاص.
 )12صدور قانوف االستثمار رقـ  /10/لعاـ  1991وتعديبلتو البلحقة ،بيدؼ تشجيع المستثمريف
األجانب والمغتربيف لبلستثمار والعمؿ في سورية ومنحيـ العديد مف الحوافز الضريبية واالمتيازات

تـ إنياء العمؿ بيذا القانوف إثر صدور المرسوميف التشريعييف رقـ  /8/حوؿ إحداث
التنظيمية .وقد َّ
ىيئة االستثمار السورية ورقـ  /9/لعاـ 2007ـ الخاص باالستثمار.

ثاني ا-أثـر المتغيرات الدولية عمى االقتصاد السوري
شيد عالمنا المعاصر متغيرات جذرية استدعت إعادة النظر ببعض المفاىيـ االقتصادية التي كانت
سائدة في القطر العربي السوري لفترة طويمة مف الزمف .واستحوذت مسألة المشاكؿ الناجمة عف التحديات
التي تواجو مسيرة اإلصبلح االقتصادي مكانة ميمة بيف المسائؿ المتطرؽ إلييا ،سواء عمى المستوى

الشعبي أو الرسمي ،وحتى األكاديمي .فقد بدأت المتغيرات الدولية تتفاعؿ بجدية منذ بدايػة التسعينيات
مف القرف الفائت ،بعد انييار المعسكر الشيوعي وانتياء الحرب الباردة وىيمنة القطب الواحد بقيادة

الواليات المتحدة األميركية ومحاوالتيا الدؤوبة لمسيطرة عمى مقدرات العالـ الثالث والتدخؿ السافر في
شؤوف الدوؿ النامية ،وكذلؾ دعواتيا المستمرة لتكريس مفاىيـ انفرادية ذات خمفيات غامضة وأيديولوجيات
مشكوؾ بمصداقيتيا كالنظاـ العالمي الجديد والعولمة والمجتمع المدني ومراعاة حقوؽ اإلنساف ونشر

الديمقراطية عمى النمط الغربي ،وأخي اًر وليس آخ اًر ابتداع ما يسمى بالحرب عمى اإلرىاب ،كسبلح خير
ُيراد بو ش اًر .ىذا السبلح الذي ال تتوانى السمطات األميركية بقيادة المحافظيف الجدد عف إشياره وتسميطو
عمى رقاب الشعوب والحكومات المناوئة لسياساتيا وأطماعيا ،وتستخدمو ذريعة لمتدخؿ في شؤوف الدوؿ
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األخرى سياسياً واقتصادياً ،وحتى عسكرياً كما حصؿ في أفغانستاف والعراؽ ،وقبميما في فيتناـ وكوريا
وغواتيماال ونيكاراغوا وبنما وىاييتي وغرينادا ،وىمّـ ج ار.

وانعكست ىذه المتغيرات بقوة في المجاؿ االقتصادي ،خصوصاً بعد تراجع النظريات الشيوعية

والتحوؿ عنيا نحو اقتصاد السوؽ الحر وتحرير األسواؽ المالية .وقد أدى ىذا كمو إلى سيادة األفكار

والنظـ الرأسمالية بما تحتويو مف أسس ومتطمبات ال تتوافؽ أحياناً مع متطمبات التنمية االقتصادية

واالجتماعية لدى عدد مف دوؿ العالـ الثالث ،ومنيا أقطار الوطف العربي .كما برزت العديد مف التكتبلت

االقتصادية الكبرى التي تحاوؿ بإمكانياتيا اليائمة تعميؽ سيطرتيا عمى مقدرات العالـ ،بؿ وعمى اإلنساف

وتعمقت بالتالي أزمة القيـ والمبادئ وانتشار المصالح المادية واآلنية ،حيث أسيمت الثورة التقنية
ذاتو.
َّ
والمعموماتية واالتصاالت المتطورة في ترسيخ القيـ والمبادئ عنوة في عقوؿ الحكاـ والبشر .وقد سارعت
القيادات السياسية واإلدارية لدى العديد مف الدوؿ والييئات الدولية بالبحث عف السبؿ الكفيمة بتجنيب

اآلثار السمبية الناجمة عف ىذه المتغيرات ،واالستفادة بالمقابؿ مف إف ارزاتيا اإليجابية .كما انيالت دعوات

التركيز عمى اإلصبلح االقتصادي بما يحقؽ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد الوطنية وتفعيؿ الطاقات اإلنتاجية
وقدرات القوى العاممة وخمؽ الظروؼ المناسبة لئلبداع والتطوير ،وتغميب االعتبارات االقتصادية

واإلنسانية عمى عممية اتخاذ الق اررات واستخداـ التقنية الحديثة واستثمار الوقت بالشكؿ األفضؿ وتبني

مفيوـ القيادة الشاممة والفاعمة ،والى ما شاء اهلل مف أسس اإلصبلح االقتصادي اليادفة إلى محاولة
القضاء عمى حالة الضعؼ والوىف التي تعاني منيا بعض اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة اإلدارية

واالقتصادية وأساليب عمميا بما يتبلءـ مع اإلمكانيات المتاحة ويحفظ الثوابت المبدئية والقومية.
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االقتصاد اإلسالمي
شيدت الفترة ما بيف القرنيف الثاني والتاسع اليجرييف مؤلفات عديدة حوؿ استنباط األحكاـ الشرعية
لمختمؼ الشؤوف والقضايا االقتصادية ،المستمدة مف مصادر التشريع اإلسبلمي :القرآف الكريـ والسنة
الشريفة ومقاصد التشريع كالقياس واإلجماع واالستحساف واالستصبلح .وترجع أىمية دراسة الفقو

االقتصادي اإلسبلمي إلى فائدتيا القصوى بإبراز جوانب التفكير االقتصادي عند المسمميف ،مما ُيساعد
في فيـ طبيعة الظواىر االقتصادية التي يواجييا عالـ اليوـ بمختمؼ أنظمتو االقتصادية .6وتتجمى أىـ

مكونات االقتصاد اإلسبلمي باآلتي:
ربانيُّ :
يعد االقتصاد اإلسبلمي جزءاً مف اإلسبلـ الشامؿ الذي ال يمكف فصمو عف أحكاـ
أوالاـ نظام ّ

العقيدة اإلسبلمية ،وكؿ بند فيو ىو في طاعة اهلل سبحانو وتعالى .فقد أنزؿ اهلل شريعتو السمحاء لتكوف
عامة لمناس أجمع ،وىي شاممة لكؿ ما يحتاج إليو اإلنساف في كافة شؤوف حياتو .وتسمو الشريعة
اإلسبلمية عمى القوانيف الوضعية بكماليا وشموليا لكؿ ما يحتاجو المؤمنوف مف مبادئ ونظريات صالحة

في كؿ زماف ومكاف .ونصوصيا غير قابمة لمتعديؿ كونيا ليست مف وضع البشر بخبلؼ األنظمة
األخرى مف رأسمالية واشتراكية .وىي تعالج كافة المشكبلت لدى جميع المجتمعات بأعدؿ الحموؿ ،وذلؾ

عبر جمب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور .فاالقتصاد اإلسبلمي ييدؼ إلى تحقيؽ النمو
االقتصادي وتيذيب األنفس وتخفيؼ حدة التفاوت في توزيع الثروات .وىو قادر عمى التطور كونو يتسـ

بالواقعية والمرونة وعدـ المشقة.7

ثانياـ نظام أخالقي :حظّر اإلسبلـ كؿ ما ىو ضار بالفرد والمجتمع ،كتحريـ بعض المعامبلت

ويطبع النفس
االقتصادية التي تؤدي إلى تحجر القموب وافساد الضمير وضياع الوقت وانحراؼ السموؾ
ّ
البشرية عمى الجشع وينزع منيا السمو الروحي والتيذيب النفسي وحب الخير والعمؿ الصالح هلل سبحانو
المحرمة في اإلسبلـ ،نذكر منيا صناعة التماثيؿ وأدوات الميو والقمار
تعالى .ومف ىذه المعامبلت
ّ
والغش واستغبلؿ الحاجة والرشوة والربا.8

 - 1مف المؤلفػات الفقييػة حػوؿ االقتصػاد اإلسػبلمي كتػاب" الكسػب" لمشػيباني ،و"أحكػاـ السػوؽ" ليحيػى بػف عمػر ،و"البركػة فػي فضػؿ
السػػعي والحركػػة" لعبػػد الػػرحمف عمػػر الحبشػػي ،و"األحكػػاـ السػػمطانية" لممػػاوردي ،و"الطػػرؽ الحكميػػة" ألبػػف القػػيـ ،و"الخ ػراج" ألبػػي

يوسؼ ،و"األمواؿ" ألبي عبيد ،و"المقدمة" البف خمدوف ،وىنالؾ أيضاً مؤلفات أخرى لمغزالي وابف تيمية وابف حزـ وغيرىـ.

 -1قاؿ تعالى (( :يريد بكـ اليسر وال يريد بكـ العسر)) سورة البقرة/اآلية .185
2

وحرـ الربػا)) سػورة البقػرة /اآليػة  .275وقػاؿ
 قاؿ تعالى (( :وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ)) سورة البقرة /اآلية  .188وقاؿ تعالى(( :وأُح ّؿ البيع ّتعالى(( :وآتوىـ مف ماؿ اهلل الذي آتاكـ)) سورة النور /اآلية  .33وقاؿ تعالى(( :واف كػاف ذو عسػرة فنظػرة إلػى ميسػرة وأف تص َّػدقوا خيػر لكػـ إف
كنتـ تعمموف)) سورة البقرة /اآلية .280وقاؿ تعػالى(( :وال تبخسػوا النػاس أشػياءىـ)) سػورة األعػراؼ /اآليػة  .85وقػاؿ رسػوؿ اهلل (ص)(( :اليح ُّػؿ

المرئ مسمـ بيع سمعة يعمـ بيا داء

إالّ أخبر بو)) البخاري ومسمـ .وقاؿ (ص) ((:ال يبع الرجؿ عمػى بيػع أخيػو)) البخػاري ومسػمـ ،وقػاؿ

(ص)(( :رحـ اهلل رجبلً سمحاً إذا باع واذا اشترى واذا اقتضى)) البخاري ،وقاؿ (ص)(( :ال ضرر والضرار)) موطأ اإلماـ مالؾ.

48

ثالث ا -نظام موضوعي :لـ ييدر االقتصاد اإلسبلمي حؽ الفرد لصالح المجتمع كما فعمت الشيوعية،

ولـ ُيطمؽ سمطة الفرد عمى حساب المجتمع كما ىي الحاؿ في النظاـ الرأسمالي .ولكف إذا تعارض حؽ
فيقدـ األخير .إف السياسة االقتصادية لئلسبلـ تيدؼ إلى تحقيؽ مستويات ثابتة
الفرد مع حؽ المجتمعّ ،

مف األسعار واالستيبلؾ وتوظيؼ الموارد المتاحة وترشيد استخداميا األمثؿ وفؽ عوامؿ العرض والطمب

في السوؽ .مع حؽ الدولة بالتدخؿ إلنشاء مشروعات البنية األساسية وتوفير فرص العمؿ لمقادريف
والتسعير اإلجباري لمسمع في حاؿ تعدي الناس في أسعارىـ.
رابعا -نظام واقعي :اعتبر اإلسبلـ بأف الماؿ خير في أصؿ خمقتو ،وبأف الممكية الخاصة التي يحوز

تعد نوعاً مف االنتفاع بالشيء الممموؾ طبقاً ألغراض وجوده ،وىي قاصرة عمى حياة المالؾ
الناس عمييا ّ
فقط ،ثـ ينتقؿ الماؿ إلى ورثتو وفؽ آية المواريث في القرآف الكريـ .أي أف الماؿ ىو أصبلً ُممؾ هلل
سبحانو وتعالى ،واإلنساف مستخمؼ عميو ليثمره وفؽ أحكاـ الشريعة .كما يتـ التممؾ سواء بعقود التبرع

ويشترط في العقد بأف
دوف بدؿ كاليبة والصدقة والوصية واإلعارة ،أو بعقود المعاوضة كالبيع واإلجارةُ .
يكوف صحيحاً بتوافر شروط األىمية والبموغ والتراضي وبأف يكوف الماؿ متقوماً شرعاً وموجوداً حيف العقد،

حيث ال يجوز بيع المعدوـ .والعمؿ ىو أساس التممؾ ،فيتـ تحديد قيمة المنتج بما يضيفو إلييا العمؿ
وتكاليؼ اإلنتاج.9

خامس ا -نظام متوازن :يعتمد االقتصاد اإلسبلمي عمى قاعدة حرية التبادالت التجارية لتمارس قوى

العرض والطمب دورىا في تحديد األسعار .ويحؽ لمدولة أف تتدخؿ في حاالت االنحراؼ عف مبادئ
المنافسة الشريفة ولتوفير الضروريات مف السمع لؤلفراد والمجتمع .وتدعو الشريعة اإلسبلمية إلى أف يكوف
نددت الشريعة
التعامؿ بيف البائع والمشتري عمى أساس سميـ يطابؽ حقيقة السمع ويمنع الضرر .كما ّ
باالحتكار بصوره المختمفة وبضرورة معاقبة المحتكر ،لذلؾ يجوز لمدولة أف تمجأ أحياناً إلى التسعير
اإلجباري وفرض سعر المثؿ لمحاربة االحتكار والقضاء عميو وتوزيع السمع عمى المناطؽ ليتواءـ مع

الطمب عمييا.10

فعال :تنص الشريعة اإلسبلمية بأف النقد ُيستخدـ لتسييؿ عمميات التبادؿ ،وال يجوز
سادس ا -نظام ّ
استعمالو كسمعة بقصد تحقيؽ الربح أو إقراضو بفائدة ،وانما كوسيمة لمتبادؿ وتقدير ثمف البضائع .ولكي
تقوـ النقود بوظائفيا األساسية ،يشترط ثبات قيمتيا كأداة لممدفوعات اآلجمة .وقد كره اإلسبلـ ظاىرة

اكتناز األمواؿ وحبسيا عف االستثمار أو إلحداث التبلعب في األسعار .ويتوجب استثمار األمواؿ
1

 قاؿ تعالى(( :الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا)) سورة الكيؼ /اآلية  .46وقاؿ تعػالى(( :هلل ممػؾ السػموات واألرض)) سػورة الشػورى/اآلية  49وقاؿ تعالى(( :وأنفقوا مما جعمكـ مستخمفيف فيو)) سورة الحديد /اآلية .7

 - 1قاؿ (ص) (( :الجالب مرزوؽ والمحتكر ممعوف)) و(( مف احتكر طعاماً فيو خػاطئ)) رواىمػا مسػمـ ،ولقولػو (ص)(( :بػئس العبػد
ص اهلل األسعار َح ِزف واف أغبلىا فَ ِرَح )) جامع األصوؿ.
المحتكر ،إف أ َْر َخ َ
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المعطّمة بما يحقؽ النفع لمفرد والمجتمع وتشجيع المستثمريف والمبادرات الفردية واالىتماـ بالموارد البشرية.

ويقيد اإلنفاؽ االستثماري بقيديف اثنيف :أف يكوف الناتج حبلالً وعدـ اإلسراؼ في اإلنفاؽ .أي ضغط
ّ
التكاليؼ ما أمكف ألف ذلؾ يؤدي إلى تخفيض األسعار .لذلؾ كره اإلسبلـ عمؿ السمسار أو الوسيط
طالما أمكف االستغناء عنو ألف أجرتو يتحمميا المستيمؾ في نياية المطاؼ.11

سابع ا -نظام عادل :أرست الشريعة اإلسبلمية مجموعة مف القواعد التي يتوجب اتباعيا عند

تحصيؿ اإليرادات لمدولة كعدـ التصرؼ في الممكية الخاصة إالّ لدفع الضرر عف المجتمع واألفراد،
وكذلؾ مراعاة الطاقة عند فرض االلتزاـ المالي بما يتبلءـ مع نفقات الدولة والعدالة في توزيعيا ،وبما

يغرس الطمأنينة في نفوس األفراد عندما يعمموف بأف إيرادات الدولة تتوجو إلى المقصد السميـ .وتتمثّؿ

الضرائب في اإلسبلـ مف ضريبة األمواؿ المنقولة والتي تشمؿ زكاة النقديف وزكاة عروض التجارة وزكاة

السائمة مف بييمة األنعاـ ،والعشور عف األراضي الزراعية ،والخراج والجزية التي يتـ تحصيميا مف أىؿ

الذمة ،وخمس الغنائـ مما ُيعثر عميو مف معادف ،والركاز مف باطف األرض ،والمكوس عمى الواردات أو
ما يسمى في أيامنا الحالية بالرسوـ الجمركية.
ثامنا -نظام تكافمي :ييتـ االقتصاد اإلسبلمي أيضاً بتحقيؽ التكافؿ االجتماعي وضماف الحد

األدنى مف المعيشة لكؿ إمرئ في دولة اإلسبلـ .حيث أوجبت الشريعة اإلسبلمية بضرورة إعادة توزيع
موارد الدولة بعدة أساليب ،أىميا الزكاة والتبرعات والصدقات لممحتاجيف والنفقات الواجبة كنفقة الزوجة
وعمى األقارب الفقراء أو العاجزيف عف العمؿ والكفارات عف القتؿ والظيار والحنث باليميف والنذور

واألضاحي وعطاءات الدولة واليدايا واليبات والوصايا والوقؼ .وتُفرض الزكاة عمى الثروات القابمة
لمنماء ،فمف يممؾ الكثير دفع الكثير ،ومف يممؾ القميؿ دفع القميؿ ،وىي واجبة عمى األغنياء دوف

الفقراء .12وتُسيـ الزكاة في تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي بسبب معرفة قواعد تحصيميا
ومقاديرىا وأوجو صرفيا بنص القرآف الكريـ (سورة التوبة /اآلية .)60وىي ذات تقديرات نسبية وليست
تصاعدية كالضرائب ،لذلؾ فيي تحفّز أصحاب الدخوؿ المرتفعة عمى العمؿ واإلنتاج واالستثمار،
وتساعد عمى تشجيع االدخارات وتشغيميا وايجاد فرص العمالة ومحاربة التضخـ .كما يطمئف الفرد المسمـ

عمى صرؼ الزكاة في مصارفيا الشرعية نظ اًر لمعرفة مستحقييا ،مما سيشجعو عمى دفعيا وعدـ التأخر

شجع اإلسبلـ عمى إقامة نظاـ عادؿ لمضماف االجتماعي ،وذلؾ لمتعويض عف إصابات
في سدادىا .كما ّ
العمؿ والعجز والشيخوخة ،فيو شرعي كونو أقرب إلى التأميف التضامني أو التعاوني الذي الييدؼ إلى
 - 2قاؿ تعػالى (( :الػذيف ُيكنػزوف الػذىب والفضػة ال ينفقونيػا فػي سػبيؿ اهلل ِّ
فبشػرىـ بعػذاب ألػيـ)) سػورة التوبػة /اآليػة  .34وقػاؿ تعػالى (( :ومػا تنفقػوا
فؤلنفسػكـ ومػا تتفقػػوف إالّ ابتغػاء وجػو اهلل .ومػػا تنفقػوا مػػف خيػر يػوؼ إلػػيكـ وأنػتـ ال تظممػػوف)) سػورة البقػرة /اآليػػة  .272وقػاؿ رسػػوؿ اهلل (ص):
1

فميمسؾ أرضو)) أبو يوسؼ في الخراج.
((مف كاف لو أرض فميزرعيا أو ليمنحيا ألخاه ،فإف أبى ُ

 -قاؿ تعالى(( :والذيف في أمواليـ حؽ معموـ ،لمسائؿ والمحروـ)) سورة المعارج /اآلية .25-24
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تحقيؽ الربح .بعكس عقد التأميف الذي تعقده شركات التأميف وتمتزـ بموجبو بدفع مبالغ محددة عند حدوث

الخطر .فيذا العقد فاسد لكونو يحتوي عمى ضرر فاحش ،وىو بحسب فقياء المسمميف مف ضروب
المقامرة والربا.
حرـ اإلسبلـ البنوؾ الربوية التي تُقرض أو تقترض بفوائد معمومة .لكف ما
تاسع ا -نظام صالحُ :ي ّ
لبثت أف ان تشرت ظاىرة المصارؼ اإلسبلمية منذ بداية الستينيات مف القرف الماضي لدى عدد مف الدوؿ
اإلسبلمية .وتقوـ ىذه المصارؼ بإقراض زبائنيا مقابؿ المشاركة في الربح والخسارة الناتج عف المشروع
المنوي تمويمو ،أو استخداـ أسموب المضاربة عبر إيداع الناس ألمواليـ في المصرؼ اإلسبلمي بغاية
استثمار ىذه األمواؿ مقابؿ حصة مف األرباح أو الخسارة ،وىي حصة غير ثابتة .كما تمارس البنوؾ

اإلسبلمية ما يسمى بالمرابحة لآلمر بالشراء ،أي يشتري المصرؼ ما يريده المقترض مف مواد وآالت ،ثـ

يبيعيا لممقترض بعدما يأخذ منو وعداً بالشراء .وتستطيع ىذه البنوؾ أيضاً فرض رسـ الخدمة عمى

فعاؿ في عمميات التنمية لدى
الحواالت .وقد القت ىذه المصارؼ نجاحاً ال بأس بو ،وأسيمت بشكؿ ّ
تـ
الكثير مف الدوؿ اإلسبلمية .وكاف أوؿ مصرؼ إسبلمي تجاري حديث ىو بنؾ دبي اإلسبلمي الذي ّ
تأسيسو عاـ  .1974وبمغت عدد المصارؼ التجارية اإلسبلمية حوالي ( )350مصرفاً في نياية عاـ

 2007ـ وىنالؾ ثبلث دوؿ إسبلمية قامت بتمويؿ جميع مصارفيا اإلسبلمية بإشراؼ بنوكيا المركزية،

وىي الباكستاف وايراف والسوداف .حيث تقوـ ىذه المصارؼ بقبوؿ الودائع والمدخرات مف أصحابيا مف
خبلؿ نظاـ الودائع االستثمارية القائمة عمى المضاربة والودائع الجارية القائمة عمى القرض المضموف،

والعمؿ عمى استثمارىا في مشاريع نافعة ومربحة .وىي تمتزـ باألحكاـ الشرعية سواء ما يتعمؽ بتحريـ

الربا أو بالشروط المتعمقة بسائر عقودىا وعممياتيا .فيي أقرب إلى البنوؾ التنموية بحكـ طبيعتيا ،ألف
جميع عمميات التمويؿ التي تشارؾ أو تسيـ فييا تنحصر في المساعدة عمى إنتاج سمع وخدمات جديدة.

وىي ال تتعامؿ باألصوؿ النقدية كسندات الحكومة والشركات والودائع المصرفية التقميدية والديوف وغيرىا.

ومقره في جدة ،حيث يبمغ عدد
تـ تأسيس البنؾ اإلسبلمي لمتنمية عاـ 1974ـ ّ
والجدير بالذكر بأنو قد ّ
دولو األعضاء ( )53دولة إسبلمية ،ولو عدة مكاتب إقميمية .وتترّكز أعمالو في تمويؿ المشروعات
التنموية بأساليب التمويؿ بالمشاركة والبيع اآلجؿ وبالتقسيط وبيع االستصناع وغيرىا مف الطرؽ الشرعية

لمتمويؿ في اإلسبلـ.13

13

 د0عمػػي كنعػػاف ،االقتصػػاد اإلسػػبلمي – د ارسػػة فػػي اقتصػػاديات المػػاؿ ودور الدولػػة فػػي االقتص ػاد -دار الحسػػنيف/دمشػػؽ ،ودارالمعػػارؼ/حمػػص ،الطبعػػة األولػػى1997،ـ ود0محمػػد رواس قمعػػو جػػي ،مباحػػث فػػي االقتصػػاد اإلسػػبلمي مػػف أصػػولو الفقييػػة ،دار
النفػػائس ،بيروت،الطبعػػة الرابع ػػة2000،ـ ود0محمػػود إبػ ػراىيـ ود0منػػذر القحػػؼ ،االقتص ػػاد اإلسػػبلمي:عم ػػـ أو وىػػـ ،دار الفك ػػر،

دمشؽ2002 ،ـ ود0سيد شوربجي عبد المولى ،الفكر االقتصادي اإلسبلمي ومكافحة جرائـ النمو االقتصادي ،دار النشر بػالمركز
العربي لمدراسات األمنية والتدريب1991 ،ـ.
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تمارين:

اختر اإلجابة الخاطئة:

مف مبادئ اقتصاد السوؽ الحر:

 .1الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج.
 .2حرية اإلنتاج والتبادالت التجارية والنقدية.

 .3تكويف األسعار وفؽ عوامؿ العرض والطمب.
 .4تحقيؽ األرباح بعيداً عف المنافسة واالحتكار.

اإلجابة الصحيحة رقم .4

اختر اإلجابة الصحيحة:
تقضي النظرية الطبيعية في العالقات الدولية االقتصادية:
 -1بتدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية.
 -2بتخطيط الدولة لمنشاط االقتصادي .

 -3بتدخؿ الدولة أثناء حصوؿ أزمات اقتصادية فقط.
 -4بعدـ تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية.
اإلجابة الصحيحة رقـ 4
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الوحدة التعميمية الثالثة
مضمون القانون الدولي االقتصادي

القانون الدولي التجاري

 -1مذهب الحرية التجارية
الكممات المفتاحية:

التعامالت التجارية الدولية  -المنازعات الدولية التجارية  - )G.A.T.T( -منظمة التجارة العالمية -

المدرسة الطبيعية  -الثورة الصناعيـة  -الرسوم الجمركية  -مبدأ الشفافية  -اإلجراءات الرمادية  -الشرط

الوقائي.

الممخص:

يرتكز القانون الدولي التجاري عمى قاعدة حرية التبادالت التجارية الدولية ،و تعود فكرتو إلى عيد الدولة

الراعية التي ال تتدخل مبدئياً في الشؤون االقتصادية لعالقاتيا مع الدول الغير ،وفيما بعد ،شيد القرن
كرست
التاسع عشر رواج مذىب الحرية التجارية ،مع تزايد نطاق األسـواق وقيام الثورة الصناعيـة ،ثم ّ
االتفاقية العامة لمتعرفة الجمركية والتجارة ( )G.A.T.Tمنذ عام  1947قاعدة حرية التجارة الدولية ،التي

ت ِّ
شكل حالياً المحور األساسي الذي تحوم حولو كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي االقتصادي المعاصر
بما تحتويو من نقاط واستثناءات .وبرغم مزايا ىذه القاعدة إال أن ىناك انتقادات لنظام الحرية التجارية.

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة عمى الطالب:
 .1معرفة التطور التاريخي لمذىب الحرية التجارية.

 .2معرفة أىم النقاط التي تحتوييا قاعدة حرية التجارة الدولية واالستثناءات الواردة عمييا.
 .3معرفة مزايا قاعدة حرية التجارة الدولية وعيوبيا.
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تطور القانون الدولي االقتصادي بشكل منيجي وممحوظ ،لدرجة أن بعض مجاالت تطبيقاتو
َّ
األساسية ،بدأت ِّ
تشكل بدورىا فروعاً مشتقة منو وبتسميات مختمفة ،والتي يمكن إعادة تبويبيا في
ثالثة فروع رئيسية :القانون الدولي التجاري والقانون الدولي المالي والقانون الدولي لمتنمية.

القانون الدولي التجاري
ينظّم القانون الدولي التجاري كافة التعامالت التجارية الدولية وما يمحق بيا من مدفوعات مالية

متبادلة بين أشخاص القانون الدولي االقتصادي ،كإبرام اتفاقيات التبادل والتعاون التجاري واقامة
التكتالت االقتصادية ذات الطابع التجاري مثل مناطق التجارة الحرة واالتحادات الجمركية واألسواق

المشتركة والتكامالت االقتصادية ،وكذلك تسوية المنازعات الدولية التجارية .وتش ّكل االتفاقية العامة
لمتعرفة الجمركية والتجارة ( )G.A.T.Tوحالياً منظمة التجارة العالمية ،المحور األساسي الذي ترتكز عميو
معظم قواعد ومبادئ القانون الدولي التجاري.
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مذهب الحرية التجارية
يرتكز القانون الدولي التجاري حالياً عمى قاعدة حرية التبادالت التجارية الدولية وتجاوز السياسات

الحمائية التي كانت تحكم العالقات الدولية االقتصادية لدى الدول االشتراكية وبعض الدول الرأسمالية،

لغاية حقبة التسعينيات من القرن العشرين ،أي لحين سقوط األنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية وتنامي

قواعد اقتصاد السوق الحر وظاىرة العولمة وانفتاح األسواق العالمية.

األصـول التاريخيـة
تعود فكرة تحرير التجارة الدولية بجذورىا التاريخية إلى العصور الغارقة في القدم .أي إلى عيد

الدولة الراعية التي ال تتدخل مبدئياً في الشؤون االقتصادية لعالقاتيا مع الدول الغير أو تفرض قيوداً
عمى تبادالتيا التجارية مع العالم الخارجي .ولم تكن تُفرض الرسوم الجمركية في ذاك الوقت سوى لزيادة
حاصالت الدولة من الموارد المالية لمواجية النفقات واألعباء العامة ،دون مراعاة أو اىتمام ُيذكر آلثارىا

الحمائية .وقد أدى المذىب التجاري دو اًر ميماً في تنشيط التبادل التجاري العابر لمحدود .فالمسألة

الرئيسية كانت تنحصر في تحقيق ميزان تجاري رابح ،عبر تصدير سمع وطنية بأسعار مرتفعة وبقيمة

تزيد عمى أسعار ما يتم استيراده من السمع األجنبية .لكن الفكر التجاري كان نصي اًر قوياً لمتدخل الحكومي

في النشاط االقتصادي ،ضمن إطار تسييل التجارة الدولية وتشجيعيا .ثم ما لبثت أن سادت المدرسة
الطبيعية مع بروز الظاىرة االستعمارية منذ القرن السابع عشر ،وقد استندت ىذه المدرسة إلى مبدأ
تشجيع المنافسة بين المنتجين وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية القائمة عمى القوانين الطبيعية،

وىي قوانين مطمقة وضعيا اهلل لتحقيق سعادة البشر.1

وفيما بعد ،شيد القرن التاسع عشر فترة رواج وتدعيم لمذىب الحرية التجارية ،مع تزايد نطاق

األسـواق وقيام الثورة الصناعيـة واإلنتاج اآللي الكبير ،وتطور وسائل المواصالت واالتصاالت .واعتنق
الكثيرون المذىب الرأسمالي التقميدي آلدم سميث وديفيد روكاردو وروبرت مالتوس حول سيادة الحرية

االقتصادية المطمقة وعدم تدخل الدولة في النشاطات االقتصادية لألفراد ،والتي تتضمن خصوصاً حرية
التممك والتعاقد والتجارة وممارسة المينة حسب المصمحة الشخصية والقوانين الموضوعية لمطبيعة ،بينما

تعمل الدولة عمى حماية الحريات والحقوق العامة والفردية تحقيقاً لمصالح العام .كما دافع الرأسماليون عن
قاعدة حرية التجارة الدولية ،واعتبروا بأن التقسيم الدولي لمعمل والتخصص في اإلنتاج ىو المبدأ األساسي

 - 1د0ابراىيم مشورب ،مرجع سابق ،ص 45. - 37

55

بميزة نسبية،
لمعالقات الدولية االقتصادية .أي أن تتخصص كل دولة في إنتاج سمع محددة تتمتَّع فييا ّ
بميزة نسبية ،مما سيؤدي حتماً إلى
وأن تستورد ما تحتاج إليو من سمع أخرى من بالد تتمتَّع بإنتاجيا ّ
تنمية التبادل التجاري بين الدول وفق مبادئ المنافسة واقتصاد السوق الحر.2

تم االتفاق
وىذا ما ّ
كرستو منذ عام  7947االتفاقية العامة لمتعرفة الجمركية والتجارة ( )G.A.T.Tوما ّ
بشأنو من خالل جوالتيا المتالحقة من المفاوضات التجارية ،قبل وبعد توقيع ميثاق مراكش لعام 7994

المنشئ لمنظمة التجارة العالمية .وقد أثمرت ىذه الجيود الدولية المكثّفة عن تكريس نظام حرية التبادالت

التجارية عمى الصعيد الدولي ،من خالل التخفيض التدريجي لمرسوم الجمركية والقيود التعريفية والكمية
عمى معظم السمع الزراعية والصناعية والخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال واالتصاالت والنقل

والمقاوالت والسياحة والخدمات المينية واالستشارات الفنية والممكية الفكرية واالستثما ارت ذات األثر عمى

التجارة الدولية.3

المسـتقرة
القواعـد
ّ
ِّ
تشكل حالياً قاعدة حرية التجارة الدولية المحور األساسي الذي تحوم حولو كافة مبادئ وقواعد

القانون الدولي االقتصادي المعاصر .وفيما يمي أىم النقاط التي تحتوييا قاعدة حرية التجارة الدولية
واالستثناءات الواردة عمييا ،حسبما ىو مستقر في التعامل الدولي التجاري الذي تقوده منظمة التجارة

العالميـة:

 -7تخفيض وازالة جميع القيود والرسوم الجمركية وغيرىا من العقبات المشابية كنظام الحصص
والشكميات اإلدارية المفروضة عمى االستيراد والتصدير ،التي تعيق حرية انسياب التجارة الدولية.

 -2االلتزام بالمجوء إلى فرض الرسوم الجمركية فقط لحماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة
األجنبية (مبدأ الشفافية).
 -3االمتناع عن ممارسة سياسة اإلغراق .أي إقدام دولة ما عمى تصدير منتجاتيا بأسعار أقل من
سعر ىذه المنتجات لدى موطنيا األصمي ،مما قد ُيمحق ضر اًر جسيماً بمصالح المنتجين الوطنيين
لمدولة المستوردة ،أو قد ييدد بوقوع مثل ىكذا ضرر.
 -4حظر دعم الصادرات لكي ال تُباع بأسعار أقل من أسعار مثيالتيا القادمة من دول أخرى .فقد
تنال سياسة الدعم من المنافسة الشريفة وتؤدي إلى االحتكار والحاق الضرر بالمنتجات المماثمة.
2

 -المرجع السابق ،ص 79.-56

 -1د0زينب حسين عوض اهلل ،مرجع سابق ،ص  288-285و د0عبدالمطمب عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص 74.-71
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 -5إجراء مفاوضات ثنائية ومتعددة األطراف لتبادل التنازالت الجمركية من حيث إعفاء أو خفض
شرائح التعرفة المفروضة عمى السمع المتبادلة .وىذا ما سعت إليو وال تزال منظمة التجارة العالمية،
تم عقد عدد من
وكذلك سابقتيا االتفاقية العامة لمتعرفة الجمركية والتجارة ( )G.A.T.Tبعدما ّ
الجوالت التفاوضية التجارية عمى الكثير من السمع المتداولة.
-6

يجوز بشكل استثنائي تطبيق ما يسمى بـ "اإلجراءات الرمادية" التي تتضمن فرض قيود كمية أو

التقييد االختياري لممستوردات بغية تالفي ومنع إغراق األسواق بالبضائع المستوردة ،والتي قد تؤدي
إلى األضرار باإلنتاج الوطني .كما يجوز أحياناً المجوء إلى فرض إجراءات تجارية محددة عمى
االستيراد وتقييد المنافسة األجنبية في حال حدوث أزمة في ميزان المدفوعات أو حصول تدفق

مفاجئ وضخم من الواردات من سمع معينة ،عمى نحو ُيمحق ضر اًر جسيماً بالمنتجين الوطنيين أو
ييدد بوقوع مثل ىذا الضرر ،وىذا ما يسمى بـ "الشرط الوقائي" .ويحق لمدول اتخاذ كافة اإلجراءات
الضرورية لحماية أمنيا القومي .عمماً بأنو ال يجوز إقرار أو إنياء العمل بيذه اإلجراءات سوى

باالتفاق بين األطراف المعنية .وكذلك تطبيقيا في غضون ميمة محددة ،تنتيي بزوال الظروف

االستثنائية التي اقتضت اعتمادىا .وبالتالي العودة إلى األصل في العالقات الدولية االقتصادية،

أي حرية التجارة الدولية ،المستندة إلى مبدأ عدم التمييز في التعامل التجاري الدولي.4

المزايـا والمساوئ
تستند قاعدة حرية التجارة الدولية عمى ما تضمنتو النظريات التقميدية الرأسمالية في عمم االقتصاد
السياسي من مبادئ تحررية تيدف إلى تسييل تدفق السمع والخدمات واالستثمارات ورؤوس األموال

واألشخاص ع بر الحدود الوطنية ،دون عوائق أو عقبات ،وبعدم تدخل الدولة في مسار التجارة العابرة
لمحدود .وىذه القاعدة ليا مزايا عدة أىميا:

 -7ضمان الفوائد المتبادلة بين مختمف دول العالم ورفع مستوى الرفاىية االقتصادية.

 -2االستفادة من مزايا تقسيم العمل الدولي والتخصص في اإلنتاج ،مما يزيد من الحجم الكمي لمسمع
المنتجة ،ويؤدي بالتالي إلى حسن استغالل موارد الدولة.

 -3توسيع حجم التبادالت التجارية الدولية نتيجة اتساع نطاق السوق الذي يتم التبادل التجاري من
خاللو.

 -4سيولة استخدام عناصر اإلنتاج المتوافرة لدى الدول المختمفة ،حيث تؤدي الصادرات إلى زيادة
الناتج والدخل القومي وتوفير مجموعة واسعة من السمع المستوردة.

1

 د0عبــد المطمــب عبــد الحميــد ،مرجــع ســابق ،ص  75-37و د0اك ـرام عبــد الــرحيم ،مرجــع ســابق ،ص  152 -151ود0عمــيإبراىيم ،مرجع سابق ،ص 40.-34
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 -5تشجيع المنافسة مما يسيم في ارتفاع مستوى اإلنتاجية واستخدام وسائل اإلنتاج األكثر تطو اًر
وفعالية ،ويحقق الجودة ويخفض األسعار.

 -6التخفيف من سيطرة االحتكارات الحكومية ،التي ال تستطيع أن تتحكم بشكل تام في السوق الذي
تقوده عوامل العرض والطمب في اإلنتاج والتوزيع.

 -7استيراد السمع األجنبية بأسعار منخفضة وفق تكاليف إنتاجيا الفعمية ،وىذا ما قد يقمل من االعتماد
عمى المنتجات ذات التكاليف المرتفعة ،والتي تشكل عبئاً عمى االقتصاد الوطني.

 -8تسييل نقل التكنولوجيا والتقدم التقني والخبرة الفنية ،مما يزيد من شروط تحسين اإلنتاج
وتنشيطو.5

بالمقابل ،يحدد أنصار سياسة الحماية التجارية الدولية ،أىم انتقاداتيم لنظام الحرية التجارية،

باآلتي:

ِّ
المتقدمة وشركاتيا متعددة الجنسيات وفروعيا المختمفة عمى
 -7سيطرة أقمية من الدول الصناعية
التجارة الدولية ،مما يعيق عممية التنمية االقتصادية لدى الدول الفقيرة ،ويقمل من وارداتيا المالية.

 -2سيولة نقل األزمات االقتصادية الكبرى كالتضخم والركود إلى الدول النامية ذات االقتصاديات
الضعيفة.

ِّ
المتقدمـة وبأسـعار مرتفـعة،
 -3جعل الدول النامية سوقاً لتصريف السمع الصناعية القادمة من الدول
ومص ّـد اًر لممـواد األولية ذات األسعار المنخفضة نسبياً .وىذا ما يؤثر عمى اليياكل االقتصادية
لمبمدان النامية وعدم حصوليا عمى الموارد الالزمة لمقيام بمشاريعيا التنموية.

ِّ
المتقدمة في األسواق
 -4عدم قدرة الصناعات الناشئة لدى الدول النامية عمى منافسة منتجات الدول
العالمية ،وخاصة مع استخدام البدائل الصناعية محل الخامات الطبيعية التي تعتمد عمى تصديرىا

الدول النامية.

1

 -د0عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابق ،ص  264-262و د0زينب حسين عوض اهلل ،مرجع سابق ،ص .292-291
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 -2مذهب الحماية التجارية
الكممات المفتاحية:

حرية التجارة الدولية  -الدوؿ الصناعية  -ذ ارئػع الحماية التجاريػػة  -قيػود الحمايػة التجارية  -الرسوـ

الجمركية

–

اإلداريػة.

نظػاـ الحصص  -تراخيص االسػػتيراد  -الدعػـ الحكػومي  -سياسػة اإلغػراؽ  -الحمايػة

الممخص:
أسيمت قاعدة حرية التجارة الدولية في تحقيؽ الرفاه والتنمية االقتصادية لدى عدد مف دوؿ العالـ وفي

اتساع نطاؽ السوؽ والتبادالت الدولية .وىناؾ ذرائع وقيود لمحرية االقتصادية تطورت مع مرور الوقت.

وذرائع الحماية التجارية مثؿ حماية اإلنتاج المحميوالصناعات الوليدة واالقتصاد والسوؽ الوطني .أما

القيود فمثؿ الرسوـ الجمركية ونظاـ الحصص وغير ذلؾ.

األهداف التعميمية:

يجب عمى الطالب في نياية ىذا الجزء أف يكوف قاد اًر عمى :

 1معرفة معنى الحرية التجارية.
-

 2معرفة ذرائح الحماية التجارية .
-

 3معرفة قيود الحماية التجارية.
-
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يمكف القوؿ بأف قاعدة حرية التجارة الدولية قد أسيمت بشكؿ ممحوظ في تحقيؽ الرفاه والتنمية االقتصادية

لدى عدد مف دوؿ العالـ وفي اتساع نطاؽ السوؽ والتبادالت الدولية .لكف الفترة ما بيف الحربيف
العالميتيف األولى والثانية ،شيدت اتجاىاً عاماً نحو فرض العديد مف القيود الحمائية واالستثناءات عمى
قاعدة حرية التجارة الدولية ،وخاصة بعد ظيور دوؿ جديدة عمى المسرح الدولي ،كانت تحاوؿ بذؿ

قصارى جيدىا لمسيطرة عمى ثرواتيا وتجارتيا الخارجية ،بما يتفؽ مع تحقيؽ التنمية االقتصادية

لمواردىا .بينما اندفعت الدوؿ الصناعية مف جيتيا نحو تطبيؽ سياسة الحماية التجارية كوسيمة فعالة
لتحقيؽ التوازف في ميزاف المدفوعات لدييا ولمواجية المنافسة العالمية المتصاعدة .وىذا ما أدى بدوره إلى

زعزعة القداسة التي كانت تتمتَّع بيا النظرية الرأسمالية التقميدية في االقتصاد وقاعدة حرية التجارة

الدولية .ومنذ ذلؾ الوقت ،والعالـ يشيد إجراءات وقيود ال حصر ليا بيدؼ التدخؿ في سير التجارة
الدولية ،ويستوي في ذلؾ الدوؿ ذات االقتصاد الحر أو الدوؿ ذات االقتصاد المخطط.1

 -1د0عبد الواحد الفار ،مرجع سابؽ ،ص 266.-265
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ذرائـع الحماية التجاريــة

-1

تتمثّؿ أىـ حجج أنصار سياسة الحماية التجارية باآلتي:

حماية اإلنتاج المحمي مف المنافسة األجنبية ،وخاصة عندما تكوف تكاليؼ اإلنتاج لصناعة أو

زراعة وطنية معينة أكبر منيا في الخارج.

-2

حماية الصناعات الوليدة أو الناشئة ،وذلؾ بتوفير الظروؼ المناسبة ليا بعيداً عف المنافسة

-3

حماية االقتصاد الوطني مف التغيرات الدولية واإلقميمية واألزمات االقتصادية الكبرى كحاالت

-4

حماية السوؽ الوطنية مف إغراقيا بالسمع األجنبية بأسعار تقؿ عف تكاليؼ إنتاجيا ،مما قد ُيمحؽ

-5

تحقيؽ التوازف في ميزاف المدفوعات ،بفضؿ تخفيض قيمة العممة الوطنية أو رفعيا ،وذلؾ لمتقميؿ

-6

زيادة اإليرادات المالية لتمويؿ النفقات العامة ،عبر زيادة حصيمة الضرائب والرسوـ الجمركية في

-7

األجنبية ،لحيف تخفيض نفقات إنتاجيا.
التضخـ واالنكماش والكساد.

الضرر بمصالح المنتجيف المحمييف.

مف الطمب عمى الصرؼ األجنبي ورفع مستوى الصادرات والحد مف المستوردات غير الضرورية.
الموازنة العامة.

اجتذاب رؤوس األمواؿ واالستثمارات األجنبية المباشرة تجنباً لعبء الرسوـ الجمركية المفروضة،

مما يساعد عمى زيادة الدخؿ القومي وتطور فنوف اإلنتاج واالرتقاء بكفاءتو.

 -8خمؽ صناعات جديدة تُسيـ في معالجة مشكالت البطالة ،كوف اإلجراءات الحمائية تؤثر في رفع
ويشجع الصناعات الوطنية ويوفر
أثماف السمع األجنبية ،وبالتالي يزداد الطمب عمى السمع المحمية
ّ
فرص عمؿ جديدة.

-9

1

تحقيؽ االكتفاء الذاتي واألمف الغذائي وتأميف الحد األدنى مف اإلنتاج لمسمع االستراتيجية

كالتصنيع الحربي ومصادر الطاقة.2

– د.زينب حسيف عوض اهلل ،مرجع سابؽ ،ص  296-292ورعد الصرف ،مرجػع سابؽ ،ص  280-279و د.عادؿ أحمد حشيش و
د.مجدي محمود شياب ،مرجع سابؽ ،ص.239-233
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قيـود الحمايـة التجارية
تفرض الدوؿ الكثير مف اإلجراءات التجارية ضمف نطاؽ العالقات الدولية االقتصادية ،والتي تيدؼ
ويطمؽ عادة
إلى التأثير بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى عالقات الدوؿ التجارية مع الدوؿ األخرىُ .
عمى ىذه الوسائؿ أو اإلجراءات تعبير قيود أو أدوات الحماية التجارية .وقد لحظت منظمة التجارة

العالمية ،واتفاؽ الحماية الموقّع ضمف إطارىا حقيقة وجود حاالت محددة تقتضي المجوء إلى فرض
إجراءات الحماية التجارية .ولكف عند فرضيا ،يتوجب مراعاة شروط الجدية والشفافية وحسف النية وابالغ
األطراؼ المعنية ولجنة الرقابة لدى المنظمة باإلجراءات المتخذة ومدة سرياف مفعوليا وضرورة تحقيؽ

التناسب بيف الضرر وتدابير الحماية ،وذلؾ لمتوفيؽ بيف ىدؼ حرية التجارة الدولية ومراعاة مصالح

وتقسـ ىذه القيود إلى فئتيف:
الدوؿ التي تتعرض ألوضاع معينة تتطمب فرض قيود الحماية التجارية.
ّ
القيود التعريفية أو الرسوـ الجمركية ،والقيود غير التعريفية التي تشمؿ كافة اإلجراءات الحكومية اليادفة
إلى معاممة اإلنتاج مف سمع وطنية معينة معاممة تمييزية مقارنة بالسمع المماثمة المستوردة.

أوالا -الرسـوم الجمركيـة

أو ما ُيطمؽ عمييا أحياناً القيود التعريفية أو التعرفة الجمركية .وىي األكثر شيوعاً في التطبيؽ بيف
ويقصد بيا األدوات السعرية ميما كانت تسميتيا
جميع القيود التي تفرضيا الدولة عمى تجارتيا الخارجيةُ .
كالضرائب وغيرىا ،التي تفرضيا السمطات المختصة في الدولة عمى السمع والخدمات المستوردة أو

المصدرة .وىنالؾ أنواع متعددة لمرسوـ الجمركية ،أىميا:
ّ

تتحدد وفقاً لقيمة السمعة ،أي عمى أساس نسبة مئوية مف ثمف السمعة
-1الرسوم القيمية :التي
ّ
المتداولة .وقد تثير ىذه الطريقة منازعات في تقدير قيمة السمعة بيف السمطات الجمركية المختصة التي
تبالغ عادة ف ي التقدير ،وبيف التجار والمستورديف الذيف يحاولوف مف ناحيتيـ إخفاء القيمة الحقيقية

لمسمعة.

-2الرسـوم النوعية :ويتـ تقديرىا بواقع نسبة معينة حسب نوع السمعة أو حجميا أو وزنيا ،بغض

النظر عف قيمتيا ،كالرسوـ المفروضة عمى السيارات المستوردة حسب نوعيا وقوة محركاتيا ووزنيا.

وتتكفؿ ىذه الطريقة في التقدير بتجنب المنازعات الجمركية حوؿ تحديد قيمة السمعة ،لكنيا تبقى أسموباً

جامداً لتحصيؿ الرسوـ الجمركية ،كونيا تقتصر عمى السمع المتماثمة وال تتالءـ مع تغير األثماف.

-3الرسـوم المرّكبة :وبموجبيا يتـ فرض رسوـ قيمية عمى بعض السمع ،ورسوـ نوعية عمى بعضيا

اآلخر ،أو يتـ فرض رسوـ قيمية ونوعية معاً عمى سمع محددة.
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ثانيا -نظـام الحصص
وىو إجراء آخر ييدؼ إلى فرض قيود أو حواجز عمى المبادالت التجارية الدولية ،وذلؾ مف خالؿ

تحديد كمية أو قيمة الواردات التي ُيمكف استيرادىا مف سمعة ما في مدة معينة .أي ال يمكف استيراد تمؾ
تـ تحديده مف كميات ال يجوز تجاوزىا .ويتـ المجوء عادة إلى تطبيؽ نظاـ
السمعة إالّ في حدود ما ّ

الحصص خالؿ األزمات والحروب أو عند تدىور أسعار المستوردات بشكؿ ييدد نمو الصادرات

والمنتجات الوطنية.

ثالث ا -تراخيص االســتيراد
أي عدـ السماح باستيراد بعض السمع إالّ بعد الحصوؿ عمى إذف أو ترخيص مسبؽ مف الجية

المختصة .وقد ييدؼ ىذا النظاـ إلى تحديد حصة مف سمعة معينة دوف اإلعالف الرسمي بذلؾ ،كما يتـ
رفض الترخيص الستيراد منتجات غير مرغوب بيا .وقد تمنح السمطات ىذه التراخيص في حدود الحصة

المقرر استيرادىا بال قيد أو شرط ،أو قد تصدر التراخيص وفقاً ألسس معينة ،كأف تقوـ الدولة بتحديد
ّ
حصص لكؿ مستورد مف الكمية اإلجمالية لمواردات مف سمعة ما ،وغالباً ما يتـ ذلؾ عمى أساس نصيب
التاجر مف مستوردات نفس السمعة في مدة زمنية سابقة .وتتمثّؿ الفكرة األساسية لتراخيص االستيراد في

كبح جماح الواردات أو الحد مف اإلسراؼ في استيراد سمع معينة ،وخاصة الكماليات منيا وغير
الضرورية .كما قد تمجأ الدولة إلى التشديد في إجراءات منح التراخيص عندما ال تتوافر لدييا العممة
األجنبية المخصصة لمشراء مف الخارج ،فتعمد إلى تنظيـ االستيراد وتحديده .3

3

 -د0عػػادؿ أحمػػد حشػػيش ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  264-262ود0زينػػب حسػػيف عػػوض اهلل ،مرجػػع سػػابؽ،

الصرف ،مرجع سابؽ ،ص .300-298
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ص  308-307و رعػػد

رابعا -الدعـم الحكـومي
لممصدريف مف سمع معينة بيدؼ تشجيع المنتجات والصادرات
قد تمنح الدولة مزايا نقدية أو عينية
ّ
وتقسـ ىذه المزايا أو اإلعانات إلى نوعيف:
الوطنيةّ .
-1إعانات مباشرة :وتتجمّى بأداء الدولة مبالغ نقدية لممصدريف عمى أساس قيمة أو كمية السمعة

المصدرة ،وذلؾ بغرض زيادة ربحية بعض الصناعات الوطنية ومردوديتيا .كما قد تعمد الدولة إلى بيع
ّ
المستيمكيف سمعاً مستوردة بأقؿ مف أسعارىا الحقيقية تحقيقاً لألمف الغذائي وتثبيت أسعار السمع
األساسية ،والسيما االستيالكية منيا .كما قد يتمثّؿ الدعـ الحكومي بشكؿ تقديـ إعانات عينية كتزويد

الصناعة الناشئة باألرض والخدمات الحكومية المتاحة بأسعار تشجيعية ورمزية.

-2إعانات غير مباشرة :وتظير في صورة منح امتيازات لممستورديف ولمصناعات الوليدة كاإلعفاء
مف الضرائب عمى األرباح أو مف الرسوـ الجمركية أو تخفيض معدالتيا ،في حالػة تصدير كميػة محددة

مف سمعة ما.

عمماً بأف منظمة التجارة العالمية واتفاؽ الدعـ الموقّع ضمف إطارىا ،قد حظّر كافة أشكاؿ الدعـ
الموجية إلى سمعة أو خدمة بعينيا أو صناعة أو
االنتقائي الذي يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة ،و ّ

مشروع بذاتو .بينما يجوز بشكؿ استثنائي تقديـ الدعـ العاـ غير المرتبط بسمعة أو صناعة أو مشروع

معيف أو إلى مراكز البحوث الصناعية والمشروعات البيئية ،وأيضاً تمؾ الممنوحة بموجب مبدأ المعاممة

التفضيمية لمدوؿ النامية.4

خامس ا -سياسـة اإلغـراق
وىي ظاىرة شائعة في األسواؽ العالمية ،تتمثّؿ في بيع السمعة المنتجة محمياً في السوؽ األجنبية

بثمف يق ّؿ عف تكاليؼ إنتاجيا أو عف األسعار المماثمة أو أسعار السمع البديمة في تمؾ السوؽ ،أو تق ّؿ
المصدر ليذه المنتجات .فاليدؼ األساسي لنظاـ اإلغراؽ يتمثّؿ في
عف األسعار السائدة في أسواؽ البمد
ّ

يتحمؿ المستورد الخسارة المادية عندما يبيع
غزو األسواؽ األجنبية وابعاد المنافسيف عف السوؽ .حيث
ّ
بأسعار منخفضة بيدؼ احتكار السوؽ ،ثـ ُيعيد األسعار إلى وضعيا الطبيعي ويبدأ بتحصيؿ حد أقصى

مف األرباح .وتظير سياسة اإلغراؽ كإحدى وسائؿ المنافسة غير المشروعة ،كما تعكس أزمة النظاـ
االقتصادي الرأسمالي وغياب التخطيط وعدـ التوازف بيف حجـ اإلنتاج واالستيالؾ .وىنا يمكننا التمييز

بيف ثالثة أنواع لإلغراؽ ،وىي:

4

 -د0عادؿ أحمد حشيش ،مرجع سابؽ ،ص  266-265ورعد الصرف ،مرجع سابؽ ،ص 301.-300
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-1اإلغراق العارض أو الطارئ :الذي يحدث بشكؿ مفاجئ ،حيث يطرح المنتج أو المستورد ما لديو
مف فائض مف السمع التي يريد التخمص منيا في األسواؽ العالمية ،وذلؾ بأسعار منخفضة ،وبالتالي

يتجنب تكبده خسائر فادحة.

-2اإلغراق القصير األجل :حيث يعمد التاجر أو المستورد إلى بيع سمعة بأسعار منخفضة لمقضاء
ويتحمؿ بالتالي خسارة مؤقتة ومحدودة ،عمى أمؿ تحقيؽ أرباح مقبمة
عمى المنافسة في األسواؽ األجنبية،
َّ

اتقاء لخسارة أفدح.
أو ً

-3اإلغراق الدائم :أي إقداـ احتكار معيف عمى االستمرار ببيع سمعة في األسواؽ الخارجية بأقؿ مف

يولد االحتكار ،والعكس صحيح .وقد تمارس الدولة نفسيا
السعر المحمي أو تكمفة اإلنتاج .فاإلغراؽ ّ
تقدـ دعماً لمؤسسة أو سمعة
سياسة اإلغراؽ ،وخاصة عندما تعمد إلى تخفيض قيمة عممتيا الوطنية أو ّ
ما لتسييؿ عممية التصدير إلى الخارج وبيع منتجاتيا بأسعار أقؿ مف سعر السوؽ ،أو لتسييؿ تداوؿ

السمع األساسية مف قبؿ أصحاب الدخؿ المحدود.

حدد نظاـ
إف مشكمة اإلغراؽ تناؿ في الواقع مف مبادئ الحرية االقتصادية والمنافسة العادلة .وقد ّ
منظمة التجارة العالمية واتفاؽ مكافحة اإلغراؽ الموقّع ضمف إطارىا إجراءات مكافحة اإلغراؽ ،عندما
وييدد بشكؿ جدي الصناعة المحمية أو ُيعيؽ انطالقتيا ونشأتيا.5
يصؿ إلى درجة معينة ّ

سادس ا -الحمايـة اإلداريـة
تمجأ بعض الدوؿ إلى التح ّكـ في مسار سياستيا التجارية مع الخارج ،مف خالؿ اعتماد العديد مف

التعميمات واإلجراءات والشكميات اإلدارية المعقّدة التي تخمؽ أعباء إضافية عمى التجار والمستورديف،
وتكبدىـ نفقات طائمة وادخاليـ في جو البيروقراطية والروتيف التي تعرقؿ سبؿ االستيراد مف األسواؽ
ّ

الخارجية .وتتخذ إج ارءات الحماية اإلدارية أشكاالً مختمفة ،منيا:

 -1اشتراط تقديـ شيادة المنشأ التي تثبت مصدر السمعة المستوردة.
 -2تحميؿ المستورديف النفقات اإلدارية بشكؿ جزافي.

 -3منع دخوؿ بعض السمع بذريعة المحافظة عمى النظاـ العاـ.

 -4حصر بيع وشراء واستيراد بعض السمع بالييئات الحكومية فقط.
 -5تحديد كمية العمالت األجنبية الالزمة الستيراد السمع أو المنتجات األجنبية ،بما يسمى نظاـ الرقابة
عمى الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ.
مثؿ ىذه اإلجراءات وغيرىا تُعيؽ في كثير مف األحياف حرية انسياب التجارة بيف الدوؿ وتؤدي إلى

كسادىا وشمؿ حركتيا.6

 - 1د0عادؿ أحمد حشيش ،مرجع سابؽ ،ص  268-267ورعد الصرف ،مرجع سابؽ ،ص304.-301
 - 2د 0عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص.273
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القانـون الدولـي المالـي

 -1مفهوم االستثمارات األجنبية
الكممات المفتاحية:
المديونية الخارجية  -القروض الدولية  -ميزان المدفوعات  -المشاريع االستثمارية  -أسعار الصرف -

االستثمارات األجنبية  -المشـروعات الدولية المشتركة  -االسـتثمارات األجنبية الخاصة  -التنمية

االقتصادية الدولية  -المخاطر التجارية  -المخاطر غير التجارية  -االســتيالء المؤقت  -نزع الممكيـة -
المصــادرة  -التأمي ــم  -التأمين – االتفاقيات الثنائية – االتفاقيات الجماعية.

الممخص:

البد من تقنين النواحي المالية عمى مستوى الدول في ظل عصر العولمة وانفتاح األسواق العالمية ،وي ُّ
عد

االستثمار الدولي من أىم النشاطات الدولية والذي يتعمّق بنقل األم وال خارج الحدود الوطنية ،وليذا كان

لالستثمار األجنبي أنواع ومقومات وطرق حماية من المخاطر.

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة عمى الطالب:

 -1معرفة أنواع االستثمارات األجنبية وشروط وأنماط وأمثمة كل منيا .
المشجعة ل الستثما رات ا ألجنبية.
 2معرفة الح وافز
ّ
-

 -3معرفة العوامل السمبية عمى الالستثمار في سوريا.
 -4معرفة التشريعات السورية في تشجيع االستثمار األجنبي.
 -5معرفة المخاطر غير التجارية لالست ثمارات األجنبية الضمانات القانونية لحمايتيا.
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ييدف ىذا الفرع األساسي أيضاً لمقانون الدولي االقتصادي إلى صياغة أسس قانونية بقصد تنظيم

ظاىرة المديونية الخارجية والقروض الدولية ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع االستثمارية ،العامة
والخاصة والمشتركة ،وتنظيم أسعار الصرف والتبادالت الدولية النقدية ،والتأمين الدولي لتنقالت
األشخاص ورؤوس األموال واالستثمارات والسمع والخدمات .وترتبط جميع ىذه العمميات المالية والنقدية
بشتى مناحي الحياة االقتصادية المعاصرة ،وخاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح األسواق العالمية

وتخفيف القيود عمى الصرف األجنبي ،مما يسيم في تشجيع االستثمارات والتبادالت التجارية الدولية.

مفهوم االستثمارات األجنبية

ُّ
يعد االستثمار الدولي من أىم النشاطات العابرة لمحدود ضمن مجال العالقات الدولية االقتصادية،
ويتعمّق خصوصاً بنقل األموال الوطنية ،العامة والخاصة ،عبر توظيفيا في مشروعات اقتصادية وتنموية

خارج الحدود الوطنية ،بقصد تحقيق الربح .لذلك ُيستبعد من مفيوم االستثمارات الدولية مجرد االنتقال
العابر لألموال دون توافر قصد توظيفيا لالستثمار ،كمصاريف النقل والسفر والسياحة وشراء العقارات

لألغراض الشخصية ،وما إلى ذلك من حركة تنقل األموال ألىداف ال عالقة ليا بالتجارة واالستثمار.

أنواع االستثمارات األجنبية
لجأت الكثير من الدول إلى تشجيع االستثمارات األجنبية بشكمييا العام (المشروعات الدولية

المشتركة) والخاص (االستثمارات األجنبية الخاصة) وتوفير المناخ المناسب والضمانات القانونية
والسياسية المالئمة ليا ،وذلك برغم أن معظم ىذه البمدان قد دأبت عمى وصف االستثمارات الخاصة بأنيا
أدوات إمبريالية الستغالل الموارد الطبيعية لمدول الفقيرة وتجاىميا لمتطمبات التنمية االقتصادية

واالجتماعية ليذه الدول وتحويميا لتدفقات مالية ضخمة والمتمثّمة باألرباح المتحققة ،باتجاه الدول التي
يتبع ليا المستثمرون األجانب ،وىذا مايتعارض مع المصالح الوطنية لمدول النامية.1

1

 -د0عرفان تقي الحسني ،التمويل الدولي ،دار مجدالوي لمنشر ،عمان األردن2002 ،م ،ص20.
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أوالا -المشـروعات الدولية المشتركة
وىي إحدى أشكال االستثمارات الدولية ومظي اًر من مظاىر التعاون الدولي لتمويل عممية التنمية

ويطمق أحياناً عمى ىذه المشروعات تعبير االستثمارات الدولية العامة ،مقارنة باالستثمارات
االقتصاديةُ .
الدولية الخاصة .ويمكن تعريف المشروعات الدولية المشتركة بأنيا " :المشروعات التي تشترك في
إنشائيا دولتان أو أكثر بقصد القيام بنشاط استثماري معين لخدمة أىداف التنمية االقتصادية لمدول

الشركاء".2

 -1شـروط المشروع الدولي المشترك :تنشأ المشروعات الدولية المشتركة تحقيقاً لمصالح متبادلة

بين أكثر من دولة الستغالل مشروع اقتصادي أو إدارة مرفق عام مشترك يعود بالنفع عمى جميع

الشركاء .وىنا يتوجب توافر الشروط التالية في المشروع الدولي المشترك:

 -1أن تكون المساىمة عبر حكومات دول ،إما بشكل مباشر أو بواسطة إحدى ىيئاتيا ومؤسساتيا

يميز المشروع الدولي المشترك عن االستثمار األجنبي الخاص الذي
العامة التابعة ليا ،وىذا ما ّ
يسيم بو رأس المال األجنبي التابع لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين.

يميز المشروع الدولي المشترك عن
 -2أن يكون اليدف ىو خدمة التنمية االقتصادية الدولية ،وىذا ما ّ
المنظمة الدولية التي تستيدف تطوير مجاالت التعاون الدولي .بينما يقوم المشروع الدولي
المشترك بنشاط استثماري عابر لمحدود ،إلنتاج سمع أو تقديم خدمات لدول أو ألفراد.

 -3أن يتصف المشروع الدولي المشترك بالثبات والدوام .وليس المقصود ىنا أن يستمر المشروع قائماً
إلى األبد ،ولكن يتعين أن يكون لو نظام قانوني مستقر ،وليس مجرد نشاط اقتصادي أو استثماري

عرضي ومؤقت.3

 -2أنمـاط المشروع الدولي المشترك :تتّخذ المشروعات الدولية المشتركة ،أشكاالً قانونية مختمفة
يتعرض لو الميثاق المنشئ لممشروع ونظامو
سواء من حيث التمويل والبنية التنظيمية واإلدارة ،وىذا ما ّ
الداخمي المتفق عميو بين األطراف المعنية ،والذي ينظِّم أيضاً الشخصية القانونية لممشروع ونظام العاممين

فيو ،واجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق أحكامو .ومن الصيغ القانونية المألوفة
لممشروع الدولي المشترك ،اآلتي:

 - 2د 0عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابق ،ص73.
 -1المرجع السابق ،ص77.-74
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أ -الشركة الوطنية ذات النظام الدولي أو شبه الدولي :حيث يأخذ المشروع الدولي صفة الشركة

التي تتمتَّع بجنسـية إحدى الدول األطراف أو دولة غير طرف في المشـروع ،أو يتمتَّع بجنسية متعددة
تشمل جنسيات كافـة الدول األطـراف .وىنا تستطيع الدولة الذي يستثمر المشروع عمى أراضييا ،أن تحتكر

عناصر إدارة ومراقبة نشاطات المشروع واخضاعو لقانونيا الداخمي ،لكن بما ال يتعارض مع التزاماتيا
المنصوص عمييا في االتفاق الدولي المنشئ لممشروع .ومن األمثمة المعروفة عمى ىذا الشكل من

المشروعات الدولية المشتركة ،إنشاء بنك التسويات الدولية كشركة مساىمة سويسرية تتمتَّع بنظام دولي
خاص يستمد أحكامو من االتفاق المنشئ لعام  1930والمعقود بين ألمانيا وفرنسا واليابان وتركيا

وسويس ار.4

ب -الشركة الدولية :وىو األسموب المفضَّل إلدارة المشروع الدولي المشترك ،حيث ال يخضع ىذا
المشروع لجنسية دولة معينة أو لنظاميا الداخمي ،وانما يحدد االتفاق المنشئ لممشروع نظامو وشخصيتو
القانونية المستقمة وجميع األحكام التفصيمية األخرى .وىنا تطبق باإلضافة إلى نصوص االتفاق المنشئ،

المبادئ العامة المتعارف عمييا لدى األنظمة القانونية المختمفة .مثال ذلك الشركة األوربية لمعالجة

المشعة كيميائياً ،والتي تأسست بموجب اتفاق عام  1957المعقود ضمن إطار المنظمة األوربية
النظائر
ّ
لمتعاون االقتصادي.5
ج -المرفق الدولي العام :وىنا يتم إنشاء ىيئة أو مؤسسة عامة الستغالل

وادارة مرفق عام يقدم

خدماتو دون تحقيق أرباح .ويجد ىذا الشكل من المشروعات الدولية المشتركة أكثر تطبيقاتو في قطاعات

النقل والطاقة واالتصاالت الدولية ،وكذلك في مجال الصيرفة وانشاء بنوك التنمية اإلقميمية وتطوير
مصادر الثروة الطبيعية المشتركة .وأىم أمثمتيا ما يتعمق بإنشاء المصرف العربي الدولي لمتجارة والتنمية،

وذلك بموجب اتفاق عام  1973بين مصر وليبيا وسمطنة عمان ،حيث نصَّت المادة العاشرة من ىذا

االتفـاق عمى أنو " ال تسري عمى المصرف أو فروعو القوانين المنظمة لممصارف واالئتمان والرقابة عمى
المؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساىمة في الدول
النقد و ّ
األعضاء التي يعمل بيا المصرف أو فروعو".6
بالفعل ،فقد أسيمت المشروعات الدولية المشتركة باعتبارىا إحدى صور االستثمارات الدولية ،في

ِّ
المتقدمة منيا والنامية .ونذكر عمى
تأدية دور ممموس لتمويل مشروعات التنمية لدى العديد من الدول،
 -1المرجع السابق ،ص78.-77

 - 2المرجع السابق ،ص81.-80

1
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سبيل المثال سمسمة المشروعات المشتركة التي عقدتيا جميورية مصر العربية ،وىي من أوائل الدول في

منطقة الشرق األوسط وافريقيا ،التي تمجأ إلى ىذا النوع من التعاون المشترك في مجال االستثمارات
الدولية ،وخاصة ضمن قطاع البترول.7

ثانيا -االسـتثمارات األجنبية الخاصة

بالرغم أن رأس المال الحكومي يمثّل مصد اًر ميماً من مصادر التمويل الدولي لالستثمارات ،إال أننا

ال نستطيع أن نتجاىل الدور الفعال الذي تؤديو رؤوس األموال األجنبية الخاصة في عممية التنمية.

ويتالزم تطور االستثمارات األجنبية الخاصة مع تقدم الفكر االقتصادي ،حيث كانت تقتصر نشاطات

المؤسسات الرأسمالية لدى الدول الصناعية الكبرى عمى تصدير السمع اإلنتاجية واستيراد المواد األولية
ّ
دون إيالء االىتمام الكافي الستثمار رؤوس أمواليا في الخارج .لكن مع تمركز رؤوس األموال وازدياد
معينة من قبل شركات استثمارية ضخمة ،بدأ أصحاب رؤوس
الفائض منيا ،واحتكار قطاعات إنتاجية ّ
األموال يتجيون لالستثمار خارج بمدانيم بدالً من القبول بعوائد متواضعة أو ادخار أمواليم في حسابات
مصرفية ذات فوائد ثابتة ومنخفضة .وبالتالي أصبحت رؤوس األموال األجنبية الخاصة احدى أىم

المصادر الدولية لتمويل المشروعات االستثمارية لدى الدول النامية ،وخاصة بما تجمبو من موارد مالية
وخبرات فنية وتكنولوجية حديثة ،ال تستطيع الدولة المستثمر عمى أراضييا تدبيره من مصادر تمويميا

الداخمية أو بما قد يتاح ليا من قروض ومساعدات خارجية .8وتقسَّم االستثمارات األجنبية الخاصة إلى
نوعين وىما:

 - 2د .خالــد محمــد القاضــي ،موســوعة التحكــيم التجــاري الــدولي فــي منازعــات المشــروعات الدوليــة المشــتركة ،دار الشــروق ،القــاىرة،
2002م ،ص  78 -25ود .إب ـراىيم ش ــحاتو ،الص ــيغ المختمف ــة إلنش ــاء المشــروعات الدولي ــة المش ــتركة:ن ــدوة المش ــروعات العربي ــة
المشــتركة ،مجمــس الوحــدة االقتصــادية العربيــة 1974،ود .إب ـراىيم شــحاتو ،المشــروعات االقتصــادية المشــتركة ،د ارســة لمشــاكميا

القانونيــة وتطبيقاتيــا فــي العــالم العربــي ،مطبعــة جامعــة عــين شــمس ،الييئــة العامــة لمكتــب واألجيـزة العمميــة ،القــاىرة1969 ،م ود.

حــازم جمعــة ،النظــام القــانوني لممشــروعات المشــتركة ،دار النيضــة العربيــة ،القــاىرة1993 ،م ود .صــالح الــدين عــامر ،المشــروع

الــدولي العــام ،دار الفكــر العربــي ،القــاىرة1978 ،م ود.عصــام بســيم ،الجوانــب القانونيــة لممشــروعات الدوليــة المشــتركة لــدى الــدول

اآلخذة في النمو ،دار النيضة العربية1984 ،م.

 -1د .عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابق ،ص .91 -87
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 -1االستثمارات األجنبيـة المباشـرة :يرغب بشكل عام أصحاب رؤوس األموال األجنبية االسيام
في المشروعات االستثمارية المباشرة ،التي تكفل ليم ممكية المشروع بأكممو أو بنسبة كبيرة منو أو

بالسيطرة عمى إدارتو ،وىذا ما يسمح ليم أيضاً بالتحكم في خطط اإلنتاج والتشغيل والتسويق وتحويل

األرباح والفوائد لمخارج.

 -2االستثمارات األجنبية غير المباشرة :وتمثّل نسبة كبيرة بين المشروعات االستثمارية الخاصة،

تقدمو من إسيامات مالية عمى شكل قروض أو تسييالت لتوريد سمع وخدمات أو لدعم
وذلك بما ّ

صادرات بعض المشروعات الوطنية ،أو عبر االكتتاب في السندات واألسيم التي تُصدرىا الدولة
المستوردة لرأس المال األجنبي الخاص .ويكون لكل سند قيمة معينة وسعر فائدة محدد ،حيث تمتزم

المصدرة لمسند بالوفاء بقيمتو عند حمول أجل استحقاقو ،باإلضافة إلى الفوائد المتراكمة التي
الدولة
ّ
يستفيد منيا حامل السند طوال مدتو .وقد تعمد الدولة إلى طرح نسبة من أسيم الشركات والمشروعات
المزمع إنشاؤىا لالكتتاب فييا بمعرفة المستثمرين األجانب ،وذلك لمحصول عمى الموارد المالية الالزمة

لتمويل مشروعاتيا التنموية.
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تشجيع االستثمارات األجنبية
تأكيداً لمبدأ السيادة الدائمة عمى المصادر الطبيعية ،فإن لكل دولة ذات سيادة الحق المطمق في

تنظيم واستغالل واستثمار ثرواتيا وفق ما تقتضيو مصالحيا الوطنية ،بما في ذلك االستعانة برؤوس
األموال األجنبية لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية لدييا ،أو بالعكس تقييد مشاركة األجانب في تمويل

ىذه المشاريع واستثمارىا .ويالحظ بأن معظم الدول النامية الحديثة االستقالل أو االشتراكية ،كانت
تتشدد في إجراءات تممّك أو حيازة أو استثمار األجانب لمواردىا الوطنية ،نتيجة ما يجول في
تحظّر أو ّ
خاطرىا من ذكريات سيئة خالل حقبة االستعمار وانييار ثقتيا في االستثمارات األجنبية .بينما نجد دوالً

ترحب برؤوس األموال األجنبية ،بل وتمنحيا االمتيازات والتسييالت لالستثمار عمى أراضييا ،مما
أخرى ّ
يسيم في تشغيل طاقاتيا اإلنتاجية المعطمة بسبب عجز مواردىا المالية الذاتية ،وما تحققو ىذه
االستثمارات من زيادة في الصادرات والضرائب وفي نقل المعرفة والخبرة التكنولوجية ،وما توفره من دراية

تجارية وتأىيل لمطاقة العاممة والتواصل مع األسواق الخارجية .وقد تمجأ بعض الدول إلى اتباع سياسة

معتدلة تجاه االستثمارات األجنبية .حيث تتيح لألجانب االستثمار عمى أراضييا ،بشرط قصر االستثمار

في المجاالت الحيوية واألساسية لالقتصاد الوطني عمى المستثمرين المحميين ،أو تممّك العناصر
الوطنية ألغمبية رأس مال المشروع ،مما يسيِّل التحكم بإدارتو ومراقبة نشاطاتو .وبذلك تستطيع الدولة
المضيفة الحصول عمى الموارد المالية والخبرات الفنية واإلدارية الالزمة لدفع عجمة التنمية ،دون أن تفقد

السيطرة عمى مقدراتيا االقتصادية .بينما يشعر المستثمر األجنبي باالطمئنان من خالل مشاركة رأس
المال الوطني لو في استغالل واستثمار المشروعات الوطنية.9

المشجعة لالستثمارات األجنبية
أوالا -الحوافز
ّ

يتطمّب نمو االستثمارات األجنبية ،توافر العديد من المقومات الضرورية كاألسواق المنفتحة والمواد

األولية والقدرات الشرائية والدخول العالية وقوى العمل المؤىمة ،وعمى األخص توفير المناخ المالئم لتكوين

بيئة مشجعة ومواتية لالستثمار .لذلك تمجأ الدول إلى اعتماد سمسمة من اإلجراءات الشاممة لمعديد من
الضمانات والحوافز لحماية رأس المال األجنبي ضد المخاطر التي قد يتعرض ليا ،ولتحقيق معدل عال
المشجعة لالستثمارات ،ما يمي:
من األرباح والتطور .وتشمل أىم الحوافز
ّ

1

 -المرجع السابق ،ص .97-95
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 -1االستقرار السياسي واالقتصادي عمى الصعيدين المحمي واإلقميمي ،ومواجية األزمات الطارئة
والتغمب عمييا.

 -2سيادة نظام اقتصاد السوق الحر ،الذي يضمن حق الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وحرية تنقل
األشخاص والبضائع ورؤوس األموال وعناصر اإلنتاج األخرى ،وفق قواعد العرض والطمب.

 -3ثبات السياسات االستثمارية وسعر صرف العممة والفائدة ،عمى المدى المنظور.
 -4توفير البنية الييكمية وسوق واسعة ونشيطة ،ووسائل اتصاالت حديثة.

المؤسساتية ،وخاصة بوجود نظام قضائي قادر عمى تحقيق العدالة والمساواة
 -5تأىيل البنى
ّ
وفرض سيادة وحكم القانون.
 -6تأصيل الثقافة الرافضة لممارسات الفساد كالرشوة واالبتزاز والمحسوبية والغش والتدليس والتزييف

والتالعب بالجودة والمواصفات ،واقرار القواعد القانونية الفعالة لمكافحتيا بكل تجرد وعدالة

ومساواة.

 -7تسييل اإلجراءات والمعامالت اإلدارية والتنفيذية والمالية.
 -8شفافية النظام الضريبي والجمركي وعدالتو ،وتوفير كافة التسييالت المصرفية واالئتمانية ،التي
تكفل وجود نظام نقدي حر وسيولة تحويل األرباح وعوائد االستثمار وأقساط القروض وفوائدىا

وأجور ومكافآت العاممين األجانب.

 -9وضع سياسة مناسبة لمفائدة تيدف إلى جذب رؤوس األموال الخارجية ،مع تخفيض معدل
الفائدة إلغراء المستثمرين عمى إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

 -10تأمين الطاقة العاممة ،المؤىمة والماىرة والقادرة عمى اإلنتاج ،واقامة دورات تدريبية ،مع متابعة
التطورات العممية والمعرفة التكنولوجية الحديثة.

 -11سيولة نقل التكنولوجيا واستيعابيا وتحسين شروط التعميم الفني والميني.

 -12وضوح القوانين والتشريعات واألنظمة ،العادلة والمشجعة لنمو االستثما ارت الدولية ،والتي

تتضمن بعض اإلعفاءات والتسييالت الضريبية والجمركية في بدء النشاط اإلنتاجي ،وتتوافق
ّ
10
مع االلتزامات الدولية لمدولة المضيفة لالستثمارات .

 - 1عمرو شيخ أوغمي ،السياسات المحفِّزة لالستثمار في سورية ،بحث غير منشور ،دمشق،
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آذار 2004م.

ثانيا -تشجيع االستثمار األجنبي في سورية
أسيمت البرامج والسياسات الحكومية المتعمقة بتشجيع االستثما ارت األجنبية بشكل فعال في تدعيم

عممية التنمية لدى العديد من البمدان النامية ،كما أدت دو اًر أساسياً في جذب رؤوس األموال األجنبية
باإلسيام في خطط التنمية .ونذكر ىنا عمى سبيل المثال قانون االستثمار المصري رقم  230لعام

 1989والذي يتضمن جممة من الحوافز الضريبية والجمركية ومنح القروض الحكومية ذات الفوائد
المنخفضة وضمان حرية تنقل عناصر اإلنتاج والتسعير وما إلى ذلك من تسييالت أخرى.11

َّ
ولعل التشريعات السورية ،تمثّل أيضاً إحدى أىم األمثمة لمسياسات التشجيعية والمحفّزة لجذب

االستثمارات الدولية ،ونذكر منيا عمى األخص:

 -1قانون االستثمار رقم /10/لعام 1991م :والذي كان يش ّكل لغاية مطمع العام 2007م
نقطة االرتكاز القانونية لتشجيع االستثمارات في سورية .ومن أىم األحكام التي تضمنيا

ىذا القانون ،نذكر اآلتي:

 -2اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبمدية والجمركية وغيرىا ،وذلك عما يستورده
المشروع االستثماري من عناصر إنتاج وآالت وتجييزات ومعدات وآليات النقل ،عمى أن تُستخدم
ىذه المستوردات حص اًر في أعمال المشروع.
 -3إعفاء الشركات المشتركة والمساىمة من جميع الضرائب المفروضة عمى الدخل والعقارات لمدة
سبع سنوات اعتبا اًر من تاريخ بدء اإلنتاج الفعمي.

 -4إعفاء الشركات الخاصة من جميع الضرائب المفروضة عمى الدخل والعقارات لمدة خمس سنوات
اعتبا اًر من تاريخ بدء اإلنتاج الفعمي.

 -5إعفاء الشركات المشتركة والمساىمة والخاصة سنتين إضافيتين من الضرائب إذا تجاوزت
صادرات المشروع  %50من مجمل إنتاجو الكمي خالل فترة اإلعفاء.

 -6السماح لممستثمر باالقتراض لصالح مشروعو من مصارف الدولة بالعممة المحمية ،وذلك بضمان
أموالو الخاصة وفقاً لألنظمة المرعية لدى تمك المصارف.
 -7السماح لممستثمر بتحويل أموالو لمخارج بنفس الشكل الذي وردت بو ،إذا لم يتم ّكن من إقامة
مشروعو.

 -8السماح لممستثمر بتحويل حصة األموال األجنبية بعد انقضاء خمس سنوات عمى أساس القيمة
الفعمية لممشروع ،شريطة عدم تجاوزىا قيمة رأس المال األجنبي المحول لمقيام بالمشروع.
 - 1البنك األىمي المصري ،النشرة االقتصادية ،العدد األول والثاني1990 ،م.
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 -9يحق لممستثمر تحويل األرباح والعائدات بالعمالت التي وردت بيا أو بأي عممة أخرى قابمة
لمتحويل عبر مصرف سورية المركزي.

 -2المرسوم التشريعي رقم  /7/لعام  2001م :والذي جاء معدالً لبعض فقرات القانون الممغى رقم
 /10/لعام 1991م وليصبح أكثر تماشياً مع متطمبات االستثمار ،وأىم بنوده:

ُّ -1
يحق لممجمس األعمى لالستثمار تمديد فترة تأسيس المشروع ،إذا تبين وجود ظروف استثنائية
المقدرة لمتأسيس.
تعيق التنفيذ خالل مدة الثالث سنوات ّ

ُّ -2
يحق لممجمس األعمى لالستثمار تمديد مدة اإلعفاء الضريبي لمدة سنتين إضافيتين إذا أسيم
تؤسس في
المشروع بزيادة صادراتو حتى  %50من اإلنتاج ،وسنتين إضافيتين لممشاريع التي ّ
المحافظات النامية ( الرقة والحسكة ودير الزور).

 -3السماح بفتح حسابات خارجية بالقطع األجنبي وامكانية تحويل األرباح من المصارف السورية إلى
المصارف األجنبية بسعر صرف الدوالر في سوق الدول المجاورة.
 -4إعفاء الشركات المشتركة من رسم الطابع عمى األسيم المتداولة.
 -5إعفاء الشركات المساىمة من  %50من رسم الطابع عمى إصدار األسيم.
 -6تخفيض الضرائب التصاعدية عمى الشركات المساىمة من  %32إلى  %25كحد أعمى واعفاءىا
من الرسوم األخرى واإلضافات عمى الضرائب.12

 -3المرسومان التشريعيان رقم  /8/و /9/الصادران بتاريخ 2007/1/27م :وأىم أحكاميما ما يمــي:
 -1السماح لممستثمر بتممك واستئجار العقارات الالزمة إلقامة المشاريع أو توسيعيا ،ولو تجاوزت

المساحة سقف الممكية المحدد في القوانين واألنظمة النافذة ،شريطة استخداميا حص اًر ألغراض

المشروع.

 -2يتوجب عمى المستثمر عند إلغاء مشروعو أو تصفيتو بشكل نيائي أن يتخمّى لمغير من
المواطنين العرب السوريين عن ممكيتو الزائدة عن السقف المحدد قانوناً.

الحد من
 -3تتمتع المشاريع واالستثمارات المرخصة أصوالً بعدم المصادرة أو نزع الممكية أو
ّ
التصرف في ممكية االستثمارات وعائداتيا إالّ لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري
 - 1عمر شيخ أوغمي ،السياسات المحفّزة لالستثمار في سورية ،مرجع سابق.
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وعادل لممستثمر يساوي القيمة الرائجة لممشروع قبل تاريخ نزع الممكية وبعممة قابمة لمتحويل من

الخارج ،وال يجوز الحجز عمى المشروع سوى بحكم قضائي.

 -4يحصل المستثمر غير السوري عمى تراخيص عمل واقامة لو ولعائمتو ولمعمال غير السوريين
في المشروع وفق القوانين واألنظمة النافذة.
 -5يحق لممستثمر غير السوري تحويل أرباح المشروع وفوائده وحصيمة التصرف بحصتو من
المشروع لمخارج وبعممة قابمة لمتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة أصوالً ،وكذلك إعادة تحويل
رأس المال األساسي لمخارج بعد انقضاء ستة أشير من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره

صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

 -6يسمح لمخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية واألجنبية العاممين في المشاريع
االستثمارية الموافق عمييا بتحويل  %50من صافي أجورىم ومرتباتيم ومكافآتيم و  %100من
تعويضات نياية الخدمة لمخارج وبعممة قابمة لمتحويل ،شريطة تسديد الضرائب المترتبة عمييا

وبواسطة المصارف المرخصة أصوالً.

 -7تراعى أحكام االتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف المتعمقة باالستثمار وبالضمان النافذة
في سورية.
 -8لممستثمر حرية التأمين عمى مشروعو لدى أي من شركات التأمين المرخص ليا بالعمل في
سورية.
 -9يتمتع المشروع االستثماري باإلعفاءات المنصوص عمييا في قانون ضريبة الدخل النافذ
وتعديالتو وبكافة المزايا والضمانات المنصوص عمييا في ىذا المرسوم إذا كان المشروع ضمن

قطاعات الزراعة واستصالح األراضي والصناعة والنقل واالتصاالت والتقانة والبيئة والخدمات
والكيرباء والنفط والثروة المعدنية.
 -10يحق لممستثمر استيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر االستيراد
المباشر من بمد المنشأ وأحكام أنظمة القطع ،كما تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم

الجمركية شريطة استخداميا حص اًر ألغراض المشروع.

 -11تتم تسوية منازعات االستثمار بين المستثمر والجيات العامة عن طريق الحل الودي أو بالمجوء
إلى التحكيم أو القضاء السوري المختص أو إلى محكمة االستثمار العربية المشكمة بموجب

االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية لعام 1980م أو إلى اتفاقية ضمان وحماية
االستثمار الموقعة بين سورية وبمد المستثمر أو في إطار منظمة عربية أو دولية .ويتم النظر

في ىذا النمط من النزاعات بصفة مستعجمة من قبل المحكمة المختصة.
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 -12إعادة تشكيل المجمس األعمى لالستثمار برئاسة رئيس مجمس الوزراء وعضوية بعض الو ازرات
والييئات المختصة ،وميمتو وضع االستراتيجيات والسياسات العامة لالستثمار في سورية وتتبع

تنفيذ المشاريع االستثمارية المرخصة أصوالً.
 -13إحداث ىيئة االستثمار السورية والتي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري
وترتبط برئيس مجمس الوزراء وليا فروع ومكاتب داخل سورية وخارجيا .وتيدف الييئة إلى تنفيذ

السياسات الوطنية لالستثمار وتعزيز البيئة االستثمارية عبر تبسيط اإلجراءات وتقديم المشورة

والبيانات لممستثمرين وازالة العقبات والقيام بالنشاطات الترويجية لجذب االستثمارات والمشاركة

في إعداد مشاريع االتفاقيات المتعمقة باالستثمار.

ىذا وقد َّأدت ىذه الحوافز والتسييالت التي أقرىا المشرع السوري ،إلى جذب االستثمارات األجنبية
ٍ
كاف إلى سورية ،رغم تضافر بعض العوامل السمبية كضعف مناخ الحرية االقتصادية وعدم
بشكل
وضوح التشريعات وتضاربيا ،وانخفاض النشاط الترويجي المعني بتحسين مناخ االستثمار ،وانعدام

االستقرار السياسي في المنطقة ،وعدم االستفادة من اإلمكانيات المتوافرة بالشكل األمثل.
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حماية االستثمارات األجنبية
تتعرض االستثمارات الدولية كغيرىا من المشروعات االقتصادية أو التجارية إلى عدد من المخاطر
ّ
التجارية الناجمة عن حاالت الخسارة واإلفالس وسوء اإلدارة واالنكماش والكساد والركود االقتصادي .كما
تواجو ىذه االستثمارات عدة مخاطر غير تجارية محتممة الوقوع في أقاليم الدول المضيفة ليا .وليذا
يسعى المجتمع الدولي ككل باإلضافة إلى بعض الدول ،منفردة أو بشكل جماعي ،إلى إقرار بعض

الضمانات القانونية اليادفة إلى حماية االستثمارات األجنبية من التعرض لمثل ىذه المخاطر وتالفي
آثارىا الضارة أو تعويضاً عما تمحقو من خسائر بالمشروع والمستثمر ،وذلك تشجيعاً لتنتقل رؤوس

األموال التي تشكل مصد اًر ميماً لمتمويل الدولي.

أوالا -المخاطر غير التجارية لالستثمارات األجنبية
تظير المخاطر غير التجارية الناجمة عن االستيالء عمى المشروع االستثماري ،بصور متعددة،
تختمف فيما بينيا اختالفاً بيِّناً ،رغم أىميتيا لما تمثّمو من حرمان المستثمر األجنبي من حقوقو وسمطاتو

الجوىرية عمى مشروعو .وتتجمّى ىذه الصور باآلتي:

-1االســتيالء المؤقت :وىو إجراء سيادي تتخذه السمطات المختصة لدى الدولة المضيفة

لالستثمار األجنبي ،يتمثّل بوضع اليد مؤقتاً عمى المشروع ،بقصد حصر حق االنتفاع واالستغالل
لمصالح العام ،مقابل تعويض مناسب يتم أداؤه لممستثمر أو المستثمرين األجانب لممشروع .وفي معظم

األحوال ،يتم المجوء إلى االستيالء المؤقت لممشروع في ظروف طارئة كنشوب حروب أو أزمات

اقتصادية أو انتشار أوبئة وكوارث .وال يترتب عادة عن االستيالء المؤقت نزع حق الممكية عن المستثمر

ُّ
ينصب عمى موجودات المشروع فقط ( مخازن ومكاتب وبضائع) أو عمى أصل القرض
األجنبي ،وقد
وفوائده أو عمى السندات الصادرة عنو ،وذلك لفترة معينة ريثما تنتيي الظروف التي اقتضت المجوء إليو.

 -2نزع الممكيـة أو االسـتمالك :حيث تعمد الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي باتخاذ إجراء سيادي
أيضاً ،سواء بقانون أو بقرار من السمطة التنفيذية ،ييدف إلى نزع ممكية المستثمر عن عقارات
وموجودات المشروع القائمة عمى أراضييا ،ويقترن بأداء تعويض مناسب لممستثمر الذي أُستممكت

نميز بين االستمالك العام الذي ييدف إلى نزع ممكية قطاع معين يستثمر فيو األجنبي
مشاريعو .وىنا ّ
تحقيقاً لمصمحة عامة ،واالستمالك الخاص الذي يستيدف مشروعاً بذاتو .فنـزع الممكية أو االستمالك يقع
عمى عقارات محددة مقابل تعويض كامل ،ودون إجراء تعديل جوىري في نظام الممكية الخاصة.
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 -3المصــادرة :وىو إجراء قضائي أو تنفيذي تقتضي المجوء إليو دواعي الحفاظ عمى األمن
والنظام العام أو الصحة العامة .وتستولي بموجبو الدولة عمى ممكية المشروع دون أداء أي تعويض.

فالمصادرة بمثابة إجراء وقائي أو عقابي تتخذه سواء جية قضائية كعقوبة تبعية لجريمة جنائية أو بقرار
من السمطة التنفيذية لتجريد أعداء النظام ومعارضيو من إمكانياتيم المادية .وقد يتم اتباعو عقب الحروب

لمصادرة األموال الخاصة لرعايا األعداء كغنائم حرب.

 -4التأميـــم :وىو إجراء سيادي أيضاً يصدر غالباً بقانون عن السمطة التشريعية في الدولة

المضيفة لالستثمار األجنبي ،ويتم بموجبو نقل الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج إلى ممكية عامة .أي
بالتعبير الشائع ،حرمان المستثمر من حقوقو األساسية التي يباشرىا عمى مشروعو ،وتحويميا لمصالح

العام دون احترام القواعد القانونية المتبعة في نزع الممكية .فالتأميم أوسع نطاقاً من اإلجراءات التقميدية

لنـزع الممكية ،فيو ال يستيدف فقط أمواالً خاصة أو عقارات محددة كالمصادرة ،وانما يشمل قطاعاً بأسره
من النشاط االقتصادي أو إعادة ىيكمة وتنظيم االقتصاد الوطني .فيو أقرب إلى اإلجراء الموضوعي

الذي ييدف إلى تحديد الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وتحقيق قدر من العدالة االجتماعية واعادة توزيع
الثروة بين أفراد الشعب ،والتخمص من سيطرة واستغالل االستثمارات األجنبية الخاصة .وبالتالي ،فإن

التأميم ليس بالضرورة إجراء عقابياً أو جزائياً يتم اتخاذه بمواجية تصرفات مخالفة لمقانون ،كما ىي الحال

بالنسبة لممصادرة التي تُتّخذ عادة في حال عدم الوفاء بالتزامات عقدية أو مالية أو عدم احترام قواعد
صرف العممة وتحويميا أو التيرب من الضرائب والرسوم الجمركية .وانما ينصب التأميم عمى وسائل
اإلنتاج األساسية ،بحيث يتم إخراجيا من دائرة الممكية الخاصة لتغيير الييكل االقتصادي واالجتماعي
وبما يتفق مع السياسة االقتصادية العامة لمدولة.13

وقد استقر االجتياد القضائي والتحكيمي في ىذا المجال ،عمى ضرورة دفع تعويض مناسب وسريع

وفعال ،وىذا ما أ ّكدتو محكمة العدل الدولية الدائمة في حكميا الصادر عام  1926في قضية مصنع
كورزو بين ألمانيا وبولونيا ،14ويتم تحقيق شرط السرعة في أداء التعويض حسب مقدرة الدولة عمى الدفع

الفوري أو اآلجل أو بالتقسيط ،عمى أن يتم أداؤه في أسرع وقت ممكن وخالل فترة معقولة .أما بالنسبة

لشرط الفعالية ،فالمفروض بأن يكون التعويض قابالً لمتحويل بعممة أجنبية إلى الخارج ،شريطة أن ال
يترتب عمى ىذا االلتزام حصول ضرر جسيم بمصالح الدولة فيما يتعمق بتحويل نقدىا إلى عمالت أجنبية

أو عدم توافر العمالت األجنبية الالزمة لدييا .باختصار ُّ
تعد الدولة التي تمجأ إلى تطبيق إجراءات التأميم

مسؤولة عن تقدير التعويض وفق ظروفيا وامكانياتيا المالية واالقتصادية ،بشرط أن يتم التعويض عن
 -1المرجع السابق ،ص .122-118

 - 1حوليــة محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة ،1926/2/17 ،السمســمة ،Aالحكــم رقــم  /17/وحكــم محكمــة العــدل الدوليــة لعــام  1952فــي
قضية الشركة األنكموايرانية.
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األضرار المباشرة ،دون االلتزام بتعويض األضرار غير المباشرة الناجمة خصوصاً عن فوات الربح الفائت
عمى المستثمر األجنبي وما حاق بو من خسارة محتممة .15ويتم أداء التعويض في أحيان كثيرة باإل اردة
الحقا ،تنص عمى مقدار
ً
المنفردة لمدولة التي اعتمدت إجراءات التأميم أو بموجب اتفاقات يتم توقيعيا

التعويض لممستثمرين األجانب وكيفية أدائيا.

ثانيا -الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية
تعمد الدول المصِّدرة لالستثمارات إلى اعتماد سمسمة من البرامج والتشريعات الوطنية الميمة من

أجل تأمين حماية قانونية لرؤوس أمواليا الوطنية المستثمرة في الخارج ،وخاصة عبر إنشاء ىيئات عامة
تنحصر ميمتيا األساسية في التأمين عمى استثمارات مواطنييا ضد كل أو بعض المخاطر غير التجارية

التي قد تتعرض ليا ىذه االستثمارات ،وذلك لقاء أقساط زىيدة يدفعيا المستثمر المستفيد .بحيث إذا ما
المؤمنة عمى قيمة الضمان
تحقّق الخطر المؤمن عميو ،يكون لممستثمر الحق في الحصول من الييئة
ِّ
المؤمن،
المتفق عمى تغطيتو ،عمى أن تحل الييئة محمو في مواجية سمطات الدولة المضيفة لالستثمار
َّ
وذلك لممطالبة بحقوقو لدييا .مثل ىذه الييئات العامة لضمان االستثمارات ذات صبغة وطنية تتبع لمدولة

التي تنتمي إلييا ،ويقتصر عمميا عموماً عمى ضمان استثمارات مواطني دولتيا لتغطية المخاطر غير
التجارية التي تتعرض ليا ىذه االستثمارات في الدولة المضيفة والتي تعيدت بموجب اتفاقات دولية بعدم

التعرض لالستثمارات األجنبية ،أو أداء تعويض عن األضرار التي تمحق بيا .16وىنا نستطيع التمييز بين

فئتين من االتفاقيات الضامنة لالستثمارات األجنبية:

وتتضمن
 -1االتفاقيات الثنائية ،التي تُبرم بين دولة جنسية المستثمر والدولة المضيفة لالستثمارات.
َّ
تقيد من حق الدولة المضيفة في اتخاذ إجراءات نزع ممكية المستثمرين،
في معظم األحيان شروطاً ّ
مثل شرط الدولة األولى بالرعاية وبند المساواة في المعاممة وقاعدة احترام الحقوق المكتسبة وأداء
تعويضات لممستثمرين المتضررين وأحكام تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق وتفسير ىذه

االتفاقيات .وىذا ما قد يرتب عمى الدولة المضيفة التزامات دولية تحفّز المستثمرين األجانب
وتمنحيم الثقة الستثمار أمواليم عمى أراضييا.17
 -2االتفاقات الجماعية ،والتي تيدف إلى إنشاء نظام متعدد األطراف ،يتضمن أحياناً إقامة ىيئات
دولية لمنظر في المنازعات الناشئة عن االستثمارات الدولية ،كاتفاقية واشنطن لعام  1965حول

 - 2د .عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابق ،ص.129-127
 -1المرجع السابق ،ص142.-139
2

 -المرجع السابق،ص .147-142
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إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عبر وسائل التوفيق والتحكيم ،أو تأسيس شركات

مساىمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل اإلداري والمالي ،وتيدف إلى تأمين المستثمر
األجنبي وتعويضو عن الخسائر التي تنجم عن تعرضو لمخاطر غير تجارية وتشجيع تدفق

االستثمارات بين الدول األعضاء .ومن ىذه الييئات نذكر منيا عمى الخصوص :الوكالة الدولية
لضمان االستثمار والتي تأسست بموجب اتفاقية سيول (كوريا الجنوبية) لعام 1984م والمؤسسة

العربية لضمان االستثمار والتي تم تأسيسيا وفقاً التفاقية الكويت لعام .18 1970

1

 د.عصــام جميــل العســمي ،التــأمين عمــى االســتثمار فــي الــوطن العربــي ضــد المخــاطر غيــر التجاريــة .ود .ىشــام صــادق ،النظــامالعربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غيـر التجاريـة ،منشـأة المعـارف ،اإلسـكندرية /مصـر1977 ،م ود .عيسـى ربـاح ،موسـوعة

القانون الدولي (القـانون االقتصـادي الـدولي والتجـارة الدوليـة) ،دار الشـروق لمنشـر والتوزيـع ،عمـان  /األردن2003 ،م ،ص -249
.285
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 - 2النظـام الدولي النقـدي
الكممات المفتاحية:
ميـزان المدفوعات

الوطني

-

-

أســعار الصرف

العالقات االقتصادية

-

-

المديونية

-

المساعدات العالمية

حساب العمميات الجارية

-

-

دائن – مدين

ميزان التجارة المنظورة

-

-

االقتصاد

ميزان التجارة

غير المنظورة  -ميزان أو حساب التحويالت الجارية  -رأس المال طويل األجل  -رأس المال قصير

األجل  -العجز في ميزان المدفوعات  -الفائض في ميزان المدفوعات  -سـوق الصرف.

الممخص:

يتضمن النظام الدولي النقدي مجموعة القواعد واآلليات المرتبطة بتنظيم األوضاع النقدية الدولية ،

ويشمل :ميزان المدفوعات وىو السجل الرسمي لمدولة ،ولو وظائفو وعناصره .وأسعار الصرف  :وىي
تحديد ثمن قيمة كل عممة وطنية بالمقارنة مع عممة وطنية أخرى  .والمديونية والمساعدات العالمية :التي

تنشأ عن طمب الدول لرؤوس األموال الخارجية ،بذلك يكون لمقروض أشكاليا وأسبابيا المختمفة .

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة عمى الطالب:

 -1معرفة معنى ميزان المدفوعات وجوانبو ووظائفو وعناصره ومعنى اختاللو.

 -2معرفة معنى أسعار الصرف وسوق الصرف ونظم أسعار الصرف.

 -3معرفة أشكال وأسباب المديونية الدولية ،وأثرىا والبدائل المطروحة لمواجيتيا .
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ويتضمن مجموعة القواعد واآلليات المرتبطة بتنظيم األوضاع النقدية الدولية بما يكفل تمويل حركة
التجارة وتنقل رؤوس األموال وتسوية المدفوعات الدولية.

ميـزان المدفوعات
يتضمن قيمة جميع المبادالت االقتصادية التي تتم بين المقيمين
وىو السجل الرسمي لمدولة ،الذي
َّ
عمى أراضييا وغير المقيمين من األجانب خالل فترة زمنية معينة ،غالباً ما تكون سنة واحدة ،مما يوثِّق
حقوق والتزامات الدول ،ويعكس حجم وقيمة التعامالت االقتصادية ،الصادرة والواردة ،والمشاكل التي

يعاني منيا االقتصاد الوطني وقدرتو التنافسية ومدى اندماجو ضمن التغيرات الحاصمة في االقتصاد

الدولي .ويتم تنظيم ميزان المدفوعات عمى أساس إقامة األفراد وليس جنسيتيم ،فيو يبيِّن كافة المبادالت
المنشئة لمحقوق وااللتزامات التي أصبحت بموجبيا الدولة ورعاياىا المقيمين عمى أراضييا دائنين أو
مدينين لمخارج ،وكذلك صافي الفرق بين الديون المستحقة لمخارج والمدفوعات المطموبة لمداخل .ويتألَّف
ميزان المدفوعات من جانبين ،دائن ومدين:
ويقيد فيو الحقوق المستحقة لمدولة عمى غيرىا من الدول األجنبية
 الجانب الدائن أو اإليجابيّ :ورعاياىا ،أي مجموعة المتحصالت أو اإليرادات التي تمثّل التعامالت المستحقة لمدولة من صادراتيا

وديونيا لمدول األخرى.

 -الجانب المدين أو السمبي :وتندرج في نطاقو كل االلتزامات والمدفوعات المستحقة لمخارج ،أي

مستوردات الدولة وقيمتيا.

وتعتمد الدول مناىج وأساليب مختمفة لمتمييز بين المتعامل المقيم وغير المقيم وكيفية حساب القيم
الدولية وتبويب المعامالت التي يتألف منيا ميزان المدفوعات وغيرىا من البيانات المتعمقة بيا ،والتي

تعبر عن الوضع االقتصادي العام لمدولة.

أوالً -وظائف ميزان المدفوعات
إن أىم وظائف ميزان المدفوعات ،ىي:
 -1تحديد أثر السياسات االقتصادية عمى ىيكل التجارة الخارجية ،من حيث حجم وقيمة ونوع
السمع المتبادلة.

 -2بيان مواطن الضعف في االقتصاد الوطني.

 -3تخطيط العالقات االقتصادية لمدولة مع الخارج.

 -4متابعة تغيرات الطمب المحمي عمى السمع والخدمات األجنبية ،وكذلك تغيرات الطمب األجنبي
عمى صادرات الدولة.
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 -5دراسة كيفية تأرجح سعر الصرف لمعمالت األجنبية والوطنية ،وتحديد مصارف خروجيا أو
دخوليا لمبمد.

ثانياً -عناصر ميزان المدفوعات
تتضمن كل منيا فئة متميزة من
تقسِّم الدولة عادة موازين مدفوعاتيا إلى عدة أجزاء مستقمة،
َّ

المعامالت االقتصادية المتشابية أو المتقاربة في أنواعيا وأىدافيا .ولكن تبقى أىم التقسيمات الشائعة
تمك التي تميَّز بين حساب العمميات الجارية وحساب العمميات الرأسمالية:
 -1حساب العمميات الجارية :ويشمل جميع المعامالت االقتصادية ،الدائنة والمدينة والتي تؤثر عمى

حجم الدخل القومي ،زيادة أو انخفاضاً ،لذلك ُيطمق عمييا أحياناً تعبير حساب الدخل ،والذي ينقسم بدوره
إلى:
يتضمن قيمة الصادرات والواردات
أ -ميزان التجارة المنظورة أو الحساب التجاري السمعي :الذي
ّ
من السمع المتبادلة مع الدول األخرى .حيث تسجل الصادرات بالجانب الدائن كإيرادات ،والمستوردات
بالجانب المدين كمدفوعات .وبالتالي يكون الميزان التجاري رابحاً إذا كانت قيمة الصادرات تفوق قيمة

الواردات ،ويكون الميزان خاس اًر إذا كانت قيمة الصادرات تقل عن قيمة الواردات.

ويتكون من جميع المعامالت الدولية
ب -ميزان التجارة غير المنظورة أو الحساب التجاري الخدمي:
ّ
المتعمقة بالخدمات كالنقل والمواصالت والسياحة والتأمين .عمى سبيل المثال ،يسجل في الجانب الدائن من
يدون في الجانب المدين كافة
الميزان كافة مصروفات األجانب القادمين إلى الدولة كإيرادات ،بينما َّ
المصاريف التي ينفقيا في الخارج المقيمين من سياح ومرضى وموظفين في ميمات رسمية ورجال أعمال،

وتقيد بالتالي ىذه المصروفات الخارجية كمدفوعات .وىذا ما ينطبق أيضاً عمى أسعار تذاكر السفر وأجور
ّ
شحن البضائع والمبالغ المستحقة عمى عمميات التأمين عمى الحياة واألشياء.
ج -ميزان أو حساب التحويالت الجارية :وتشمل إيرادات ومدفوعات الدولة والمقيمين فييا لتغطية
نفقات البعثات الدبموماسية والقنصمية والتأشيرات والضرائب وتحويالت العمال وعوائد الحقوق األدبية،
وكذلك اليبات العامة والخاصة والمنح والمساعدات الرسمية وغير الرسمية وحصص المواريث والوصايا

واليدايا المتبادلة ،وشراء األسيم والسندات أو بيعيا وتداوليا.

 -2حساب العمميات الرأسمالية :ويضم كافة المعامالت المالية والنقدية ،الدائنة والمدينة ،والتي ترتبط
ويقسم ىذا الحساب إلى فئتين:
بحقوق الدولة والتزاماتيا السنويةّ ،

أ -حساب رأس المال طويل األجل :ويشتمل عمى أصول االستثمارات وعوائدىا المستحقة وغير

المستحقة من أرباح وفوائد ،أي واردات رؤوس األموال الوطنية في الخارج كمعامالت دائنة ،وصادرات
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رؤوس األموال األجنبية لمخارج كمعامالت مدينة ،وكذلك عوائد األوراق المالية والقروض طويمة األمد
وفوائدىا واالعتمادات المستندية والدخول العقارية التي تممكيا الدولة أو المقيمين في الخارج ،وبالعكس.
ب -حساب رأس المال قصير األجل :أو ما يسمى بالحساب النقدي ،الذي يتضمن كافة التغيرات

الطارئة عمى األرصدة المالية وعوائدىا والتحويالت النقدية وسندات الخزينة العامة والقروض قصيرة
األجل والودائع والحسابات المصرفية وتبادل الذىب لألغراض النقدية ولتسوية المدفوعات الدولية.

ثالثاً  -اختالل ميزان المدفوعات
يُفترض في ميزان المدفوعات بأن يكون في حالة توازن دائم ألن كافة الع مميات المسج مة فيو ،تقيد

في حساب العمميات الدائنة والمدينة .لكن ال يعني ذلك عدم وجود اختالل ،أي بروز حاالت عجز أو

فائض في ميزان المدفوعات  .وىي الحاالت التي تزيد أو تنقص فييا المديونية عمى الدائنية المتعمقة

بمعامالت كل أو بعض عناصر ميزان المدفوعات .وىنا يتم التمييز بين حالتين من اختالل ميزان

المدفوعات :
 - 1العجز في ميزان المدفوعات :وينجم عن نقص اإليرادات مقابل المدفوعات الخارجية .أي عندما

تكون قيمة مست وردات الدولة من السمع والخدمات وما تسحبو من احتياطييا من الذىب والعمالت

ا ألجنبية يفوق قيمة ماتص ّدره من سـمع وخـدمات وما يُضاف إلى رصيدىا من الذىب او لعمالت األجنبية.
ويعني العجز في ميزان المدفوعات بأن الدولة تعيش في مستوى أعمى من إمكانياتيا الفعمية ،فيي

تستورد أكثر مما
تصدر .وىذا ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطمب عمى العمالت األجنبية ،وزيادة العرض
ّ
من العممة الوطنية لموفاء بالتزامات الدولة لمخارج ،مما يعني خفض قيمة العممة الوطنية واستيالك

تضخ م األسع ار ،وىذا م ا سينعكس سمبًا ع مى االقتصاد
ا ال حتياط ات من ا لذىب والعمالت األجنبي ة و ّ
الوطني.
 -2الفائض في ميزان المدفوعات :ويحدث عندما تزداد إيرادات الدولة مقابل التزاماتيا ومدفوعاتيا

لمخارج .عمم ًا بأن حدوث الفائض ال يعني أم ًرا مست حبًا بشكل د ا ئم .فيو يدل أحي اناً عم ى أن الد ولة تعيش
في وضع اقتصادي أقل من إمكانياتيا إذا لم تستثمر ىذا الفائض مما يعود عمييا بالرخاء .كما أن
ارتفاع صادرات الدولة ،قد يؤدي إلى تضخم مستوى األسعار المحمية ،نتيجة لزيادة الطمب عمى السمع

الوطنية.

وتعتمد الدول سياسات واج راءات اقتصادية مختمفة ومتنوعة لمعالجة حاالت الخمل في ميزان

المدفوعات وإلعادة التوازن إليو .وتتمثّل أىميا في فرض بعض القيود التجا رية وغير التجارية وتخفيض

أو زيادة سعر الصرف واالدخار واإلنفاق الحكومي والضرائب ومستوى الفائدة ،وذلك بغية تشجيع أو عدم

تشجيع الصادرات أو المستوردات من السمع والخدمات والتحويالت النقدية والمالية.1
 - 1عرفان تقي الحسني ،التمويل الدولي ،دار مجدالوي لمنشر ،األردن/عمان 2002،م،

ص 144-113وعبد الواحد محمد الفار،

مرجـع سـابق ،ص 395- 393وزينـب حســين عـوض ار ،مرجـع سـابق ،ص 348- 321ود.عــادل أحمـد حشـيش ود .مجـدي محمــود
شياب ،مرجع سابق ،ص.172 157
-
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أســعار الصرف
يميز ميدان
أي تحديد ثمن قيمة كل عممة وطنية بالمقارنة مع عممة وطنية أخرى .إن أىم ما ّ
العالقات الدولية االقتصادية ىو عدم وجود وحدة نقدية مشتركة عمى الصعيد العالمي .ففي العالم عمالت
وطنية بعدد دولو .إذ تخضع التجارة الداخمية التي تتم ضمن إطار الدولة الواحدة إلى نظام نقدي وطني

واحد ،كون الدول ال تقبل عادة أن تتم التعامالت التجارية والنقدية الداخمية سوى بعممتيا الوطنية التي
ِّ
تشكل رم اًز لسيادتيا واستقالليا الوطني .بينما تتم تسوية المدفوعات الدولية لممصدرين والمستوردين لمسمع
والخدمات ورؤوس األموال ،عبر تحويل العممة الوطنية إلى عممة أجنبية أو بالعكس .والمقصود بالعمالت

األجنبية النقود الورقية والودائع واالعتمادات المستندية والحواالت والشيكات والكمبياالت وبطاقات
االئتمان .ويؤثّر سعر الصرف عمى نظام األسعار وحجم التجارة الخارجية لمدولة وعمى وضع ميزان

مدفوعاتيا .فيو يخضع لتقمبات االنخفاض واالرتفاع والثبات حسب عوامل العرض والطمب في سوق

الصرف.

أوالً -سـوق الصرف

يعرف سوق الصرف أو األوراق المالية ،وىو تعبير مجازي ،بأنو الوسيمة التي يتم عبرىا وبواسطتيا
ّ
تقويم وبيع وشراء العمالت األجنبية المختمفة ،وبالتالي تسييل استبدال العمالت الوطنية فيما بينيا،

وخاصة لمحصول عمى العمالت االرتكازية أو القيادية كالدوالر األميركي واليورو األوربي والجنيو
المؤسسات النقدية المتخصصة في مجال
اإلسترليني.
ويتكون ىذا السوق من مجموعة البنوك و ّ
ّ
المضاربات المالية (البورصة) .وغالباً ما تجري التبادالت بواسطة تحويالت مصرفية ،تساعد عمى
تحقيقيا وسائل االتصاالت السريعة والمتطورة ،التي تمجأ أسواق الصرف إلى استثمارىا بشكل فعال

ومثمر.
 -1مهام سوق الصرف:
تتمخص أىم وظائف وميام سوق الصرف ،باآلتي:

 -1تسوية المدفوعات الخارجية وتغطية المخاطر الناجمة عنيا.
 -2استبدال العمالت الوطنية بعمالت أجنبية وبالعكس.

 -3إجراء ما يسمى بالتحكيم النقدي ،وذلك بشراء العمالت األجنبية بأسعار منخفضة من األسواق التي

تشيد ارتفاعاً ممحوظاً في عرضيا ،مما يسيم في ارتفاع أسعارىا لدى ىذه األسواق نتيجة ارتفاع

الطمب عمييا ،ثم إعادة عرض ىذه العمالت بأسعار أعمى في األسواق التي تشيد طمباً مرتفعاً
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عمييا ،مما يؤدي إلى انخفاض أسعارىا نتيجة زيادة العرض منيا ،وىذا

أسعار الصرف بين األسواق المختمفة.

ما يحقق التوازن في

 -2أنواع سوق الصرف:
أ -سوق الصرف العاجل :حيث يتم من خاللو تبادل العمالت الوطنية واألجنبية بشكل مباشر
وفوري.
ب -سوق الصرف اآلجل :ويتم بواسطتيا بيع وشراء العمالت الوطنية واألجنبية وفقاً لسعر
آجل .أي أن ىنالك فترة زمنية متفق عمييا بين تاريخ المبادلة واجراء التسوية ،تتخمّميا دفع
عمولة محددة مسبقاً نتيجة ارتفاع أو انخفاض قيمة العممة المتبادلة بين تاريخ البيع والشراء

وموعد استحقاق الدفع.

ثانياًُ -نظـم أسعار الصرف
يمكن تصنيف أسعار الصرف بشكل إجمالي إلى األنظمة الرئيسية اآلتية ،والتي تعتمد كل منيا

قاعدة نقدية معينة لتسوية المدفوعات الدولية:

 -1ثبات أو استقرار سعر الصرف :وىو النظام الذي صاحب االقتصاد الرأسمالي حتى أواسط القرن
العشرين ،عندما كانت قاعدة الذىب معتمدة لتسوية المدفوعات النقدية بين الدول .وبموجب ىذا

َّ
تتحدد قيمة ثابتة لمعممة الوطنية بوزن معين من الذىب ،مما يعني ثبات سعر العمالت
النظام

المختمفة مقابل بعضيا بعضاً ،وتضييق ىوة تأرجحيا .وقد انتشر العمل بقاعدة الذىب بدءاً من
عام1870م في بريطانيا ،وذلك عبر اعتماد وزن معين من الذىب كوحدة نقدية أساسية تقاس

وبناء عميو ،اكتسب الذىب صفة المعادل العام لقياس قيم التبادالت
عمييا كافة العمالت األخرى.
ً
الدولية ولتصحيح االختالالت في موازين المدفوعات لدى مختمف الدول التي عمدت إلى تثبيت

قيمة عمالتيا مقارنة بالذىب ،وىذا ما أسيم في االستقرار العالمي ألسعار الصرف .ولكن مع
نشوب الحرب العالمية األولى عام  1914انتيى العمل بيذه القاعدة ،وذلك عندما قامت الدول

باستيالك احتياطييا من الذىب لمواجية أعباء الحرب ومنعت تداولو في الداخل ،كما استخدمتو
َّ
مباشرةً لتمويل مشترياتيا من الخارج .ومنذ ذلك الوقت،
احتل الدوالر األميركي المكانة األولى بدالً
من الجنيو اإلسترليني ،لتسوية المدفوعات الدولية وعمى نطاق واسع .وقد سانده في ذلك قوة وحجم

االقتصاد األميركي ،الذي لم ينمو الدمار الذي حاق باقتصاديات الدول األوربية خالل الحرب

العالمية الثانية .وقد لجأت معظم الدول إلى تجميع احتياطييا الرسمية من النقود بالدوالر
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واستخدمتو لتثبيت أسعار صرف عمالتيا الوطنية ولتسوية مدفوعاتيا الدولية .ولكن ما لبث أن

أعمن الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون في  /15/آب لعام  1971عن فرض رقابو صارمة عمى
تسوية المدفوعات بالدوالر والتوقف عن تغطيتو بالذىب .وبذلك انتيى نظام سعر الصرف الثابت،

مما أدى إلى اضطراب األسواق المالية العالمية واىتزاز أسعار صرف العمالت الدولية .فاتجيت

معظم الدول إلى تعويم عمالتيا وفقاً لتفاعالت السوق ،أو إلى فرض رقابة عمى أسعار الصرف
وقيود عمى قابمية العممة الوطنية لمتحويل.2

 -2حرية أو تعويم سعر الصرف :وىذا ما تعتمده حالياً معظم دول اقتصاد السوق الحر التي خرجت
عن قاعدة الذىب منذ بداية الثالثينيات من القرن الفائت ،وخاصة بعد نياية الحرب العالمية

وتتحدد أسعار العمالت الوطنية في ظ ّل ىذا النظام وفق عوامل العرض والطمب في
الثانية.
ّ
السوق .إذ تؤدي زيادة الطمب عمى الصرف األجنبي إلى رفع أسعارىا مقارنة بالعممة الوطنية،
وبالتالي تشجيع الصادرات نظ اًر النخفاض قيمتيا ،والحد من المستوردات نظ اًر الرتفاع أسعارىا.

كما يحدث العكس في حال انخفاض سعر الصرف األجنبي.
المعومة:
 أنواع أسعار الصرفَّ

أ -التعويم النظيف أو النقي :أي امتناع المصارف المركزية والسمطات النقدية المختصة عن
التدخل مطمقاً لمساندة سعر صرف العممة الوطنية في السوق.
المؤسسات
ب -التعويم غير النظيف وغير النقي :حيث ّ
تتدخل أحياناً المصارف المركزية و ّ
النقدية المختصة في أسواق الصرف لمنع التقمُّبات ضمن حدود معينة في قيمة العممة
الوطنية تحقيقاً ألىداف اقتصادية محددة.

ج -التعويم المستقل أو الفردي :والذي يحدث عندما تقدم الدولة بإرادتيا المنفردة عمى تعويم
سعر الصرف لعممتيا الوطنية مقابل العمالت األخرى.
د -التعويم المشترك أو الجماعي :إذ تتفق دولتان أو أكثر عمى ربط سعر صرف عمالتيا
الوطنية ببعضيا البعض ،بحيث ال تتدخل في أسعار صرفيا ،فترتفع أو تنخفض سوياً.
 -3الرقابة عمى سعر الصرف :وبمقتضى ىذا النظام الذي انتشر بعد الحرب العالمية الثانية ،تضع
الدولة مجموعة من القواعد واإلجراءات اليادفة إلى تنظيم سوق الصرف .أي احتكار الدولة بيع
وشراء العمالت األجنبية أو تقييد عمميات تبادل ىذه العمالت بالنقود الوطنية .

 - 1عرفــان تقــي الحســني ،مرجــع ســابق ،ص 230-203ود.عبــد الواحــد محمــد الفــار ،مرجــع ســابق 392-386 ،ود.زينــب حســين
عوض ار ،مرجع سابق ،ص.196-123
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 أهداف نظام الرقابة عمى سـعر الصرف: -1المحافظة عمى قيمة العممة الوطنية ،وذلك بوضع سعر صرف محدد ليا مما يؤدي إلى ثبات
أسعارىا ويمنع المضاربة عمييا أو تيريبيا لمخارج .حيث تعمد الدولة إلى إلزام المستوردين بشراء
العممة األجنبية بواسطة مصادرىا الرسمية فقط والتي تحتكر بالمقابل شراء ىذه العمالت من قبل

ِّ
المصدرين ،وباألسعار التي تحددىا الدولة.

 -2إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات ،حيث أن ت ّسرب كميات كبيرة من الذىب ورؤوس األموال
الوطنية لمخارج ،يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات .ولذلك تعمد الدولة إلى الحد من
الطمب عمى العمالت األجنبية عبر رفع أسعارىا بشكل جزافي ،مما ُيخمق طمباً عمى العممة
الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعارىا ،بينما سيؤدي تخفيض قيمة العممة الوطنية إلى ارتفاع أسعار
السمع وىروب رؤوس األموال لمخارج وتزايد مدفوعات خدمة الديون الخارجية وانخفاض المستوى

المعيشي لمطبقات ذات الدخل المحدود وتدىور الثقة بالعممة المحمية.

 -3توجيو رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية نحو خدمة أغراض التنمية ،وخصوصاً لدى الدول
الموجو.
التي تعتمد ُنظم االقتصاد المخطَّط أو
ّ
 -4الحصول عمى إيرادات لمخزانة العامة ،من خالل تحقيق الدولة ألرباح ناتجة عن احتكارىا
لعممية تبادل العمالت الوطنية بالعممة األجنبية .حيث تقوم الدولة ببيع العمالت األجنبية بأسعار

مرتفعة ،تُضاف إلييا عموالت البيع والشراء.

 -5حماية االقتصاد الوطني من المنافسة األجنبية ،عبر استخدام سعر الصرف لمحد من الواردات
وتشجيع الصادرات وتالفي حاالت الكساد التي قد تصيب االقتصاد الوطني.

 -6الحفاظ عمى االحتياطيات الوطنية من العمالت األجنبية والذىب ،وتنظيم الطمب عمييا في
حدود الكمية المعروضة منيا ،ومنع تيريبيا إلى الخارج.

 -7حماية الصناعات الوطنية الناشئة أو االستراتيجية ،عبر المحافظة عمى قيمتيا اإلنتاجية.
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 وســائل نظام الرقابة عمى سعر الصرف: -1التدخل الحكومي المباشر :أي قيام المصرف المركزي والسمطات النقدية المختصة باحتكار بيع
المحددة من قبل الدولة .فعندما
وشراء العمالت األجنبية مقابل العممة المحمية وفق األسعار
ّ
تحدد الدولة لعممتيا سع اًر أعمى من سعر السوق ،فإن الطمب عمييا سيكون أقل من العرض،

والعكس صحيح.

 -2تخصيص الصرف األجنبي :وذلك عبر قيام المصارف المركزية والسمطات النقدية المختصة
باحتكار العمالت األجنبية ليتم صرفيا طبقاً لقواعد وأولويات معيَّنة تحددىا الدولة .وعمى
األخص بيدف تمويل الواردات الضرورية والوفاء بالمدفوعات الدولية المستحقة.

 -3تحديد أسعار صرف متعددة :بالنسبة لمسمع ولمدول .فقد تسعى الدولة إلى فرض سعر منخفض
نوعاً ما لعممة أجنبية ،لكي تسمح لممستوردين باستيراد سمع معينة ،معظميا سمع أساسية .لذلك

تمجأ بعض الدول إلى التمييز في تحديد سعر صرف العممة الوطنية مقابل بعض العمالت

األجنبية ،زيادة ونقصاناً ،وبالمقارنة مع عمالت أجنبية أخرى ،بيدف تشجيع التجارة أو عدم
تشجيعيا مع ىذه الدولة أو تمك.

المجمدة :إذ تقوم الدولة بإلزام المستوردين الوطنيين بإيداع مدفوعاتيم بالعممة
 -4الحسابات
َّ
المؤسسات المختصة .وال
الوطنية ،والمستحقَّة لمدائنين األجانب ،في المصرف المركزي أو
ّ
ُيسمح ليؤالء الدائنين بالسحب من ىذه الحسابات أو التصرف فييا إال بشروط معينة ،كأن يتم
إلزاميم بإنفاقيا عمى مشروعات محمية في الدولة المدينة التي تحتفظ بيذه الحسابات.

 -5زيادة أسعار الفائدة :فقد تعمد الدولة إلى رفع أسعار الفائدة لدييا عمى الصرف األجنبي .وىذا
ما يؤدي إلى جذب رؤوس األموال األجنبية وتدفقيا لمداخل ،ويقمّل من تسرب رؤوس األموال

الوطنية لمخارج .ويترتب عمى ذلك زيادة الطمب عمى العممة الوطنية ورفع قيمتيا ،ومن ثم
ُيصبح سعر الصرف األجنبي في صالحيا.

 -6اتفاقات الدفع :ويتم بموجبيا االتفاق عمى تنظيم كافة المدفوعات بين األطراف المتعاقدة ،بعدما
يتم تحديد المبمغ اإلجمالي لممبادالت المستحقة أو الحد األقصى لما يمكن أن تدفعو كل دولة

لألخرى .وتيدف مثل ىذه االتفاقات إلى تسديد الديون المستحقة لكل دولة طرف مقابل األخرى.
عمماً بأنو قد تمجأ الدولة في بعض األحيان إلى تحديد حد أقصى لممديونية تمتزم بمقتضاه الدولة

المدينة ،بتقييد مستورداتيا من الدول الدائنة في حدود ما تم االتفاق بشأنو.

 -7اتفاقات المقاصة :حيث تتفق دولتان أو أكثر عمى تحديد سعر الصرف لعمالتيا الوطنية
وترتيب كيفية وسائل الدفع لفئات المقترضين فييا .فتقوم كل دولة بفتح حساب لمدول األطراف
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األخرى بعممتيا المحمية لدى مصرفيا المركزي أو البنوك المختصة ،ثم يتم إجراء المقاصة بين
كافة المدفوعات عن الصادرات والمستوردات المتبادلة فيما بينيا .وذلك بعدما تتفق عمى أسعار

صرف محددة بين عممتي الدولتين .وبذلك يتم تجنب استخدام النقود كوسيمة مباشرة لتسوية قيمة

المبادالت التجارية بين الدول المعنية .فتتولى الدولة تحصيل المدفوعات من المدينين وتسميميا
لمدائنين المقيمين لدييا.
 -8اتفاقات المقايضة :وبموجبيا تتفق دولتان أو أكثر عمى اختيار عممة محددة ،ثم تقوم الحكومات
المعنية بمنح المصدرين والمستوردين الترخيص الالزم إلتمام تبادل الصفقات والسمع ضمن
حدود المبمغ اإلجمالي المحدد ليذه العممة .كأن يتفق مثالً اثنان من المقيمين لدى إحدى
ِّ
يصدر أوليما قطناً ويستورد اآلخر قمحاً بنفس القيمة المتفق عمييا ،ثم تتُّم
الدولتين عمى أن
َّ
المصدر إلييا والمستورد منيا.
تسوية مدفوعاتيما عبر تبادل الديون المستحقة ليما لدى الدولة

 مسـاوئ نظام الرقابة عمى سعر الصرف: -1خشية المستثمرين األجانب من استثمار رؤوس أمواليم في البمدان التي تعتمد نظام الرقابة عمى
الصرف ،لما ينتجو من تقييد عمى إعادة تحويل رؤوس األموال وأرباحيا وفوائدىا لمخارج ،وبذلك

تفقد الدولة مصد اًر ميماً لتمويل مشروعاتيا التنموية.

 -2انكماش حجم التجارة الدولية نظ اًر لتحديد االستيراد وتقييد كمية السمع المستوردة .مما يدفع الدول

األخرى إلى معاممة الدولة التي تعتمد نظام الرقابة عمى الصرف بالمثل ،وينتج مزيداً من
االنكماش في مجال التبادل التجاري.

 -3التشكيك بمكانة العممة الوطنية وزعزعة الثقة بيا .وىذا يؤثر سمباً عمى تدفق رؤوس األموال
األجنبية ،وظيور ما يسمى بالسوق السوداء أو الموازية الناجمة عن وجود طمب كبير عمى

العمالت األجنبية ،مقابل محدودية عرضيا أو انخفاض سعر صرف العممة الوطنية ،فيعمد

بعض المضاربين إلى بيع وشراء العمالت األجنبية خارج اإلطار الشرعي لمدولة أو حتى

تيريبيا لمخارج.

ُّ -4
تحكم النظام اإلداري في منح تراخيص االستيراد أو تحديد سعر الصرف بشكل جزافي
مقومة
ومتعسف ،بحيث يخشى
المصدرون المخاطرة بتصدير سمعيم المشتراة بنقود أجنبية َّ
ّ
بأعمى من سعرىا الحقيقي.

 -5تفاقم العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات ،حيث إن تخفيض سعر صرف العممة الوطنية
مقارنة بالعمالت األجنبية سيؤدي إلى انخفاض مستوى المستوردات والتي سترتفع أسعارىا بما
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يعادل نسبة تخفيض العممة الوطنية ،ألن المستوردين الوطنيين سيدفعون وحدات نقدية أكثر من

العمالت المحمية لمحصول عمى وحدة من النقد األجنبي.

الجدير بالذكر ،بأن نزعة تحرير التجارة العالمية تتطمَّب مقاومة نظام الرقابة عمى سعر الصرف
والذي تعتبره منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي إحدى الوسائل الحمائية غير المرغوبة في

إطار العالقات الدولية االقتصادية .وبخاصة بعدما انتشر ىذا النظام كقاعدة عامة لدى عدد من الدول،

بينما كان يتم المجوء سابقاً إليو كاستثناء أثناء فترة األزمات والحروب .لكن مع تنامي النـزعة التحررية في

االقتصاد الدولي ،تراجع بالفعل ىذا النظام تدريجياً لصالح نظام حرية سعر الصرف ،وذلك رغم وجود
بعض وسائل الرقابة التي التزال متبعة بدرجات مختمفة ىنا وىناك.3

 - 1عرفان تقي الحسني ،مرجع سابق ،ص 401-395وزينب حسين عوض ار ،مرجع سابق،

ص 121-100ورعـد الصـرن،

مرجع سابق 348-321 ،ود.عادل أحمد حشيش ود .مجدي محمود شياب ،مرجع سابق ،ص .202– 173
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المديونية والمساعدات العالمية

أورث االستعمار بمداناً يرتع فييا رواسب التخمف من مختمف مناحيو ،االقتصادية واالجتماعية

المؤسسات
والثقافية .مما اضطر ىذه البمدان بعد نيميا االستقالل الناجز إلى استجداء الدول الغنية و ّ

الدولية المالية لمساعدتيا واقراضيا مصادر التمويل الالزمة الستكمال بناء اقتصادياتيا وبرامجيا
التنموية .كما أقدمت معظم الدول النامية عمى طمب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع التدفقات المالية

واالستثمارات تجاىيا ،مما أدى إلى بروز ظاىرة االستدانة أو المديونيـة التي ال تزال تُثقل كاىل معظم
تبدده من أموال طائمة لخدمة سدادىا بدالً من استثمارىا لألغراض التنموية.
بمدان العالم النامي ،نظ اًر لما ّ

أوالً -أشــكال القروض الخارجية
تستحوذ القروض الخارجية عمى النصيب األعظم من إجمالي التدفقات المالية األجنبية الموجية

لمدول النامية .وتتمثّل بمدفوعات نقدية أو عناصر إنتاج تقدميا الدول أو الجيات الدولية الدائنة ،لدولة أو
دول أخرى مدينة ،ضمن شروط معينة يتفق عمييا الطرفان ،وتتعمق خصوصاً بكيفية ومدة السداد وسعر

الفائدة المستحقة .وتتمثّل القروض الخارجية بأشكال متعددة يمكن تصنيفيا وفق معايير مختمفة ،أىميــا:

 -1حسب معيار الجهة المقرضة أو مصدر الدين :ىنالك قروض رسمية أو عامة تقدميا الحكومات

المؤسسات الدولية المالية ،وتتميَّز بأنيا في أغمب األحيان قروضاً ميَّسرة من حيث السداد ومدة
و ّ
القروض وانخفاض معدل الفائدة .وىنالك بالمقابل قروض خاصة أو غير رسمية ،تقدميا ىيئات
المؤسسات
غير حكومية كالبنوك التجارية الخاصة ،ولكن معظميا مضمونو السداد من الحكومات و ّ

الدولية المالية ،كونيا تُرفق عادة بشروط قاسية من حيث انخفاض مدة القروض وفترة السماح لمسداد
وارتفاع أسعار الفائدة وتراكميا وخضوعيا لتقمبات العرض والطمب عمى رؤوس األموال في السوق.
 -2حسب معيار مدة القروض :ىنالك قروض طويمة األجل أو األمد ،بحيث يمتد أجل سدادىا ألكثر
من خمس سنوات ،وىنالك قروض متوسطة األجل تستغرق مدة سدادىا ما بين سنة وخمس سنوات،

وأخي اًر ىنالك قروض قصيرة األجل يستحق أجل سدادىا خالل فترة سنة واحدة أو أقل.
 -3حسب معيار الغرض من القروض :ىنالك قروض تيدف إلى تدعيم االقتصاد الوطني وايجاد
الحمول الالزمة لمتنمية ،وىذا ما تتكفل بو غالباً القروض طويمة األجل .وىنالك قروض تيدف إلى

إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وتأمين النقد األجنبي الالزم لسداد ديون سابقة أو تُستخدم
أو متوسطة األجل.
لألغراض االستيالكية أو العسكرية ،وىذا ما تقوم بو القروض قصيرة
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ميسرة تتّسم بطول فترة استحقاقيا ووجود فترة سماح
 -4حسب معيار شروط القروض :ىنالك قروض َّ
قبل البدء بالسداد وانخفاض معدالت الفائدة المترتبة عمييا ،وىي غالباً قروض رسمية تقدميا
حكومات ومؤسسات دولية .وىنالك بالمقابل قروض صعبة تتّسم بقصر فترتي االستحقاق والسماح
وارتفاع معدالت الفائدة عمييا ،وتتمثّل خصوصاً بالقروض ذات المصادر الخاصة كالبنوك التجارية.

 -5حسب معيار محتوى القروض :ىنالك قروض نقدية ،يتم تقديميا بالعمالت األجنبية المتداولة عمى

الصعيد الدولي كالدوالر األميركي واليورو األوربي والين الياباني .وىنالك قروض سمعية تتجسَّد
بتدفقات من السمع ،تقدميا الجيات الدائنة ،ويتم سدادىا من الجيات المدينة بسمع إنتاجية أو

استيالكية أيضاً ،كما كان يحصل سابقاً بين دول المنظومة االشتراكية والشيوعية.

ثانياً -أســباب المديونيـة العالميـة
باتت مشكمة الديون الخارجية تُثقل كاىل العديد من دول العالم ،بل وتيدد برامجيا التنموية
واقتصادياتيا الوطنية .فمن جية ،تسيم ىذه القروض في إيجاد المصادر التمويمية الالزمة لمقيام بأعباء

التنمية االقتصادية واالجتماعية .لكنيا تؤدي من جية أخرى إلى رفع مستويات التضخم واحداث عجز
في ميزان المدفوعات عندما يحين وقت سدادىا .وىذا ما قد يقود أحياناً إلى الوقوع مرة أخرى في متاىة
البحث عن الواردات الالزمة لمقيام بالمشروعات اإلنتاجية وتسديد قيم المستوردات .وخاصة مع استنزاف

قسم كبير من االحتياطات الوطنية من النقد األجنبي لدى الدولة المدينة ،نظ اًر ألن جزءاً ال ُيستيان بو
ستمتصو مدفوعات خدمة الدين الخارجي وسداد فوائده المستحقة والمتراكمة .وىذا ما
من إيرادات الدولة
ّ
يترافق عادة بآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة ،تتمثّل خصوصاً في إذعان وتبعية البمد المدين
لشروط الجيات الدائنة.

ـ أهـم أسـباب تفاقم ظاهرة المديونيـة العالميـة:
 -1انخفاض حجم ونسبة القروض َّ
المقدمة بشروط ميسرة.
 -2ارتفاع أسعار الفائدة وجنوحيا نحو التزايد بشكل مستمر.
 -3فشل أنماط التنمية لدى الدول النامية وانتشار العادات االستيالكية.
 -4تدىور قيمة صادرات الدول المدينة اتجاه الدول الصناعية الدائنة.
 -5الفساد اإلداري ونيب موارد وقروض الدول المدينة من قبل أصحاب النفوذ وتيريبيا لمخارج.
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ثالثاً -البدائـل المطروحة لمواجهـة أزمـة المديونيـة

في عام  1982أعمنت ثالث من أكبر الدول المدينة في العالم ،وىي المكسيك والب ارزيل واألرجنتين،

عجزىا التام عن تسديد ما بذمتيا من ديون خارجية مستحقة ،مما خمق اضطراباً في األسواق الدولية
المالية ،خاصة لدى البنوك التجارية الخاصة ،والتي أدركت مدى الكارثة التي تيددىا نتيجة التورط

بإعطاء الكثير من القروض بأسعار فائدة ،باىظة ومرتفعة ،لدول معسرة وذات قدرة ضئيمة عمى دفع

وتسوية ىذه الديون وفوائدىا .وىذا ما ش ّكل حاف اًز لألطراف المعنية ،الدائنة والمدينة ،لتقديم عدد من

المقترحات التي تتضمن حموالً مختمفة لمتخفيف أو لتسوية أزمة المديونية الخارجية لمدول النامية .وقد
تطرقت ىذه المقترحات والحمول إلى ضرورة إعادة النظر بمجمل النظام الدولي المالي والنقدي وآليات
َّ

جدولة سداد الديون ،لكنيا تميزت بالتناقض والتضارب فيما بينيا نظ اًر الختالف المصالح والقاء كل
طرف المسؤولية عن تفاقم األزمة عمى عاتق الطرف اآلخر .ومن أىم البدائل المطروحة ما يمي:

ت من خالليا الدول المدينة ،ومعظميا من الدول
ضْ
 -1خطة إعالن قرطاج لعام  :1985والتي َع َر َ
النامية ،عدة مقترحات لحل أزمة مديونيتيا الخارجية ،كإعادة جدولة الديون عبر تأجيل وتمديد
فترة تسديد األقساط وفوائدىا المستحقة أو التي ستستحق السداد ،وذلك بغية تمكين البمد المدين من

الحصول عمى السيولة الالزمة لإليفاء بالتزاماتو في خدمة ىذه الديون وفوائدىا ،واعطائو الفرصة

لتحسين االقتصاد الداخمي واعادة ىيكميتو.

 -2خطة وزير الخارجية األميركي األسبق ( جيمس بيكر) لعام  :1985وتنص عمى إمكانية منح
قروض جديدة وتحويل بعض الديون الخارجية المستحقة إلى سندات وأسيم محمية ورؤوس أموال،
تستثمرىا البنوك التجارية الخاصة ،لدى الدول األكثر تضر اًر من أزمة المديونية ،والتي توافق عمى
إعادة ىيكمة اقتصادىا الوطني عبر التوظيف األمثل لمموارد وزيادة اإلنتاج وتنشيط اإلدخارات

تمق ىذه الخطة
وتشجيع االستثمار المنتج واصالح النظام الضريبـي وتحرير األسواق .ولم َ
المؤسسات المعنية لعدم توافر المصادر الالزمة لتمبية القروض الجديدة ،أو
استجابة من قبل
ّ
تحويل القروض إلى أسيم وسندات.
 -3خطة وزير المالية الياباني األسبق (كيتي ميا ازوا) لعام  :1987وتتضمن فكرة تحويل الديون إلى
سند ات بضمان أصل الدين أو مكفولة الدفع من طرف ثالث ،وذات فائدة منخفضة أو معفاة من
الفائدة ،واعادة جدولة

ما تبقى منيا بفترات سماح مختمفة لمسداد ،وفق برنامج إصالح

المؤسسات الدولية المالية ،يشمل خفض النفقات الحكومية والدعم وكبح األجور
اقتصادي برعاية
ّ
وتحرير التجارة الخارجية.
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 -4خطة وزير الخزانة األميركي األسبق ( نيكوالس برادلي) لعام  :1989وتتمحور خصوصاً حول
المؤسسات الدولية المالية بأسعار السوق ،أو من قبل
إعادة شراء أقساط الديون من قبل
ّ
المؤسسات ومساعدتيا ،أو حتى تحويل بعض ىذه الديون إلى
المقترضين أنفسيم بضمان ىذه
ّ
استثمارات خاصة يمتزم بموجبيا المستثمرون األجانب بإعادة شرائيا حسب األسعار السائدة ،ثم

تسدد الدولة المدينة قيمتيا بالعممة المحمية لصالح ىذه االستثمارات ،وبالتالي ال تذىب أموال
الدولة خارج إطار حدودىا.
 -5خطة الرئيس الفرنسي األسبق (فرانسوا ميتران) لعام  :1992والتي تقترح إنشاء صندوق عالمي
لضمان دفع الفوائد المستحقة عمى بعض القروض التجارية متوسطة األجل واجراء خصومات
كبيرة عمى قيمة مستحقات ىذه القروض ،واعادة جدولة ديون الدولة األقل دخالً مع إعفائيا من
بعض ىذه الديون المستحقة الدفع أو إطالة أجل استحقاقيا وتخفيض أسعار الفائدة عمييا.

وتجدر اإلشارة بأن نادي باريس الذي تم تأسيسو عام  1956ونادي لندن الذي تأسس عام 1976

يسيمان في مساعدة الدول المدينة عمى التخفيف من عبء ديونيا الرسمية والخاصة واعادة جدولة

مستحقاتيا وضمان بعضيا ،إذا التزمت ىذه الدول بإدخال إصالحات َّ
محددة عمى اقتصادىا الوطني.
وتش ّكل مثل ىذه النوادي محافل غير رسمية لمتفاوض بين الدول الدائنة والمدينة ،ويحضر اجتماعاتيا
المؤسسات الدولية المالية.
عادة مراقبون من بعض
ّ

رابعاً -أثـر المسـاعدات واإلعانات الدولية
المؤسسات الدولية المانحة ،عمى تقديم مساعدات متعددة الجوانب لمدول النامية
دأبت الدولة و ّ
لمواجية مشاكميا اإلنمائية والنقدية ،ولسداد أعباء ديونيا الخارجية ،ولكن كثي اًر ما يتم ربط ىذه
المساعدات بشروط وتنازالت سياسية واقتصادية .حيث تشترط أحياناً الدول المانحة بأن تستورد منيا

الجيات الممنوحة سمعاً وخدمات لالستفادة من المساعدات ذاتيا ،والتي عادة ما تكون ىذه السمع

والخدمات ذات نوعية منخفضة وأكثر كمفة وأقل مالئمة لحاجات الدول الممنوحة .كما ال تستفيد بعض
ىذه الدول بالشكل األمثل من ىذه المساعدات ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ،تتعمَّق خصوصاً
بانتشار ظواىر الفساد وسوء اإلدارة والتخطيط واإلىمال واليدر .عمماً بأن ىيئة األمم المتحدة ،كانت قد
طالبت الدول الصناعية منذ عام  1968بتخصيص مايوازي  %1عمى األقل من دخوليا القومية

تقيد معظم الدول الغنية بيذه النسبة،
لتقديميا كمساعدات ومعونات لمدول النامية .ولكن يالحظ عدم ّ
وتحولت بالتالي ىذه المساعدات تماماً كالقروض الخارجية ،إلى
وخاصة الواليات المتحدة األميركية.
َّ

صورة أخرى من صور التبعية لمدول الرأسمالية ومؤسساتيا المختمفة.4

 -1د .عرفان تقي الحسني ،مرجع سابق ،ص112-63و د .زينب حسين عوض ار ،مرجع سابق،
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ص.281-241

القانون الدولي لمتنمية

 -1النظـام الدولي االقتصـادي السـائد
الكممات المفتاحية:
حقوق اإلنسان

-

الدول الصناعية – الدول المتقدمة – الدول النامية – العولمة – الدخل القومي

ا لنظام االقتصادي الدولي الجديـد
النظام الدولي النقدي – التنمية.

-

-

ميثـاق حقوق الدول وواجباتها االقتصاديـة – الموارد الطبيعية –

الممخص:

يتض م ن القان ــون الــدولي لمتنمي ــة مجموعــة القواعــد والمبــادئ القانونيــة الهاد ــة إلــن ت ـ مين حقــوق اإلنســان
ـ

ـ

ـ

االقتصادية واالجتماعية والثقا يـة ،وتصـن

الـدول ـي العـالم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة إلـن دول متقدمـة

ودول ناميــة .وقــد ظهــر نظــام اقتصـادي دولــي جديـد نتيجــة لمــا ــهدل العــالم مــن تطــورات ااةمــة بعــد نهايــة
الحرب العالمية الثانية.

األهداف التعميمية:

قادر عمن:
يجب عمن الطالب ي نهاية اذا الجزء ،أن يكون اً
 . 1تعري

و هم القانون القدولي لمتنمية.

 .3تعري

مفهوم النظام االقتصادي الدولي الجديد ومعر ة مكوناته وأاميته.

 .2معر ة مفهومي الدول المتقدمة والدول النامية .

 .4معر ة ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادية وحتوال.
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واو أحدث روع القانون الدولي االقتصادي ،بعدما اتّسع مجال تداوله بين األوساط األكاديمية منذ نهاية
تعبر حقيقة عن تطور الحياة
الستينيات من القرن الماضي .ثم ازدادت أاميته عندما بدأت قواعدل ّ
االجتماعية واالقتصادية لممجتمع الدولي المعاصر واحتياجاته التنموية .لذلك يمكننا تعري

القانون الدولي

لمتنمية ب نه يتضمن " :مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الهاد ة إلن ت مين حقوق اإلنسان االقتصادية
ِّ
المتقدمة والدول النامية ،وبما يستجيب لتطمُّعات
واالجتماعية والثقا ية ،بهد تضييق الهوة بين الدول
ال عوب ي التضامن والسيادة والسمم والتنمية" .1

النظـام الدولي االقتصـادي السـائد
كان ــت تتس ــم معظ ــم قواع ــد الق ــانون ال ــدولي التقمي ــدي ،وب ــاألخص تم ــك الت ــي يحتويه ــا الق ــانون ال ــدولي

ِّ
المتقدمـة وحـداا ،والتـي اسـت ثرت بتكـوين اـذل القواعـد
االقتصادي ،بتعبيراـا عـن مصـالل الـدول الصـناعية

جسدت اذل القواعد بمعظمهـا إرادة الـدول المسـيطرة عمـن مقـدرات الـدول
وتحديد آليات تطبيقها .ولذلك قد ّ
النامية وثرواتها ،وخصوصاً خالل حقبة االسـتعمار .ثـم تـداعت الـدول الناميـة بعـد نيمهـا االسـتقالل النـاجز
وممارســة ســيادتها عمــن موارداــا وثرواتهــا الوطنيــة بمعــادة صــيااة مبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي التقميــدي

لكــي يســتجيب لتطمعاتهــا الم ــروعة ــي الم ـاركة بتحقيــق عمميــة التنميــة وعمــن قــدم المســاواة مــع الــدول

ِّ
المتقدمــة .واــذا مــا تســعن إليــه بالفعــل قواعــد ومبــادئ وآليــات القــانون الــدولي لمتنميــة ،والتــي اســتقرت ــي
ضمير المجتمع الدولي ب سرل.

المؤسس ـة الوطنيــة لمكتــاب ،دي ـوان المطبوعــات
 -2د .عمــر إســماعيل ســعد اا ،القــانون الــدولي لمتنميــة :د ارســة ــي النظريــة والتطبيــق،
ّ
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مفهوم الدول المتقدِّمة والنامية
ِّ
المتقدمـة تحديـد اإلطـار العـام لمقواعـد
منذ ن وء القانون الـدولي االقتصـادي ،تحـاول الـدول الصـناعية
التي تحكم العالقات االقتصادية .بينما تسعن الدول النامية لتطوير القواعد التقميدية ضمن منحن تالؤمهـا

مع م كالتها التنموية .لذلك كان ال بد من التمييز بين الدول النامية و ِّ
المتقدمة حسب معـايير موضـوعية

ومعتمدة دولياً ،وان كانت ي معظم األحيان م كوكاً بمصداقيتها مـن الناحيـة القانونيـة .إذ دأبـت بعـض

الجهات الدولية عمن تنظيم لواةل ب سماء الدول التي تنضم لهذل الفةة أو تمك .بل ويتم أحياناً التطـرق إلـن
ةة الدول األقل نمواً ،كما عمت الجمعيـة العامـة لممـم المتحـدة ـي ق ارراتهـا الصـادرة ـي بدايـة التسـعينيات

من القرن الماضي ،عنـدما اعتمـدت الةحـة تضـم عـدداً مـن الـدول األكثـر تضـر اًر مـن الناحيـة االقتصـادية،
والتــي باإلمكــان منحهــا برنامج ـاً خاص ـاً لممســاعدة ــي مجــال تحقيــق برامجهــا التنمويــة .وانالــك أيض ـاً ةــة

الدول المتضررة جغ ار ياً أو بدون سواحل ،والتي يهتم بها خصوصاً القانون الدولي لمبحار.

ويبق ــن التميي ــز األكث ــر تـ ـ ثي اًر ض ــمن إط ــار الق ــانون ال ــدولي لمتنمي ــة ،ا ــو ذاك الق ــاةم ب ــين ة ــة ال ــدول

ِّ
المتقدمة و ةة الـدول الناميـة ،والـذي أوجـد نوعـاً مـن االزدواجيـة ـي إقـرار القواعـد القانونيـة الناظمـة لمعالقـة
بين الفةتين.

أوالً -الدول المتقدِّمـة

واي كتمـة البمـدان الصـناعية ال أرسـمالية التـي ـهدت بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة نمـواً مزداـ اًر،

يتمثّــل ــي تـراكم رؤوس األم ـوال واســتقرار أســعار الصــر والتبــادل النقــدي لــديها وت ازيــد مســتويات الــدخول
والمعي ة وامتالكها درجة عالية من التحكم ي الدورات االقتصادية وتحديـد معـدالت البطالـة .وت ـمل اـذل
الدول الواليات المتحدة األميركية وكندا وجميع دول أوربا الغربية وال مالية ،باإلضا ة إلن اليابان وأسـتراليا

ِّ
المتقدمة إلن مجموعة من العوامل التي يرتبط بعضها
ونيوزيمندة .ويعود النمو المزدار القتصاديات الدول
بالظرو

الداخمية ،وبعضها اآلخر بالمؤثرات العالمية .2

ِّ
دمرتـه الحـرب
اذا وقد هدت البمدان
المتقدمة زيـادة عاليـة مـن معـدالت االسـتثمار إلعـادة تعميـر مـا ّ
العالميــة الثانيــة .كمــا أســهم التقــدم التكنولــوجي الــذي حــدث ــي نــون اإلنتــاج وآلياتــه ،ــي ارتفــاع معــدالت
الطاقة اإلنتاجية اإلجماليـة لهـذل الـدول وتصـدير الفـاةض منهـا .األمـر الـذي أدإ إلـن التوسـع ـي األسـواق

الداخمية واستقراراا اعتمـاداً عمـن التـدخل الحكـومي وزيـادة اإلنفـاق العـام ـي مجـاالت الضـمان االجتمـاعي
واأل ـغال العامـة والمجـال العسـكري .ولكـن سـرعان مـا انتهـت اـذل الفتـرة مـع بدايـة عقـد السـبعينيات عنـدما
بــدأت ظــاارة االســتعمار بــالزوال ونيــل معظــم دول العــالم الثالــث اســتقاللها ،ممــا ســمل لهــا ببســط ســيادتها
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عمن مصادراا الطبيعية بفضل إجـراءات التـ ميم ومصـادرة االسـتثما ارت األجنبيـة و ـرض القيـود عمـن تنقـل

رؤوس األموال والنقود .و ار ـق ذلـك ارتفـاع ـي أسـعار الـنفط والمـواد األوليـة المسـتوردة مـن البمـدان الناميـة،

ِّ
ـادة ،نتيجــة ت ارجــع معــدالت النمــو االقتصــادي وارتفــاع
ممــا أوقــع الــدول
المتقدمــة ــي أزمــات اقتصــادية حـ ّ
مستويات البطالة والتضخم والعجز ي ميزان المد وعات وانعـدام المرونـة ـي أسـواق العمـل واالسـتثمارات.
ِّ
المتقدمــة مجموعــة مــن المتغي ـرات الجواريــة التــي ــكمت
وبصــورة عامــة ،قــد ــهدت البمــدان الصــناعية
عناصر اضطراب عمن الصعيد االقتصادي العالمي ،وأامها:
)1

انتهــاء عصــر ثبــات أســعار الصــر بعــدما تخمــت الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن قابميــة تحويــل
الدوالر إلن ذاب بدءاً من هر آب لعام 1971م.

)2

ارتفاع أسعار النفط ،مما دعا البنوك الدولية التجاريـة وصـندوق النقـد الـدولي إلـن اسـتخدام الفـاةض

)3

بـين كبريـات الـدول الصـناعية ال أرسـمالية ذاتهـا ،وتغيـر

العالمي المتحقق لمنحه كقروض لمدول التي هدت عج اًز ي موازين مد وعاتها.
تباين عالقات النمو االقتصـادي الالمتكـا

مواقــع القــوإ الفاعمــة ــي االقتصــاد العــالمي مــع الت ازيــد النســبي القتصــاديات دول االتحــاد األوربــي
واليابان.

)4

تعــاظم ظــاارة العولمــة التــي تقوداــا ال ــركات متعــددة الجنســيات ،ممــا نجــم عنــه نمــو واضــل ــي
عمميات تكامل اإلنتاج والتسويق والتمويل عمن الصعيد العالمي.

)5

اضــطراب أح ـوال الســيولة الدوليــة بعــد النمــو الهاةــل الــذي حــدث ــي انــدماج وتوســيع أس ـواق المــال
العالمية والتد قات النقدية ونظام القروض واالةتمان.

)6

نجاح الدول المصنعة حديثاً ي جنوب رق آسيا ( سنغا ورة واونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبيـة

وماليزيـ ــا) وبعـ ــض دول أميركـ ــا الجنوبيـ ــة والوسـ ــطن ( الب ارزيـ ــل واألرجنتـ ــين والمكسـ ــيك) ـ ــي اـ ــزو
منتجاتهــا لمبمــدان الصــناعية ،األمــر الــذي د ــع اــذل البمــدان إلــن ــرض قيــود تعريفيــة وايــر تعريفيــة

عمن المستوردات المصنعة و به المصنعة اآلتية من البمدان النامية عموماً .3
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ثانياً -الـدول الناميــة
واــي مجموعــة الــدول المســتقمة حــديثاً بع ـد الحــرب العالميــة الثانيــة ،والتــي كانــت ت ـ ِّـكل مســتعمرات

سـابقة ،تابعـة لـبعض دول أوربـا الغربيــة ،ـي القـارات الـثالث :آسـيا وأ ريقيــا وأميركـا الجنوبيـة .وكـان طيطمــق
عمـن اــذل الــبالد خــالل النصـ

األول مــن القـرن الع ـرين تســميات عــدة كال ــعوب البداةيــة أو المتـ خرة أو

المتخمفة ،لكن ما لبث أن أصبل المفظ ال اةع حالياً او الدول الناميـة أو األقـل تطـو اًر ،كونـه يمثـل التعبيـر

األكثر دقة وواقعية لموضاع االقتصادية واالجتماعية ـي اـذل الـبالد مقارنـة مـع تمـك السـاةدة لـدإ البمـدان
ِّ
المتقدمة .عبـارة التخمُّـ ذات مـدلول نسـبي ،اليمكـن االتفـاق حـول مضـمونها بال ـكل المطمـق .ولـذلك قـد

تميزاا بخصـاةص
اختمفت األسباب والعوامل حول إيجاد تعري متفق عميه لمصطمل البمدان النامية ،رام ّ
ذاتية ناجمة عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وتاريخية معينة.
واذا كـان الفقــه االقتصــادي قــد القــن بعـض النجــاح ــي وضــع عــدة معـايير تســمل بتحديــد مــن تنطبــق

عميه عبارة الدول النامية ،إال أن الفقه القـانوني لـم يمـق ذات النجـاح ،حيـث ال تـزال كـل دولـة تح ِّـدد لنفسـها
بصورة أو ب خرإ إن كان ينطبق عميها اذا التعبير أم ال ،وبالتالي تحديـد مـا إذا كـان يحـق لهـا أن تسـتفيد

ِّ
المتقدمــة .وقــد حاولــت بعــض المنظمــات
مــن المعاممــة التفضــيمية اقتصــادياً بالمقارنــة مــع الــدول الصــناعية
الدولية ،وخاصة ايةة األمم المتحدة ،اعتماد معايير وضوابط دولية معتر بها إلدراج اذل الدولـة أو تمـك
ضمن مجموعة الدول النامية ،مثل مستوإ الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منه وحصة الصناعة ـي

تكــوين اــذا الــدخل ،وكــذلك نســبة األميــة ومســتوإ الصــحة والتعمــيم والتجــارة واإلســكان ،ومــا إلــن ذلــك مــن

كميــة ،تــؤثر ب ــكل جــذري عمــن تطــور الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة لمبمــدان الناميــة .عمــن أيــة
معــايير ّ
حال ،وبصر النظر عن مدإ موضوعية اذل المعـايير ودقتهـا ،ـمن التخمـ االقتصـادي واالجتمـاعي ال
يزال يمثّل م كمة عالمية وعاةقاً استراتيجياً لمنمو لدإ البمدان النامية ،وأام ظواار التخم :
 -1انت ار الجهل واألمية والفقر والعادات االجتماعية البالية.
 -2انخفاض معدالت الدخل القومي واالدخار وتراكم رؤوس األموال واإلنتاجية والت ايل.
 -3انعدام التكا ؤ ي امتالك الثروات والموارد الطبيعية وايراا.
 -4عدم توا ر اإلمكانيات الالزمة ،المادية والمعر ية والتكنولوجية ،أو عدم استغاللها بال كل األمثل.
اــذل الظ ـواار أدت وال ت ـزال تــؤدي إلــن الركــود واالنكمــاش االقتصــادي لــدإ البمــدان الناميــة ،وبالتــالي

وقوعها بين مخالب التبعية لمدول المتق ِّدمة ،عبر االستغالل الجاةر لموارداا الطبيعيـة وامكانياتهـا الب ـرية،
كمــا حصــل خــالل الحقبــة االســتعمارية الســابقة ،وكمــا يحــدث حالي ـاً ــي عصــر العولمــة وانفتــاح األس ـواق
بعضــها عمــن اآلخــر .ومــن انــا جــاءت إج ـراءات ت ـ ميم ومصــادرة االســتثمارات األجنبيــة الخاصــة أو تمــك
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العاةــدة لمبورجوازيــة الوطنيــة التــي كانــت مرتبطــة باالســتعمار الغربــي ،والتــي تــم تكييفهــا عمــن أنهــا تطبيــق
عمي لمبدأ السيادة الداةمة لمدول وال عوب عمن مصادراا الطبيعية.

كمــا طيالحــظ ب ـ ن الــدول الناميــة ال ت ـزال حتــن اآلن تطالــب الــدول الكبــرإ التــي كانــت تســتعمراا بــد ع

تعويضــات عــن األضـرار الــذي تســبب بهــا االســتعمار القــديم القتصــاداا الــوطني ،بــل وتــتهم بعضــها ب نهــا
تحول ــت إل ــن اس ــتعمار جدي ــد اد ــه نه ــب ث ــروات ال ــدول النامي ــة .ث ــم مالب ــث أن تب ـ ّـدل الوض ــع ــي بداي ــة
ّ
الســبعينيات ليتحــول الجــدل نحــو انتقــاد األنظمــة ال أرســمالية ،وبضــرورة البحــث عــن نظــام اقتصــادي دولــي

جديــد يهــد

إلــن إلغــاء عــدم المســاواة الفعميــة ــي التنميــة .ومــع بدايــة التســعينيات ،بــدأ اــذا النقــاش يختفــي

ت ــدريجياً ،م ــع ني ــل معظ ــم ال ــدول النامي ــة م ــا تري ــدل م ــن معامم ــة تفض ــيمية عم ــن ص ــعيد الن ــاطات الدولي ــة

االقتصادية والتنموية .كما أدت عولمة االقتصاد الدولي إلن ت ارجـع المغـط حـول ظـاارة التـ ميم ،أي تحويـل
الممكيــات الخاصــة إلــن ممكيــة عامــة ،مــع انت ــار اآلثــار االيجابيــة لمتنميــة وتطــور االســتثمارات األجنبيــة

الخاصة وحرية انتقال رؤوس األموال والسمع ،عادت الدول النامية باتجال معـاكس لتبـدأ عمميـة خصخصـة
الم ــاريع العامــة ،أي إعــادة تحويمهــا إلــن ممكيــات خاصــة ،واعتمــاد ق ـوانين ت ــجيعية لالســتثمارات وعقــد
اتفاقيات متنوعة لتمويل بعض الم اريع الخاسرة ،والتي تعيق عممية التنمية.
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مفهوم النظام االقتصادي الدولي الجديـد
المؤسسات التي تنظم الن ـاطات الدوليـة االقتصـادية المختمفـة .وقـد
واو يت ل من مجموعة القواعد و ّ
برزت الحاجة إلن إرساء اذا النظام نتيجـة لمـا ـهدل العـالم مـن تطـورات ااةمـة بعـد نهايـة الحـرب العالميـة

الثانيــة ،وكــذلك نيــل العديــد مــن دول العــالم الثالــث اســتقاللها السياســي ومطالباتهــا الدؤوبــة لتمكينهــا مــن

ممارس ــة الس ــيادة الداةم ــة عم ــن مص ــادراا الطبيعي ــة وحري ــة اختي ــار نظامهـ ـا االقتص ــادي واالجتم ــاعي بم ــا
يتناســب مــع مصــالحها الوطنيــة .ولــذلك لــم تفـ ِّـوت الــدول الناميــة أيــة رصــة تســنل لهــا ــي المحا ــل الدوليــة
لمتعبير عن عدم رضااا إزاء اإلطار القانوني الذي كـان يحكـم العالقـات الدوليـة االقتصـادية ،والـذي أسـهم

ِّ
المتقدمـة صـناعياً والتـي كانـت تت ـبث بمصـالحها ومواقفهـا
نوعاً مـا ـي اتسـاع الهـوة بـين الـدول ال أرسـمالية
وسياســاتها االســتغاللية ،وبخاصــة بفضــل ســيطرتها عمــن مقــدرات مجموعــة البنــك الــدولي وصــندوق النقــد

الــدولي وتبعيــة ال ــركات متعــددة الجنســيات واالحتكــارات الدوليــة لهــا ،وبــين الــدول الناميــة المســتقمة حــديثاً
والتي كانت تسـعن إلـن تحقيـق مبـادئ العدالـة والمسـاواة وا ازلـة التفـاوت وعـدم التكـا ؤ ـي العالقـات الدوليـة

االقتصادية.

أوالً -محتـوى النظام االقتصادي الدولي الجديـد

انطمقت المطالبات الممِّحة منذ حقبة الستينيات من القرن الع رين بضرورة إجراء تعديالت جذرية ي
استراتيجية التنمية والسياسـات االقتصـادية الدوليـة ،أي إعـادة النظـر ـي مجمـل النظـام االقتصـادي الـدولي

الســاةد ،وخاصــة يمــا يتعمــق بتســوية الــديون الخارجيــة لمــدول الناميــة وتمكينهــا مــن الســيطرة عمــن موارداــا
الطبيعية وتخفي

القيود المفروضة عمن انتقال اليد العاممة والسمع والخدمات إلن أسـواق الـدول الغنيـة ،أو

انتقـال التكنولوجيــا مــن الــدول الغنيــة إلــن الــدول الناميـة ،وكــذلك تعــديل النظــام الــدولي النقــدي وا ـراك ايةــة
األمــم المتحــدة ب ــكل عــال ــي عمميــة التنميــة .وقــد بــرزت أولــن ب ـوادر النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد
عنــدما أصــدرت الجمعيــة العامــة لممــم المتحــدة قراراــا رقــم  16/1711لعــام  1961حــول مبــادئ التنميــة،

والتــي تــم تكريســها أيض ـاً يمــا بعــد أثنــاء انعقــاد مــؤتمر األمــم المتحــدة لمتجــارة والتنميــة عــام  1964وكــذلك

ضمن قرار الجمعية العامة لممم المتحدة رقم  25/2626لعام  1971حـول اسـتراتيجية التنميـة .و ـي عـام

 1973أصدر مؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز ،المنعقـد ـي الج ازةـر ،تصـريحاً يطالـب يـه بضـرورة
ت ــكيل نظــام اقتصــادي دولــي جديــد أكثــر عدالــة وقــدرة عمــن تحقيــق التنميــة لمصــمحة الب ـرية جمعــاء وبمــا

يحفظ السالم العالمي .وقد تضمن اذا التصريل أيضاً عدداً من المبادئ العامة الناظمة لمعالقات التجارية
والنقديــة الدوليــة ،وكــذلك حــول ممارســة الســيادة عمــن المصــادر الطبيعيــة وحــق التـ ميم وحمايــة البيةــة ونقــل

التكنولوجيــا والرقابــة عمــن ال ــركات متعــددة الجنســيات والتعــاون الــدولي .و ــي األول مــن ــهر أيــار لعــام
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 1974اعتمــدت الجمعيــة العامــة لممــم المتحــدة خــالل انعقــاد دورتهــا الخاصــة السادســة وثيقتــين مهمتــين،

واما:

ـ قـرار الجمعيــة العامــة رقــم  3211المتضـ ِّـمن اإلعــالن عــن إقامــة النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد،

و ــق مبــادئ العدالــة والمســاواة ــي الســيادة والمنفعــة والتعــاون بــين جميــع الــدول بغــض النظــر عــن نظمهــا

مــن مظــاار التفــاوت والظمــم وا ازلــة الهــوة بــين الــدول

االقتصــادية واالجتماعيــة ،وبمــا يســهم ــي التخفي ـ

ِّ
ويؤمن السمم والعدل والتنمية لمجيال الحالية والمقبمة.
المتقدمة والنامية ِّ

ـ قرار الجمعيـة العامـة رقـم  3212الـذي يح ِّـدد برنـامم عمـل إلقامـة النظـام االقتصـادي الـدولي الجديـد

ــي مجــاالت اســتثمار المـواد األوليــة والتصــنيع ونقــل التكنولوجيــا واإل ـ ار

والرقابــة عمــن ال ــركات متعــددة

الجنســيات وتنميــة التعــاون بــين الــدول الناميــة ومســاعدتها عمــن ممارســة الســيادة الداةمــة عمــن مصــادراا

الطبيعيــة ومســاندة دور المنظمــات الدوليــة ــي تن ــيط التعــاون الــدولي االقتصــادي ،وكــذلك وضــع برنــامم
خاص لمعونات الطوارئ لمدول المت ثرة خصوصاً من األزمات االقتصادية ،ومنهـا الـدول األقـل نمـواً والتـي

ليس لها منا ذ بحرية.

وقــد تــم يمــا بعــد إعــادة الت كيــد عمــن مــا تضــمنته قـ اررات الجمعيــة العامــة لممــم المتحــدة لعــام 1974
بخصـوص النظـام االقتصـادي الـدولي الجديـد ،وذلـك خــالل انعقـاد الـدورة الخاصـة السـابعة لمجمعيـة العامــة
عــام  1975والمــؤتمر االســتثناةي الســابع لمتنميــة والتعــاون االقتصــادي بــين دول الســوق األوربيــة الم ــتركة
والق ــارة األميركي ــة وح ــوض الك ــاريبي والمح ــيط اله ــادي ،وال ــذي أص ــدر إع ــالن ليم ــا لع ــام  1975لممطالب ــة
بمضاعفة نصيب الدول النامية من اإلنتاج الصناعي العالمي بحمول القرن الحادي والع رين.

عمــن أيــة حــال ،قــد أطريــد مــن النظــام االقتصــادي الــدولي الجديــد أن يكــون أكثــر عدالــة مــن النظــام
االقتصــادي الــدولي الســاةد .لــذلك قــد ت رجحــت مطالــب الــدول الناميــة بــين ضــرورة الحفــاظ عمــن متطمبــات
االستقالل والمسـاواة السـيادية مـن جهـة ،ومقتضـيات االعتمـاد الم ـترك بـين جميـع الـدول والهيةـات الدوليـة

تحقيقاً لمفهوم التنمية المستدامة من جهـة أخـرإ .لكـن وعمـن الـرام مـن اإليجابيـات التـي اسـتطاعت الـدول

الناميـة تحقيقها بفضــل اـذا النظـام الجديـد ،وبخاصـة يمـا يتعمـق بممارسـة سـيادتها الداةمـة عمـن مصـادراا

الطبيعية وم اركتها الفعالة ي تحديد اإلطار القـانوني لمعالقـات الدوليـة االقتصـادية المعاصـرة ،إالّ أنـه لـم
يعد لهذا النظام حالياً تمك األامية التي كان يتمتع بها عند إق اررل ي الربع األخير من القرن الفاةت ،وذلك

بعــدما ســادت مبــادئ اقتصــاد الســوق وحريــة تبــادل الســمع والخــدمات ورؤوس األم ـوال .واكــذا يبــدو حالي ـاً
النظام االقتصادي الدولي الجديد كاستثناء قط لمنل الدول الناميـة معاممـة تفضـيمية عمـن صـعيد العالقـات

الدولية االقتصادية ،سواء النقدية منها أو التجارية .4
1

 د .عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سـابق ،ص  611-579و د .عمـر إسـماعيل سـعد اا ،مرجـع سـابق ،ص 62-56ود.إسـماعيلصبري عبد اا ،نحو نظام اقتصادي عالمي جديد ،الهيةة المصرية العامة لمكتاب ،القاارة 1976 ،م.
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ثانياً -ميثـاق حقوق الدول وواجباتها االقتصاديـة
بتــاري  1974/2/12اعتم ــدت الجمعي ــة العامــة لمم ــم المتح ــدة قراراــا رق ــم  3281المتض ـ ِّـمن ميث ــاق

حقوق الـدول وواجباتهـا االقتصـادية ،والـذي يهـد

إلـن تحديـد اإلطـار القـانوني العـام الـذي يحكـم العالقـات

الدولية االقتصادية .ويتميز الميثاق بتنوع محتوال ،إذ ي ير ي ديباجته إلن ضـرورة التمسـك ب اـدا

ايةـة

األمــم المتحــدة وأاميــة التعــاون الــدولي وتعزيــز االســتقالل االقتصــادي لمــدول الناميــة مــع األخــذ بالحســبان

احتياجاتها الخاصة وتحقيق عالقات اقتصادية دولية أكثر عدالة وانصا اً لالرتقاء بمستوإ المعي ة والر ال
لم عوب وتضييق الهوة بين الدول النامية و ِّ
حدد الفصل األول من الميثـاق األطسـس الجواريـة
المتقدمة .وقد ّ
لمعالقات الدولية االقتصادية ،واي:
)1

صيانة استقالل الدول وسالمتها اإلقميمية.

)2

المساواة ي السيادة بين جميع الدول.

)3

حظر العدوان.

)4

عدم التدخل ي ال ؤون الداخمية.

)5

المنفعة المتبادلة والعادلة.

)6

التعايش السممي.

)7

المساواة ي الحقوق وتقرير المصير لكا ة ال عوب.

)8

التسوية السممية لممنازعات.

)9

التعويض عن نتاةم الظمم الذي يحرم بالقوة أية أمة من الوساةل الطبيعية لمتنمية

 )11تنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية.
 )11احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
 )12عدم السعي نحو رض الهيمنة والسيطرة ومناطق النفوذ.
 )13تعزيز العدالة االجتماعية عمن المستوإ الدولي.
 )14تن يط التعاون الدولي من أجل التنمية.
المتضررة جغ ار ياً والتي ليس لها منا ذ بحرية.
 )15حرية الوصول إلن البحار لمدول
ِّ
أما الفصـل الثـاني مـن الميثـاق ،قـد تضـمن تعـداداً لحقـوق الـدول وواجباتهـا االقتصـادية ،والتـي يمكـن

إيجازاا باآلتـي:
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)1

حق اختيار النظام االقتصادي واالجتماعي.

)2

حق ممارسة السيادة الداةمة عمن المصادر الطبيعية.

)3

حق تنظيم االستثمارات األجنبية و قاً لمقوانين الوطنية لمدول ومصالحها.

)4

حق ت ميم االستثمارات األجنبية أو نزع ممكيتها مقابل تعويض مناسب.

)5

حق مزاولة التجارة الدولية واالنتفاع منها.

)6

حق الم اركة الفعمية ي اتخاذ الق اررات الدولية المتعمقة بالمساةل االقتصادية والمالية والنقدية.

)7

حق الحصول عمن التكنولوجيا الحديثة واالنتفاع بما وصل إليه التقدم العممي والتقني.

)8

ِّ
المتقدمـة وبـدون ا ـتراط
حق الدول النامية ي الحصول عمن معاممة تفضيمية لدإ أسـواق الـدول

)9

واجب اإلسهام ي تنمية التجارة الدولية و ق مبادئ العدالة واإلنصا .

المعاممة بالمثل.

 )11واجب التعاون ي استثمار الموارد الطبيعية الم تركة.
 )11واجب التعاون ي تعزيز كفاءة المنظمات الدولية و عاليتها.
 )12واجب التعويض عن األضرار التي لحقـت ب ـعوب الـدول الناميـة خـالل حقبـة االسـتعمار أو تمـك
الناجمة عن تطبيق سياسة الفصل والتمييز العنصري أو العدوان أو االحتالل.

 )13واجــب مســاعدة الــدول الناميــة واألقــل نم ـواً والبمــدان ايــر الســاحمية لمتغمــب عمــن عقبــات التنميــة
لديها.

 )14واجب التعاون الدولي من أجل التنمية.
 )15واج ــب التع ــاون لنـ ــزع التس ــمل بم ـ ـ ار

رقاب ــة دولي ــة عال ــة ،م ــع تخص ــيص نس ــبة م ــن اعتم ــادات

التسميل لتمويل عممية التنمية لدإ الدول النامية.

كما ااتم الفصل الثالث من ميثـاق حقـوق الـدول وواجباتهـا االقتصـادية بتحديـد المسـؤوليات الم ـتركة

إزاء المجتمــع الــدولي ،وخاصــة يمــا يتعمــق باســتثمار قــاع البحــار والمحيطــات بمــا يتجــاوز حــدود الواليــة

الوطنيــة والفضــاء الخــارجي ،والتــي عــداا الميثــاق ت ارثـاً م ــتركاً لالنســانية يــتم اســتغاللها لمصــمحة الب ـرية
جمعاء مع االلتزام بالتعاون لحماية البيةة والحفاظ عميها.

ويالحظ ب كل عام ب ن ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادية قد تضمن قواعد قانونية دوليـة تق ُّـر
ط
مكممة ومفسِّـرة ألاـدا ومبـادئ ميثـاق
حقوقاً والتزامات معينة لصالل الدول وبمواجهتها .وقد جاءت بنودل ِّ
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ايةــة األمــم المتحــدة .بــل ونصــت الفقـرة الثالثــة منــه بـ ن الميثــاق ينــدرج ضــمن إطــار تقنــين القــانون الــدولي
وتطويرل التدريجي .أي بتعبيـر آخـر ،يسـهم ميثـاق حقـوق الـدول وواجباتهـا االقتصـادية ـي تكـريس التعامـل

الدولي ضـمن إطـار العالقـات الدوليـة االقتصـادية ،واـذا مـا يب ِّـرر الصـفة اإللزاميـة لنصوصـه والتـي وا قـت
عميها أامبية دول العالم.5

 -1د .عبد الواحد محمد الفار ،مرجع سابق ،ص  598-569ود .عمر إسماعيل سعد اا ،مرجع سابق ،ص.193-169
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 -2النظـام العالمي االقتصـادي المعاصر
الكممات المفتاحية:

نظام عالمي جديد  -مبادئ اقتصاد السوق  -الحرية االقتصادية – التكنولوجيا  -التكتالت الدولية
االقتصادية -
ـ
عولم ة األسـواق الدوليـة  -خصخصـة المشـاريع العامـة  -الشـركات متعددة الجنسيات –
العولمة  -القرية الكونية – الخصخصة  -اقتصاد السوق االجتماعي.

الممخص:

تصـ ـ
منـ ــا بدايـ ــة حقبـ ــة التسـ ــعينيات م ـ ـ القـ ــر العش ـ ـري بـ ــدأ ي ل

النظـ ـام العـ ــالمي االقتصـ ــادر المعاصـ ــر

بخص ــاجص جدي ــدة نتيج ــة العولم ــة الدولي ــة لاسـ ـواق بايجابياتب ــا وس ــمبياتباش وخصخص ــة المش ــاريع العام ــة

والشركات متعددة الجنسيات.

األهداف التعميمية:

في نباية هاا الجزء عمى الطالب أ ي كو قاد اًر عمى:

 .1معرفة صفات النظام العالمي االقتصادر المعاصر والظواهر التي أدت إليبا .

 .2تعري

العولمة االقتصادية ومعرفة سمبياتبا وايجا بياتبا .

 .4تعري

الشركات متعددة الجنسيات ومعرفة تطورها وخصاجصبا وآثارها والتظيم الدولي لبا.

 .3تعري

الخصخصة وأسباببا وأشكالبا ومزاياها وعيوببا والتنظيم الدولي لبا وتطبيقاها الوطنية.
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بدأت مالمح النظام االقتصادر المعاصر تتبمور بوضوح منا بدايـة حقبـة التسـعينيات مـ القـر العشـري .

إا حصــمت تح ـوالت جاريــة فــي أركــا العالقــات الدوليــة االقتصــادية التــي ســادت ح ـوالي نص ـ

قــر م ـ

الــزم منــا انتبــاء الحــرب العالميــة الثانيــة .كمــا بــرزت عــدد مـ االتجاهــات المســتحدثة والمــؤثرة فــي آليــات
عمــه هــاا النظــام والفــاعمي فيـ  .ففــي شــبر آاار لعــام  1991أر فــي خضــم أزمــة الخمــي العربــي الناجمــة
ع االجتياح العراقي لاراضي الكويتية وانبيار المنظومة الشيوعية في عالم ما بعد انتباء الحرب الباردةش

أعم ـ ـ ال ـ ـرجيس األميركـ ــي جـ ــورج بـ ــوش (األب) ضـ ــرورة إرسـ ــاء نظـ ــام عـ ــالمي جديـ ــد تسـ ــود م ـ ـ الناحيـ ــة

االقتصــادية آليــات اقتصــاد الســوق وانفتــاح األس ـواق بقيــادة المعســكر ال أرســمالي الرربــيش والتــي تتربــع عمــى
يتص ـ
قمت ـ الواليــات المتحــدة األميركيــة .ومنــا الــت الوقــتش بــدأ ل
بالخصاجص التالية:

النظــام العــالمي االقتصــادر المعاصــر

 )1سيادة مبادئ اقتصاد السوق والحرية االقتصادية.
 )2االعتماد الدولي االقتصادر المتباده.
 )3الثورة العممية في مجاه االتصاالت والتكنولوجيا.
 )4تعاظم دور المنظمات والتكتالت الدولية االقتصادية.
هاا م الناحية النظريةش ولك تبرز ها الخصاجص عممياً عمـى أرض الواقـع عبـر تفاعـه ثالثـة مـ

أه ــم الظـ ـواهر العالمي ــة االقتص ــادية والس ــاجدة ف ــي عصـ ـرنا الح ــاليش وه ــي مظ ــاهر العولم ــة والخصخص ــة
والشركات متعددة الجنسيات.
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عولمـة األسـواق الدوليـة
تش ـ لكه العولمــة إحــد تجمي ـات الحضــارة الرربيــة التــي فرضــتبا التطــورات العالميــة المعاص ـرةش وهــي
تنطور عمى قدر كبير م المعطيات والمنعكسات لكونبا تمثّه ظاهرة معقـدة فـي بنيانبـا ومالمحبـا .ولكـ

لم يتم تداولبا بشكه واسع إال مع بداية حقبة التسعينيات م القر العشري بعد انبيار المعسكر الشيوعي
وهيمنة النظام الرأسمالي عمى الساحة الدولية .وال تزاه مسـللة تعريـ

العولمـة تثيـر الكثيـر مـ الصـعوبات

ومقوماتبا وكيفية التعامه معبا .وتلثرها بشكه واضح باالتجاهـات
نظ اًر لحداثة ظبورها ولرموض طبيعتبا ل

الفكرية واإليديولوجية لممفكري وبمواقفبم اإليجابية أو السمبية تجاهبا.

إا يعيدها بعـض المفكـري إلـى فكـرة "القريـة الكونيـة" التـي تضـمحه فـي ظمبـا البويـة القوميـة والحـدود
السياسيةش مما يفسح آفاقاً جديدة لإلنسا إلبراز طاقاتـ المتجـددة فـي مجـاالت الحيـاة المختمفـة ودو قيـود
أو ح ـواجزش وهــاا يقتضــي تقمــيص مفبــوم الســيادة التقميديــة لمدولــةش أر إضــفاء الطــابع الكــوني أو العــالمي
عمى أنماط مختم

العالقات والتفاعالت في المجتمع الدولي.

وهاا ما يمليز أيضاً العولمة ع مفبوم "العالمية" الار يدعو إلى انفتـاح الـدوه بعضـبا عمـى األخـر

بحدودها وخصاجصبا السيادية المميزة ضم إطار م التعاو المتباده القاجم عمـى مبـادئ احتـرام السـيادة
وحق الشعوب في تقرير مصيرها وادارة شؤونبا كما تشاء وحظر التدخه في الشؤو الداخمية لمدوه.
بالمقاب ــهش يؤك ــد بع ــض الساس ــة والمفكـ ـري إل ــى أ العولم ــة ليس ــت س ــو مفبومـ ـاً مرادفـ ـاً لمص ــطمح

"األمركة" أهدا

ومخططـات السياسـة األميركيـة وهيرهـا مـ القـو الكبـر الفاعمـة عمـى المسـتو الـدوليش

لمسيطرة عمى العالم والتحكم في ش وبخاصة إخضاع الدوه النامية التي ال تـزاه تعـاني مـ رواسـب التخمـ

والفقر واألمية والجبه.
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أوالا– تعريـف العولمـة االقتصادية
العولمة في حقيقتبا مفبوم فكرر واقتصادر قبه كه شيءش يتجمى خصوصاً في سمسمة م الظـواهر
االقتصادية المتعملقة بتحرير األسواق الوطنية وانفتاحبا عمى بعضبا بعضاً وبما يسمح بحريـة تنقـه األفـراد
واألفكـار والمعمومــات ورؤوس األمـواه والســمع والخــدمات ووسـاجه التقنيــة واالتصــاالت الحديثــة بــدو حــدود

أو قيودش تمبيداً لدمجبا في اقتصاد عالمي موحدش بعيداً ع التدخه الحكومي فـي النشـاطات االقتصـاديةش
أر وفق مبادئ اقتصاد السوق الحر وبتـلثير الثـورة العمميـة والتقنيـة والمعموماتيـة المعاصـرة .وتقـود العولمـة

المؤسسات الدولية الفاعمة والمؤثرة كمنظمة التجارة العالمية وصـندوق النقـد والبنـت
مجموعة م المصالح و ّ
الــدوليي والتكــتالت الدوليــة االقتصــادية الكبــر واالحتكــارات والشــركات متعــددة الجنســياتش والتــي تســيطر
عميبا القو الصناعية الكبر بقيادة الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوربي واليابا .
وممــا يســاعد فــي تك ـريس مــا يســمى بالعولمــة االقتصــادية اتليــات األخــر لمعولمــةش فبنالــت العولمــة

السياســية التــي تن ـزع إلــى نشــر مبــادئ الديمقراطيــة والتعدديـة السياســية واحتـرام حقــوق اإلنســا ش بينمــا تتجـ

العولمــة

العولمــة الثقافيــة واإلعالميــة إلــى فــرض أفكــار وثقافــات عالميــة اات نمــط شــمولي موحــدش وتبــد
العســكرية إلــى إضــعا أيــة قــوة إقميميــة مــؤثلرة فــي العــالمش وبخاصــة عبــر استصــدار قـ اررات دوليــة مشــكوت

بشرعيتبا إلخضاع الشعوب وقبرهـاش واريعـة مكافحـة اإلرهـاب جـاهزة داجمـاً منـا وقـوع أحـداث  /11/أيمـوه

لعام  2221في نيويورتش والتي تعتبر نقطة تحوه جوهرية في النظام العالمي الجديد الـار وعـدنا بـ العـم

المتميـزة تليـات العولمـة االقتصـادية هـو فـرض الـنمط
سام أو ما يسمى بالكاوبور األميركي .وتبقى السمة
ّ
ال أرس ــمالي الررب ــي وازدواجي ــة المع ــايير ف ــي التطبي ــق دو م ارع ــاة البويـ ـة والخص ــاجص القومي ــة والوطني ــة
والمحمية لممجتمعات تمبيداً إلخضاعبا وفرض البيمنة عميبا واقتالعبا م أصولبا وثقافاتبا.

ثاني ا– ايجابيـات العولمـة وسـمبياتها
ربمــا تســبم العولمــة ايجابي ـاً فــي زيــادة مســتو التبــاده الــدولي االقتصــادر وتخفــيض تكــالي

اإلنتــاج

وتحسي الكفاءة اإلنتاجية نتيجة لرفع القيود والحواجز التي تعيق انسياب السمع والخدمات ورؤوس األمواه

واألشخاصش وبالتالي توسيع فرص التصدير واالستثمار والمنافسة والتخصص في اإلنتاج والتقسيم الدولي
لمعمه وتحقيق التقدم التقني ونقـه التكنولوجيـا الحديثـة بكـه يسـر ومرونـةش وهـاا

مـا قـد يـؤدر إلـى توزيـع

أفضه لممزايا والمنافع بي الدوه والمجتمعات.
ولك بالمقابهش تتمثّه أهم اتثار السمبية لمعولمـة فـي تقـويض الحـدود السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة

بــي الــدوه لصــالح تك ـريس النظــام االقتصــادر ال أرســمالي الرربــيش الــار تســيطر عمي ـ الشــركات العالميــة

التابعــة برالبيتبــا لمــدوه الصــناعية الكبــر  .فقــد اعتــادت هــا الــدوه عمــى تطبيــق معــايير مزدوجــةش عبــر
مطالبة الدوه النامية بتحرير أسـواقباش بينمـا تتمسـت مـ جبتبـا بسياسـات الـدعم والحمايـة واهـالق أسـواقبا
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أمام المنافسي ش وتكوي التكتالت التجاريـة الضـخمة هيـر القابمـة لمتنـافس معبـا .فالـدوه الصـناعية الكبـر

ليست معنية بفتح األسواق إال لصالح صناعاتبا وشركاتبا متعـددة الجنسـيات .فبـي تنـادر بتحريـر التجـارة
عندما تقتضي مصالحبا التش ولك عندما تتعارض مبادئ اقتصاد السوق مع ها المصـالحش فانبـا تتجـ

نحو إقرار قيود تجارية لحماية صناعتبا الوطنية بدو رقيب أو حسيب.

إ انفتــاح األس ـواق مــع انعــدام التكــافؤ فــي القــدرات التنافســية لمــدوهش يــؤدر حتم ـاً إلــى تقويــة األقويــاء

واضعا

الضعفاء .فالـدوه النامـية تن ـت ه ـالباً مـاال تسـتبمتش وتسـتبمت مـاال تنـت  .وفـتح أسـواقبا فـي ظـه

هــا الظــرو

س ـيؤدر ربمــا إلــى فشــه التنميــة االقتصــادية لــديبا نظ ـ اًر إلمكانياتبــا المحــدودةش س ـواء عمــى

ص ــعيد الق ــدرة والكف ــاءة اإلنتاجي ــة أو التق ــدم التكنول ــوجي أو المنافس ــة أو م ــد تحممب ــا لمواجب ــة التريـ ـرات
واألزمات االقتصادية الكبر ش وستستمر بالتالي في إنتاج سمع أولية مبيلة لمتصدير بلسعار رخيصة لمدوه

المتق لدمــةش بينمــا ال تســتطيع صــناعاتبا مجــاراة التطــور التقنــي لمــدوه الصــناعية ولمنتجاتبــا اات األســعار

المرتفعــة .ومـ هنــا ســتبرز التــداعيات الســمبية لمعولمــة فــي ظــه الرــزو الحــالي لالحتكــارات ال أرســمالية التــي
تطمق العنا لقو السوقش فتتنامى ظاهرة البطالة بالتوازر مع انخفاض مستويات المعيشة واألجور .1

 -1د 2إحسا البندرش العولمة وأثرها السمبي عمـى سـيادة الـدوهش اإلدارة السياسـيةش دمشـقش 2221م ود 2أحمـد الحـاج عمـي ود2الطيـب
تيزينــيش مم ـ

الســيادة الوطنيــة وأخطــار العولمــةش صــحيفة الثــورة السياســيةش دمشــقش 2222م ود2ماجــد شــدودش العولمــة (مفبومبــا

ومظاهرهـا وســبه التعامـه معبــا)ش مطبعــة اليـازجيش دمشــقش 1998م وفــوزر الجـودرش سياســة العولمــة أو عولمـة السياســةش القيــادة
القوميةش مكتب اإلعالم والنشرش دمشقش 1997م ومحمـد عابـد الجـابررش العـرب والعولمـةش مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـةش بيـروتش

1998م ود 2قحطا السيوفيش العولمة وآثارها االقتصادية واالجتماعية فـي الـدوه الناميـةش البعـث االقتصـادرش دمشـق2222/1/4م
ود 2رزق اهلل هيالن ـ ـ ش العولمـ ــة ال أرسـ ــمالية تصـ ــادر العولمـ ــة التاريخيـ ــة وتحرفبـ ــا ع ـ ـ مسـ ــارها الحضـ ــاررش البعـ ــث االقتصـ ــادرش

2222/4/4م ود2ع ــدنا س ــميما (ترجم ــة)ش الك ــابات العش ــر لمعولم ــةش سمس ــمة الرض ــا لممعموم ــاتش دار الرض ــا لمنش ــرش الطبع ــة
األولىش دمشقش1999م ود2فتحـي أبـو الفضـهش مرجـع سـابقش ص  44-19ود2إكـرام عبـد الـرحيمش مرجـع سـابقش ص141-114

ورعد الصر ش مرجع سابقش ص.146-119
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خصخصـة المشـاريع العامـة
الخصخصة تعني بيع األصوه اإلنتاجية التي تممكبا الدولـة أو أسـبمبا أو حصصـبا لـد مؤسسـات

وشــركات القطــاع العــامش كمي ـاً أو جزجي ـاًش إلــى القطــاع الخــاصش وهــاا مــا يســاير اتجــا الدولــة نحــو تك ـريس
اقتصاد السـوق الحـر الـار يعتمـد عمـى عوامـه العـرض والطمـب وتشـجيع االسـتثمارات الخاصـة والمبـادرات

الفردية.

أوالا -أسـباب الخصخصة وأشـكالها
خاله حقبة الستينيات م القر العشري ش لجلت معظم الدوه النامية التي نالت استقاللبا حـديثاً إلـى

إجراء بعض التحوالت االشـتراكية بواسـطة تـلميم االسـتثمارات الخاصـة التابعـة برالبيتبـا لمـدوه االسـتعمارية

سابقاً واعتماد نظام االقتصاد المخطط أو الموج وانشاء مؤسسـات القطـاع العـام الممموكـة مـ قبـه الدولـة
والتي احتكرت إنتاج وتسويق معظـم النشـاطات االقتصـادية األساسـية لمدولـةش كمـا حـددت أيضـاً المجـاالت

التــي يقتصــر عمــى القطــاع الخــاص ممارســة نشــاطات فيبــا .وقــد تــارعت حينبــا الــدوه الناميــة بضــرورات
تخميص المجتمـع مـ رواسـب االسـتعمار والتخمـ

والسـيطرة ال أرسـمالية عمـى اقتصـادها الـوطني والنبـوض

بمتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يتعد طاقة القطاع الخاص .ولكـ مـع سـقوط جـدار بـرلي

واألنظم ــة الش ــيوعية ف ــي أورب ــا الشـ ـرقية واالتح ــاد الس ــوفييتي الس ــابق من ــا نباي ــة عق ــد الثمانينيـ ـات وبداي ــة

التســعينيات مـ القــر الفاجــت وانبــاء مــا يســمى بــالحرب البــاردة بــي القــو العظمــىش اتجبــت معظــم الــدوه
النامية نحو إجراء عدد م اإلصالحات البيكمية القتصادياتبا الوطنية وبضروط م صندوق النقد والبنت

الدوليي ش والـت لكـي تتوافـق أنظمتبـا االقتصـادية مـع مبـادئ اقتصـاد السـوق .فقـد تبـي لبـا الـدوه قصـور
القطــاع العــام لــديبا ع ـ تمبيــة كافــة الحاجي ـات األساســية لممجتمــع نتيجــة النتشــار عوامــه الــروتي والفســاد

اإلدارر كالبــدر والرشــوة والمحســوبية والبطالــة المقنعــة وعــدم تحقيــق التكــافؤ بــي تكــالي

اإلنتــاج وســعر

المبيعش وبخاصة مع فقدا عنصر المنافسةش وهاا أد إلى خسارة العديد م مؤسسات القطاع العـامش فـي

الوقت الار بقي في نشاط القطاع الخاص عـاج اًز عـ اإلسـبام الفعمـي فـي عمميـة التنميـة وتمبيـة متطمبـات

المجتمعش نتيجةً لمقيود المفروضة عمي م قبه السـمطات العامـةش ممـا أحـدث خمـالً واضـحاً فـي السياسـات
التنموي ــة ل ــد معظ ــم ال ــدوه النامي ــةش ب ــه ول ــد العدي ــد مـ ـ ال ــدوه المتق لدم ــة .ه ــاا وق ــد لج ــلت ال ــدوه إل ــى
خصخصة مشاريعبا العامة بلشكاه متعددةش أهمب ـا:
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 – 1الخصخصة الكميـة أو الجزئيـة :إا يـتم طـرح جميـع أصـوه وأسـبم الشـركات العامـة لمبيـع بشـكه

مباشر أو في أسواق األوراق الماليـة .وقـد تكـو الخصخصـة جزجيـة عنـدما يطـرح لمبيـع قسـم أو نسـبة فقـط
م أصوه وأسبم ها الشركات وتحتفظ الدولة بممكية الباقي.

 – 2الخصخصــة الشــعبية أو العماليــة :وهنــا تطــرح الدولــة جميــع أو بعــض أصــوه وأســبم شــركاتبا

العامــة لممســاهمة الشــعبية مـ جميــع المـواطني واألجانــب .وقــد تعمــد إلــى بيــع هــا األصــوه واألســبم فقــط
المؤسسة المراد خصخصتبا أو منحبا لبم مجاناً أو بلسعار رمزية.
لمكادر اإلدارر والعمالي في
ّ
 -3خصخصــة الممكيــة أو اةدارة :فقــد تمجــل الدولــة إلــى التخمــي ع ـ ممكيــة المشــروع العــام كمي ـاً أو

جزجيـاً .وقــد تســتمر باالحتفــاظ بممكيــة القطــاع العــام مــع تحويــه اإلدارة إلــى القطــاع الخــاص بموجــب عقــود
إدارة وتشريه واستثمار.

ـاء عمــى مــا ســبقش فقــد أصــبح نقــه الممكيــة م ـ القطــاع الخــاص إلــى القطــاع العــام أو مــا يســمى
وبنـ ً
بالتـلميمش مـ األمــور النــادرة فــي أيامنــا هــا  .بينمـا نــر بــل أولــى األوليــات بالنســبة لمسياســات االقتصــادية
الوطنيــة لــد العديــد م ـ الــدوه هــي نقــه الممكيــة م ـ القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص .وبالتــالي فقــد

أصـبحت مسـللة الخصخصـة هـي الشـاهه االقتصـادر الحاسـم لمعظـم دوه العـالم حاليـاً والتـي بـدأت تعمــه
عمى إزالة القيـود المفروضـة عمـى تـدفق االسـتثمارات الخاصـة عبـر منحبـا االمتيـازات والتسـبيالت الالزمـة
الجتــااببا وفســح المجــاه أمــام القطــاع الخــاصش المحمــي واألجنبــيش ليقــوم بــدور فــي عمميــة التنميــةش أر

االندماج في عصر العولمة وانفتاح األسواق بعضبا عمى األخر .
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ثانيا -مزايا الخصخصة ومساوئها
تعرضت مسللة الخصخصة إلى جده ونقاش حاد بي مؤيديبا الاي اكتفوا باكر مزاياهـا ومحاسـنباش
ّ
ومعارضيبا الاي انتقدوها بقوة والت عبر تحديـد مسـاوجبا وآثارهـا السـمبية .وفيمـا يمـي مـاتم اكـر مـ م ازيـا
ومساوئ الخصخصة:
 مزايــا الخصخصـة:
 – 1تكريس مبادئ اقتصاد السوق وآليات .
 – 2تنمية القطاع الخاص لممشاركة في عممية التنمية.
 – 3التخفي

م حدة احتكار القطاع العام لمنشاطات االقتصادية.

 – 4التخمص م المشاريع العامة الخاسرة وديونبا.
 – 5الحد م استراله القطاع العام في األهراض والمصالح الشخصية.
 – 6تحرير القطاع العام م القيود المفروضة عمي م األجبزة الحكومية.
 -7تطوير الكفاءة اإلنتاجية واإلدارية والتسويقية.
 – 8تشجيع المنافسة لتحقيق منتجات اات نوعية أفضه وبلسعار أقه.
 – 9تخفيض تكالي

اإلنتاج والبدر ونبب الماه العام.

 – 12الحصوه عمى التكنولوجيا الحديثة وبلقه األسعار.
 – 11التخمص م البطالة المقنعة والفاجضة.
 – 12تشجيع االدخار المحمي وتشريم .
 – 13توفير عبء مالي عمى الدولة.
 – 14زيادة معدالت الربح.
 – 15حصوه الدولة عمى موارد مالية إضافية.
 مســاوئ الخصخصـة:
 – 1الحد م سمطات الدولة وفعاليتبا في المجاه االقتصادر.
 – 2النيه م الحقوق والمكتسبات االجتماعية لمطبقة العاممة.
 – 3ترميب النمط الرأسمالي المستره عمى اإلنتاج والتسويق واإلدارة.
 – 4الوقوع في فخ الفوضى ونبب القطاع العام.
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 – 5تحكم القطاع الخاص بتحديد أسعار المنتجات.
 – 6زيادة أرباح المساهمي األهنياء عمى حساب اور الدخه المحدود.
 – 7ارتفاع مستو البطالة.

ثالث ا -التنظيـم الدولي لمخصخصـة
لم تثر مسللة الخصخصة في القانو الدولي االقتصادر تمت المناقشات الحادة التي كانت قد أثارتبا
ســابقاً وال تـزاه إجـراءات التــلميم والمصــادرة .ومــع الــتش فقــد اهــتم هــاا القــانو بموضــوع الخصخصــة تمامـاً

كما كا األمر بالنسبة إلجراءات التلميمش ولك ليس باات االتجـا والعمـق .ففـي حالـة التـلميم والمصـادرةش
يتم تطبيـق قواعـد واجـراءات حمايـة االسـتثمارات األجنبيـة الخاصـةش بينمـا أهـم

مـا يـتم المجـوء إليـ فـي

حالـة الخصخصـة هــو المسـاواة فــي المعاممـة وعــدم التمييـز بــي المسـتثمري الــاي يرهبـو فــي شـراء أســبم

وحصص الدولة في الشركات العامة الخاضعة لمخصخصة.

فــي جميــع األحـواهش يــده التعامــه والتطبيــق الــدوليي عمــى وجــود بعــض المبــادئ القابمــة لمتطبيــق فــي

مجاه خصخصة القطاع العامش والتي تم تكريسبا ضم نطاق القانو الدولي االقتصادرش وأهمبا:

 – 1ال يمك إلزام أية دولة عمى خصخصة قطاعبا العام فباا م صميم سيادتبا الوطنية واختصاصبا
الداخمي.
 – 2إ عممي ــات الخصخص ــة ال تش ــمه إع ــادة هيكم ــة االقتص ــاد ال ــوطني فيم ــا ب ــي مؤسس ــات وش ــركات
القطاع العام.
 – 3يتوجب إتباع أسموب الشفافية والعمنية عند اختيار وساجه الخصخصة لتحقيق التواز بـي المصـالح
المختمفة :رأس الماه والعمهش المنت والمستبمتش الوطني واألجنبي.
 – 4تطبيق مبدأ المعاممة الوطنية بي األجانب ورعايا الدولة التي تمجل إلى خصخصة مشاريعبا العامةش
وعدم جواز منح أر مساهم حماية أو مزايا تفضيمية في األسعار والمنافسة والدعم الحكومي.

 – 5يحق لمدولة أ تمنـع المسـتثمري األجانـب مـ اإلسـبام فـي تممـت أو اسـتثمار شـركات القطـاع العـام
اات األهمية اإلستراتيجية أو المرافق والخدمات العامة.

 – 6ضــرورة اإلعــال واتاحــة جميــع المعمومــات ع ـ أوضــاع الشــركات المزمــع خصخصــتبا بكــه صــدق
وموضوعية.
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رابعا -التطبيـقات الوطنية لمخصخصة
تختمـ ـ

أس ــباب واجـ ـراءات ووس ــاجه الخصخص ــة ب ــي دول ــة وأخ ــر حس ــب مس ــتو التط ــور وال ــوعي

االقتص ــادر واالجتم ــاعي والثق ــافي والظ ــرو

الخاص ــة بك ــه بم ــد .فالب ــد

مـ ـ الخصخص ــة ل ــد ال ــدوه

المتق لدمة هـو الـتخمص مـ المشـروعات الحكوميـة الخاسـرة واتاحـة الفرصـة لمقطـاع الخـاص لزيـادة إنتاجيتـ
وأرباح وتشريه مدخرات  .بينما تمجل عادة الدوه النامية إلى تطبيق إجراءات الخصخصة كجزء م برام
شاممة إلعادة هيكمة اقتصادياتبا الوطنية ورفع كفاءتبا االقتصادية وتصحيح عجز الموازنة العامة.

وم ـ أب ــرز الــدوه الت ــي قامــت بتطبي ــق سياســة الخصخص ــة :بريطانيــا وروس ــيا واألرجنتــي والب ارزي ــه
وتش ــيمي وكولومبي ــا وأندونيس ــيا والفمب ــي وباكس ــتا وماليزي ــا وزامبي ــا وتنزاني ــا ونيجيري ــا وتش ــاد وهان ــا وكيني ــا

وأوهنــداش باإلضــافة إلــى معظــم دوه المنظومــة الشــيوعية ســابقاً فــي أوربــا الش ـرقيةش وبعــض الــدوه العربيــة

كمصر والجزاجر وتونس والمررب ودوه الخمي العربي.

أمـا فـي س ـوريةش فقـد ثـارت نقاشـات عديـدة لـد جميـع األوسـاط السياسـية واالقتصـادية والعمميــة

منا أواخر القر الماضـي حـوه مـا إاا كـا مـ الضـرورر الحفـاظ عمـى دور القطـاع العـام فـي عمميـة
التنمية رهم كافـة مسـاوج أو المجـوء إلـى تطبيـق سياسـة الخصخصـة كمـا حصـه فـي العديـد مـ بمـدا

العــالم .وقــد اســتقر ال ـرأر مــؤخ اًر عمــى اعتمــاد "اقتصــاد الســوق االجتمــاعي" .وهــو مفبــوم وســط بــي

االقتصــادي ال أرســمالي واالشــتراكي .إا يعتمــد مبــدجياً آليــات اقتصــاد الســوق الحــر القــاجم عمــى عوامــه
العرض والطمب وتشجيع االستثمارات الخاصةش ولك مع ضبط إيقاع هـا اتليـات عبـر تـدخه الدولـة
لمحاربة المحتكري والحفاظ عمـى الحقـوق والمكتسـبات االجتماعيـة وفسـح المجـاه أمـام كـه القطاعـات

االقتصاديةش بما فيبا الحكوميةش إلثبات ااتبا في إطار اقتصاد السوق الحر .2

 -1د .فتحي أبو الفضهش مرجع سابقش ص  72– 61و د.حسي عمرش الرات والخصخصـةش الطبعـة األولـىش دار الكتـاب الحـديثش
القاهرةش  1997وناير سنا ش صحيفة االقتصـاديةش األعـداد 138

و  139و  142و 141الصـادرة خـاله شـبرر آاار ونيسـا

لعام  2224ود.حيا سميما ش شماعة اقتصاد السوق بي الفكرة والممارسةش صحيفة البعث السوريةش الثالثاء 2224/8/17م.

Dominique Carreau et Patrick Jauillard, Droit international économique, L.G.D.J, Paris, 1998, P. 543548
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الشـركات متعددة الجنسيات
وهي تش لكه حالياً احد أهم المتعاممي عمى صعيد العالقات الدولية االقتصاديةش لكـ وبـرهم تعـاظم

نشــاطبا وتجــاوز إمكانياتبــا الباجم ــة قــدرات الــدوه والمنظمــات الدولي ــةش تبقــى شخصــيتبا القانونيــة الدولي ــة
مشكوكاً فيبا .كما أن اليمك لعقودها المبرمة مع الدولة أ تكتسـب صـفة االتفاقيـة الدوليـةش فبـي تخضـع

باإلضافة إلى قواعـد القـانو الخـاصش لممبـادئ القانونيـة الدوليـة المتعـار عميبـا فـي المجـاه االقتصـادر.
ومــع الــت ال جــداه وال نقــاش حــوه أحقيــة القــانو الــدولي االقتصــادر فــي تنظــيم عالقــة الــدوه والمنظمــات

الدوليــة بالشــركات متعــددة الجنســياتش نظـ اًر ألهميــة نشــاطاتبا وتلثيراتبــا عمــى الســاحة االقتصــادية الدوليــةش
وضــرورة إخضــاعبا لمبــادئ وقواعــد القــانو الــدولي المســتقرة ببــاا الشــل  .فبــي تتخطــى بلنشــطتبا النطــاق

اإلقميمي لكـه دولـة وال ت ارعـي سـو مصـالحبا دو النظـر إلـى مصـالح الـدوه التـي تعمـه فـي إقميمبـاش بـه

وتتعد أحياناً عمى سيادة ها الدوه وتتدخه بشكه سافر في شؤونبا الداخمية.

وعمى الرهم م هموض التعريفات المختمفة لمشركات متعددة الجنسيات وتباينباش إال أ الت ال يمنع

م ـ د ارســة تطورهــا التــاريخي وخصاجصــبا األساســية ورصــد آثارهــا ونشــاطاتبا المتشــعبة والجبــود الدوليــة

محدد لبا.
إليجاد تنظيم قانوني دولي ّ

أوالا– التعريـف
نظ ـ اًر لتعقـ ـد نشــاطاتبا وآثاره ــا المختمفــةش فق ــد واج ـ الق ــانو الــدولي االقتص ــادر صــعوبات جمـ ـة ف ــي

صــياهة تعري ـ

قــانوني دقيــق ومت ـواز ومســتقر لمشــركات متعــددة الجنســياتش أو كمــا يطمــق عميبــا أحيان ـاً

الشركات عبر الوطنية أو عابرة القوميات أو عالمية النشاط .ولك باستقراء التعريفات الصادرة ع مجمه

الد ارســات االقتصــادية والفقبيــةش وبخاصــة تمــت التــي تــم إعــدادها ضــم نطــاق بعــض المنظمــات الدوليــةش
يمكننا القوه بـل هنالـت شـب إجمـاع عمـى تعريـ

متع ـ لدد النشــاطات والبنيــا ويبــد

الشـركة متعـددة الجنسـيات عمـى أنبـا " :كيـا اقتصـادر

إلــى تحقــق ال ـربحش وهــو يتــلل

م ـ الشــركة األم أو المركــز وعــدد م ـ

الشــركات الفرعيــة األخــر المتواجــدة ف ــي أقــاليم عــدد م ـ البمــدا ش وتعم ــه كــه منبــا عمــى أنبــا شخص ــية
اعتباري ــة مس ــتقمة وفقـ ـاً لقـ ـواني الدول ــة التـ ـي تتمت ــع بجنس ــيتبا أو تعم ــه عم ــى أ ارض ــيباش ولكـ ـ تـ ـرتبط ه ــا

الشركات الفرعية فيما بينبا وبالشركة األم بعالقات إستراتيجية مشتركة تتعمق خصوصاً بطبيعة الممكيـة أو
بلسموب الرقابة عمى ق ارراتبا وأنشطتبا وبالتلثير المتباده فيما بينبا".

وم هنا أتى تعبير الشركة متعددة الجنسيات والتي تتكو في حقيقة األمـر مـ عـدة شـركات موزعـة

فــي بمــدا مختمفــة ولكــه منبــا جنســيتبا الخاصــة ببــا وكيانبــا القــانوني القــاجم بااتـ  .ولكنبــا تخضــع لمشــركة
األم التــي تن لس ـق فيمــا بينبــا وفق ـاً لمسياســة العامــة لمشــركة والمتعمقــة بــاإلدارة والتنظــيم واإلنتــاج واالســتثمار
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والتسـويق وتوزيـع األربــاح .وقـد تمـنح الشــركة األم درجـات مختمفــة مـ االسـتقاللية لبــا الشـركة الفرعيــة أو

تمــت المرتبطــة ببــا حســب األقدميــة وخبـرة القــاجمي عميبــا وظــرو

العمــه والنشــاطات وضــخامتبا .ويطمــق

عـادة تســمية دولــة المركــز عمــى البمــد الــار تتوضـع عمــى إقميمـ الشــركة األمش بينمــا تســمى الــدوه المضــيفة
تم ــت البم ــدا الت ــي تم ــارس فيب ــا الش ــركات الفرعي ــة نش ــاطاتبا وتتمت ــع بجنس ــيتبا .وتخض ــع الش ــركة متع ــددة

الجنس ــيات لممكي ــة وادارة ع ــدة أش ــخاص طبيعيـ ـي واعتب ــاريي ش مـ ـ جنس ــيات مختمف ــةش وتباش ــر نش ــاطاتبا

اإلنتاجية والتجارية في عـدة بمـدا ش وهاا ما تختم

بشلن ع الشركات الوطنية التي تتمتع بجنسية إحد

الدوهش ولكنبا تمارس نشاطاتبا في دوه مختمفة عبر فروعبا والشركات التابعة لبا .3

ثانيا– التطــور
تمتـد األصـوه التاريخيـة لوجـود الشـركات متعـددة الجنسـيات إلـى ظـاهرة الشـركات التـي أنشـلتبا الــدوه

االس ــتعمارية س ــابقاً كش ــركة البن ــد الشـ ـرقيةش وال ــت مـ ـ أج ــه اس ــتراله مـ ـوارد وث ــروات البم ــدا الخاض ــعة
لالســتعمار وخم ــق احتك ــارات مدعم ــة ب ــالقوة السياس ــية والعس ــكرية لمحص ــوه عم ــى المـ ـواد األولي ــة والرااجي ــة

بلسعار رخيصةش والت لكي يـتم إعـادة تصـنيعبا وتصـديرها مـرة أخـر عمـى شـكه منتجـات لمـدوه الناميـة.
ولم تك مثه ها الشركات تبتم بتنمية المناطق التي تعمـه فيبـا أو إمـدادها بالمعرفـة العمميـة والتكنولوجيـا
أساسـاً وال تـزاه لمبحــث عـ فــرص توظيـ

المتطـ لـورة والــنظم اإلداريــة الحديثــة .بــه كانــت تبــد

اســتثمارية

وأس ـواق جديــدة وتعظــيم أرباحبــاش مســتفيدة م ـ ت ـوافر العمالــة الرخيصــة وانخفــاض األجــور وأســعار المــواد
األولية لد الدوه النامية .وقـد اهتمـت هـا الشـركات بدايـة بزيـادة المجـاه التسـويقي لمنتجاتبـاش ثـم انتقمـت
إلــى إقامــة منشــات إنتاجيــة وتجاريــة لــد الــدوه المضــيفة لتــلمي الحصــوه المســتمر عمــى الم ـواد األوليــة
والفواجد االقتصـادية والماليـة المتوخـاة .وتقـوم هـا الشـركات بممارسـة أنشـطتبا فـي البمـدا التـي تكـو فيبـا

عــادة أســعار عناصــر اإلنتــاج منخفضــة لكــي تبيعبــا بعــد إعــادة تصــنيع هــا العناصــر فــي البمــدا اات

األســعار المرتفعــة .وهــاا التمــايز بــي أمــاك االنتــاج والبيــع ينصــب بواســطة تنويــع الســمع واالســتفادة م ـ

فروقات األسعار والمزايا الضريبية في األسواق المختمفة .4

وممـا أسـبم فــي انتشـار الشــركات متعـددة الجنسـيات وتطورهــا فـي فتـرة مـا بعـد انتبــاء الحـرب العالميــة
الثانيةش وخصوصاً منا عقد السبعينيات م القر العشري ش استقرار مبادئ تحريـر التجـارة الدوليـة وسـبولة
تنقــه رؤوس األم ـواه عبــر الحــدود الوطنيــة والثــورة العمميــة والتكنولوجيــة وعولمــة االقتصــاد الــدولي وتكــو

النظــام االقتصــادر العــالمي المعاصــر وعــدم االســتقرار السياســي لــد العديــد م ـ الــدوه الناميــة واعتمــاد

ق ـواني تشــجيعية لالســتثمار األجنبــي لــد معظــم الــدوهش الناميــة والمتق لدمــة .حيــث ســارعت هــا الشــركات
1

 -د .يحيى عبد الرحم رضاش الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنيةش دار النبضةش القاهرةش 1994م.

 -1د .زينب حسي عوض اهللش مرجع سابقش ص .443 – 373
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باستثمار إمكانياتبا الباجمة واالندماج فيما بينبـاش وظبـرت بالتـالي شـركات عمالقـة تتـوزع أسـبمبا وأرباحبـا
وأصولبا بي عـدة وحـدات أرسـمالية مـ جنسـيات مختمفـةش وتمـارس نشـاطاتبا فـي عـدة دوه .وقـد اكتسـبت

بعداً استراتيجياً عالمياً وأصبحت محه اهتمام المجتمع الدولي بجميع أشخاص م دوه ومنظمات دوليـةش

ـر لمــا تتمتــع ب ـ م ـ أهميــة بالرــة ودور متعــاظم عمــى صــعيد العالقــات الدوليــة االقتصــادية والسياســيةش
نظـ اً
وبحيث تكاد تكو التجارة الدولية لمسمع ورؤوس األمواه مقتصرة عمى التبـاده الـداخمي فيمـا بـي الشـركات

متعددة الجنسيات وفروعبا المنتشرة في جميع أنحاء العالم .5

ثالث ا– الخصائـص
تعد الشركات متعددة الجنسيات إحد الظواهر األساسية لمـا يسـمى بالعولمـة االقتصـاديةش والـت مـ
خــاله مــا تممك ـ م ـ إمكانيــات هاجمــة عمــى مختم ـ

المســتويات التمويميــة واإلنتاجيــة واإلداريــة والتســويقية

تميزهــا ع ـ هيرهــا مـ ـ
والتكنولوجيــة وهيرهــا .وكــالت بمــا تتس ــم ب ـ هــا الشــركات م ـ خص ــاجص عامــة ّ
الوحدات االقتصادية الفاعمة عمى الصعيد العالمي .وأهم ها الخصاجص:

 -1الت ــلثير عم ــى النظ ــام االقتص ــادر الع ــالميش إا ت ــتحكم الش ــركات متع ــددة الجنس ــيات بمعظ ــم اإلنت ــاج
اإلجمـالي العــالمي والتبــادالت التجاريـة واالســتثمارات الدوليــة .وهـي تممــت مــاال يقـه عـ ثمثــي مجمــوع

األص ــوه الثابت ــة ف ــي الع ــالمش فضـ ـالً عـ ـ احتياطياتب ــا النقدي ــة الت ــي تف ــوق بكثي ــر احتياط ــات البن ــوت
المركزية لد عدد م الدوه المتقدمـة كللمانيـا وفرنسـا واليابـا  .كمـا تحقـق أرباحـاً تتجـاوز ميزانيـات

دوه كثيرة .فبا الشركات ال هد

لبا سو تحقيق حد أقصى م األرباحش ولالت فبي تحاوه داجمـاً

منافسة النظام االقتصـادر واإلدارر والقـانوني لمـدوه التـي تمـارس أنشـطتبا عمـى إقميمبـا .بـه وتـاهب

إلــى أبعــد م ـ الــت عبــر تبديــد مصــالح النظــام الــدولي االقتصــادر بلســر القــاجم عمــى مبــادئ ســيادة

الحرية االقتصادية والمنافسة الحرة والقضاء عمى االحتكار.

 -2ضــخامة حجــم رؤوس األم ـواه المســتثمرة والعمالــة واإلنتــاج والمبيعــات واإلي ـرادات المحققــة والبياكــه
التنظيمية واإلدارية لمشـركات متعـددة الجنسـيات ومخصصـات اإلنفـاق عمـى البحـوث والتطـوير .ويـده
عمى الت معدالت النمو التي حققتبا ها الشركات والتي تفوق بحوالي الضـع

المحمي اإلجمالي لد العديد م الدوه الصناعية المتق لدمة.

معـدالت نمـو النـات

 -3االنتشــار الجر ارفــي الواســع لمشــركات متعــددة الجنســيات وفروعبــا المختمفــةش والتــي تنشــط فــي معظــم
األس ـ ـواق العالميـ ــةش بمـ ــا تممك ـ ـ م ـ ـ إمكانيـ ــات ضـ ــخمة عمـ ــى كافـ ــة الصـ ــعد السياسـ ــية واالقتصـ ــادية
والتكنولوجية .ويتواجد حالياً حوالي خمسي أل

شركة متعددة الجنسيات لبا أكثر م ربع مميو فرع

فــي العــالم .وتســتحوا الواليــات المتحــدة األميركيــة عمــى النصــيب األكبــر منبــا .وأهــم هــا الشــركات
 - 1المرجع السابقش ص.319-318
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المعروفــة عمــى الصــعيد الــدولي :جن ـراه موتــورز وفــورد وفيــات وتويوتــا وفولكســفاه ورينــو ونيســا
لمس ـ ـ ــياراتش و

I.B.M

لمكمبي ـ ـ ــوترش وجنــ ـ ـراه الكتري ـ ـ ــت وهيتاش ـ ـ ــي وتوش ـ ـ ــيبا واريكس ـ ـ ــو لاللكتروني ـ ـ ــات

واالتصــاالتش وايكســو ورويــاه دوتــش وب ـريتش بتروليــوم لمــنفطش ونســتم لمترايــة…الــخ .عمــى ســبيه

المثاهش تسيطر شركة

I.B.M

عمى حوالي ثمث سوق الحواسيب في العالمش وتحتكر الشركات البترولية

الكبر والمسماة باألخوات السبع حـوالي ثمثـي السـوق العـالمي لمـنفط .وقـد تتعامـه هـا الشـركات فيمـا
بينبــا بــدو إا مســبق مـ الشــركة األمش والتــي يقتصــر عممبــا عمــى اإلدارة والتنســيق والتخطــيط فقــط
لمشركات التابعة لبا والمنتشرة في كافة أرجاء العالم.

 -4الترك ـ ـز فـ ــي النشـ ــاط االســـتثماررش إا تتوض ـ ـع معظـ ــم االسـ ــتثمارات التـــي تباشـ ــرها الشـ ــركات متعـ ــددة

الجنس ــيات ل ــد ال ــدوه المتق لدم ــةش وبخاص ــة ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة ودوه االتح ــاد األورب ــي
واليابــا ش بينمــا ال تنــاه الــدوه الناميــة ســو جــزء يســير م ـ مجمــه هــا االســتثماراتش والتــي تتركــز

بدورها فـي جنـوب شـرق آسـيا وأميركـا الالتينيـةش وهـي تتجـ بمعظمبـا إلـى قطـاع الصـناعة والخـدمات

ل
وتفض ـه عــادة الشــركات
فــي الــدوه المتق لدمــة والــى قطــاع الصــناعة االســتخراجية فــي الــدوه الناميــة.
متعددة الجنسيات توظي

رؤوس أموالبا واستثمارها لـد الـدوه الرربيـة المتق لدمـة نظـ اًر لمـا تحققـ لبـا

الف ــرص االس ــتثمارية الجااب ــة وزي ــادة الق ــدرات التنافس ــية مـ ـ عواج ــد وأرب ــاح مرتفع ــةش وك ــالت لتـ ـوافر
الخدمات ووساجه النقه والطاقة والتكنولوجيا لد ها الدوه.

 -5تنـوع األنشــطة التــي تمارســبا الشــركات متعــددة الجنسـيات فــي مختمـ

المجــاالت االقتصــادية والماليــة

واالجتماعية .فبي تعتمد عمى سياسة التنوع والتشعب في إنتاج السمع م أجه التخفي

م الخساجر

المحتممة .وهـاا يـؤدر إلـى زيـادة حجـم التبـاده التجـارر بـي هـا الشـركات والفـروع التابعـة لبـا .فعمـى
س ــبيه المثـ ــاه تعمـ ــه شـ ــركة ميتسوبيشـ ــي اليابانيـــة فـ ــي إنتـ ــاج الس ــيارات والص ــناعات الثقيمـــة والم ـ ـواد

الكيماويــةش وتممــت الشــركة الدوليــة لمتمرـ ار

والتميفـو شــبكة واســعة مـ فنــادق الشــيراتو المنتشـرة فــي

جميع أنحاء العالمش وهنالت شركات أخر تعمه في عـدة مجـاالت فـي آ معـاًش تمتـد مـ الصـناعات
الرااجية الخفيفة إلى استراله الطاقة النووية.

 -6القـ ــدرة عمـ ــى تحويـ ــه اإلنتـ ــاج واالسـ ــتثمار والم ـ ـوارد ورؤوس األم ـ ـواه واالحتياطيـ ــات النقديـ ــة واقامـ ــة
التحالفــات االحتكاريــة عمــى مســتو العــالمش ممــا يســاعد عمــى زيــادة اإلمكانيــات التنافســية لمشــركات
متعــددة الجنســيات وتحســي معــدالت نموهــا وكفاءتبــا اإلنتاجيــة والتســويقيةش وبالتــالي تعظــيم أرباحبــا

وايراداتبا .عمى سـبيه المثـاهش توصـمت الشـركات النفطيـة السـبع وهـي بمعظمبـا أميركيـة وأوربيـةش فـي

نباية حقبة الستينيات م القر الفاجتش إلى اتفاق ضمني فيما بينباش شكه ولمدة طويمة نسبياً قانونـاً
نفطياً احتكارياً عالمياً فيما يتعمق باستراله وتوزيع المشتقات النفطية عمى الصعيد الدولي.
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 -7تكوي أنماط جديدة م التخصص والتقسـيم الـدولي لمعمـه واإلنتـاجش إا أصـبح مـ المـللو

أ تقـوم

الشركات متعددة الجنسيات بتجزجة إنتاج السمعة الواحدة وبحيث تتخصـص كـه منبـا بانتـاج جـزء مـ

الســمعة أو بعضــباش وبخاصــة فــي قطاعــات الصــناعة الكبرباجيــة وااللكترونيــة والبندســية والســيارات.

وهكــاا يــتم تجــاوز التقســيم التقميــدر لمعمــه القــاجم عمــى تخص ـص الــدوه الصــناعية بانتــاج الســمع اات
المتطورةش بينما تقتصر الدوه النامية عمى إنتاج المواد األولية والسمع الرااجية.
التكنولوجيا
ل
 –8القــدرة عمــى احتكــار التكنولوجيــا بمــا يســتجيب لمتطمبــات الســوق وتحســي الكفــاءة اإلنتاجيــة والمــردود
المادرش ولبـاا تقـوم الشـركات متعـددة الجنسـيات بتخصـيص أمـواه ضـخمة ألنشـطة البحـث والتطـوير

وانشـاء م اركــز وبنــوت لممعمومــات واســتخدام األســاليب الحديثـة فــي الدعايــة والتــروي لمنتجاتبــا وكــالت
احتكارها لبراءات االختراع وتسويقبا في العالم وفق مصالحبا االستراتيجية في هاا المجاه .6

رابع ا– اآلثـــار
أد ظبــور الشــركات متعــددة الجنســيات عمــى مســرح االقتصــاد الــدولي وتطورهــا إلــى إثــارة موجــة مـ

األفكــار المتضــاربة حــوه الــدور الــار يمكـ أ تؤديـ فــي دفــع عجمــة التنميــةش وخصوصـاً فــي ظــه هيــاب
القواعد الدولية الممزمة لتنظيم عالقة ها الشركات بدولة المركـز الرجيسـي والـدوه المضـيفة .وهـاا مايجعـه

األمــر متروك ـاً لممســاومة م ـ جانــب الشــركات ااتبــا وخضــوع الــدوه الناميــة لشــروطبا اإلاعانيــة وهيمنتبــا
لكونبا تحتكر معظم اإلمكانيات والموارد الالزمة لالستثمار لد الدولة المضيفة .وقـد اختمفـت اتراء حـوه

ج ــدو الش ــركات متع ــددة الجنس ــياتش والت ــي اكتف ــت عم ــى م ــا يب ــدو ب ــاكر اتث ــار اإليجابي ــة والس ــمبية لب ــا

الشركات بدو الاهاب إلى أبعد م التش نظ اًر لعدم إمكانية مواجبتبا فعميـاً ومـع األخـا بالحسـبا العالقـة
هير المتوازنة بي الطرفي وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات عمى االقتصاد العالمي.
 اآلثـار االيجابيـة لمشركات متعددة الجنسيات:
 )1تنشيط التجارة الدولية واقتصاد السوق.
 )2تسبيه حركة تنقه رؤوس األمواه والسمع.
 )3تطوير القدرات التقنية والمعار العممية.
 )4اإلسبام في دفع عجمة التنمية وتمويمبا.
 )5زيادة فرص العمالة والتلهيه والتدريب.
 )6تعزيز المنافسة داخه الدولة المضيفة.

1

 -د .عبــد المطمــب عبــد الحميــدش مرجــع ســابقش ص  224 – 183ود .إبـراهيم مشــوربش مرجــع ســابقش

عرفا تقي الحسنيش مرجع سابقش ص .63 – 57
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ص  133– 132ود.

 )7دعم مي از المدفوعات عبر جاب االستثمارات وزيادة الصادرات.



اآلثـار السـمبية لمشركات متعددة الجنسـيات:

 )1انتبات سيادة الدوه والتدخه في شؤونبا الداخمية.
 )2عدم مراعاة مصالح الدوه المضيفة واحتياجاتبا الفعمية.
 )3االهتمام بتعظيم األرباح بدالً م تنمية الموارد البشرية والطبيعية.
 )4االعتماد عمى التكنولوجيا عوضاً ع استخدام العمالة البشرية.
المتطورة وعدم نقمبا بسبولة إلى الدوه النامية.
 )5احتكار التكنولوجيا
ل
 )6السيطرة عمى قطاعات اقتصادية معينة داخه الدولة المضيفة.
 )7استن از

اور الكفاءات وتشجيعبم عمى البجرة.

 )8بروز أنماط استبالكية جديدة وعادات دخيمة عمى المجتمع المحمي.
 )9إنتاج سمع كمالية بلسعار عالية ال تفيد االقتصاد الوطني.
 )12ازدياد تبعية الدوه المضيفة لالقتصاد الرأسمالي العالمي .7

1

 د .محمد السيد سعيدش الشركات المتعددة الجنسية وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسيةش البيجة العامة لمكتابش القاهرةش 1978و د .إكرام عبد الرحيمش مرجع سابقش ص131-129ش و د .فتحي أبو الفضهش مرجع سابقش ص .267 – 263
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خامسا– التنظيـم الـدولي
إاا كانت الدوه تثقه كاهمبا بالتزامات متعددة يحددها القانـو الدولي الع ـامش فانـ ال توجـد حتـى ات

أي ــة وثيق ــة دولي ــة ممزم ــة ومعتم ــدة عالميـ ـاً تح ـ ّـدد بدق ــة الت ازم ــات الش ــركات متع ــددة الجنس ــيات .وال ــت ب ــرهم
المحاوالت العديدة م أجه التوصه إلى اعتماد مثه هكاا وثيقةش والتي لم تمق نجاحاً ياكر بسبب وجبات

النظر المتعارضة بي الدوه المتق لدمة والنامية تجا ها الشركات.

فالــدوه المتق لدمــة وعمــى أرســبا الواليــات المتحــدة األميركيــةش تســعى لمتوصــه إلــى نظــام قــانوني موحــد

ومســتقر لكــي يــتم تطبيقـ عمــى الشــركات متعــددة الجنســيات خــارج نطــاق اإلرادة المنفــردة لمــدوهش أر إقـرار

قواعد قانونية دولية نابعة م إرادة المجتمع الدوليش يتحدد بموجببا حقوق وواجبات هـا الشـركات وتـلمي

شــروط تنافســية عمــى قــدم المســاواة فيمــا بينبــا .كمــا طالبــت بتحديــد الت ازمــات الــدوه المضــيفة وفــق المبــادئ
القانونية الدولية.

بينما تصر الدوه النامية باالقتصار فقط عمى تحديد واجبات الشركات متعددة الجنسيات دو منحبا

حقوقاً متشاببة لتمت التـي تتمتـع ببـا الـدوهش وبـل تخضـع هـا الشـركات لمقـواني المحميـة لـد الـدوه التـي
تعمه عمى أراضيباش وبضرورة إقامة رقابة فعالـة عمـى أنشـطتبا واسـتبعاد تطبيـق األعـ ار

الدوليـة فـي هـاا

المجــاه والتــي أســبمت فــي تكوينبــا أساس ـاً الــدوه ال أرســمالية الكبــر ولــم تعــد بالتــالي تـالءم مصــالح الــدوه

الناميةش نظ اًر لعدم التكـافؤ فـي القـو بينبـا وبـي الشـركات متعـددة الجنسـيات والقادمـة بلهمبيتبـا مـ الـدوه
المتق لدمة.
وفيما يمي لمحة مختصرة عمـا أثمـرت عنـ الجبـود الدوليـة إليجـاد تنظـيم قـانوني دولـي قابـه لمتطبيـق

عمى الشركات متعددة الجنسيات:
)1

مدونة السموت حـوه االسـتثمارات األجنبيـة والشـركات متعـددة الجنسـياتش المعتمـدة عـام  1972مـ

قبه مجموعـة دوه اتنـدي التـي كانـت تضـم بوليفيـا وشـيمي وكولومبيـا واالكـوادور .وقـد نصـت هـا
المدونـة عمـى بعـض القواعـد المتعمقـة بنظـام االسـتثمار ونقـه التكنولوجيـا وحقـوق الممكيـة الصـناعية
واالزدواج الضـريبي والتمويــه وتحويــه األربــاح ورؤوس األمـواهش كمــا أكـدت عمــى ضــرورة تخفــيض

إس ــبام ه ــا الش ــركات ف ــي القطاع ــات االقتص ــادية الحيوي ــة أو تمتعب ــا بم ازي ــا تف ــوق تم ــت الممنوح ــة
لمشركات الوطنية.
)2

اإلع ــال ال ــدولي لالس ــتثمارات والش ــركات متعـ ـ لددة الجنس ــيات الص ــادر بت ــاريخ  1976/6/21عـ ـ

منظمــة التعــاو االقتصــادر والتنميــة فــي أوربـة .والــار تضــم عــدداً مـ التوصــيات حــوه ضــرورة

قيــام الــدوه األعضــاء فــي المنظمــة بمعاممــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي تعمــه عمــى إقميمبــا

ٍ
متساو لتمت التي تعامه فيبا شركاتبا الوطنية .كما يتوجب عمى ها الشـركات التقيـد بقواعـد
بشكه
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القانو الدولي واحترام التشريعات الوطنية وعدم التدخه في الشؤو الداخمية لمدوه .ويالحظ بشكه
عام بل هاا اإلعال يترجم عممياً مواق

)3

الدوه الرأسمالية والمتق لدمة صناعياً في هاا الصدد.

إعــال بالمبــادئ المتعمقــة بالشــركات المتعــددة الجنســياتش الصــادر عـ منظمــة العمــه الدوليــة عــام
 1977والار يبحث بالسياسة االجتماعية لبا الشركات وعالقاتبا مع الكادر العمالي لديبا .حيث
يطالب هـاا اإلعـال بتشـجيع دور الشـركات متعـددة الجنسـيات فـي القيـام بلعبـاء النمـو االقتصـادر

واالجتماعي لمدوه مع احترام مبادئ السيادة والقواني الوطنيـة والـنظم الدوليـة المطبقـة ببـاا الشـل .
وكــالت بضــرورة العمــه عمــى رفــع مســتو العمالــة وتحســين والمســاواة فــي ف ـرص العمــه والمعاممــة
وتــوفير االســتقرار واألجــور المعقولــة لــد أداء العمــه وبمــا يمبــي االحتياجــات األساســية والخــدمات

الصحية لمعاممي وأسرهم وفقـاً لمسياسـة الوطنيـة العامـة لمدولـة التـي تمـارس الشـركة نشـاطاتبا عمـى

إقميمبا .كما تمتزم ها الشركات باحترام القواعد المتعمقة بحرية تكوي النقابات وحفظ حقوق العماه

األجانـ ــب والعمـ ــه عمـ ــى تنميـ ــة القـ ــدرات التكنولوجيـ ــة وكفـ ــاءة العـ ــاممي لـ ــد الـ ــدوه الناميـ ــة تبع ـ ـاً
الحتياجاتبا الفعميةش واستشارة الحكومات والمنظمات الدولية المعنية في هاا المجاه.

)4

اإلعال الصادر عام 1979م عـ المـؤتمر السـادس لـدوه حركـة عـدم االنحيـاز فـي هافانـاش والـار
أكد عمى ضرورة البحث ع تنظيم دولي عاده لفرض الرقابة عمى أرس المـاه األجنبـيش وبخاصـة

اات العاج ـد لمشــركات متعــددة الجنســيات والتــي تتمتــع بالمقــدرة الباجمــة عمــى المنــاورة بمــا تممك ـ م ـ
وســاجه مختمفــة لاللتفــا

حــوه اإلجـراءات التــي تتخــاها الحكومــات بمواجبتبــاش ممــا يقتضــي تعــاو

الــدوه فيمــا بينبــا م ـ أجــه تنظــيم النشــاطات المختمفــة لبــا الشــركات والحــد م ـ تلثيراتبــا الضــارةش

وخاصة عندما تتولد ظاهرة تنازع القواني واالختصاص الوطني.
)5

مشروع مدونـة السـموت الـار قامـت باعـداد لجنـة األمـم المتحـدة حـوه الشـركات متعـددة الجنسـياتش

والــار اعتبــر بــل المقصــود م ـ هــا الشــركات تمــت العاجــدة لمــدوه المتق لدمــة والناميــة وس ـواء أكــا

أرســمالبا اا مصــدر عــام أو خ ـاص .وقــد أك ـد المشــروع عمــى أهميــة احت ـرام ســيادة الــدوه والخضــوع
لقوانينبا المحمية ولسياساتبا العامة في مختمـ

المجـاالت االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وبعـدم

التــدخه فــي شــؤونبا الداخميــةش وبخاصــة عبــر القيــام بلعمــاه اات طــابع سياســي أو بالتــلثير عمــى
أحـزاب معينــة أو بتشــكيه مجموعــات الضــرط أو بتقــديم الرشــاو والوقــو

أمــام التوجبــات الوطنيــة

الطامح ــة لبن ــاء اقتص ــادر وطن ــي ق ــور .ون ــص المش ــروع ك ــالت عم ــى ض ــرورة قي ــام ه ــا الش ــركات

بتسبيه الحصوه عمى التكنولوجيا المتطورة واحترام قواعد حماية البيجةش وقد تم تخويه مركز األمـم

المتحــدة الخــاص بشــؤو الشــركات متعــددة الجنســيات لمقيــام بمبــام أمانــة ســر لجنــة األمــم المتحــدة
المختصة باإلشـ ار

والرقابـة عمـى تنفيـا هـا المدونـة وتقـديم تقريـر سـنور ببـاا الشـل إلـى الجمعيـة

العامة لبيجة األمم المتحدة.

125

ولك يبقى أهـم مـا يعيـب جميـع هـا الوثـاجق الدوليـة المنظلمـة لعمـه الشـركات متعـددة الجنسـياتش هـو

انتفاء الطابع اإللزامي لبنودهاش المبـم إال فيمـا يتعمـق بالمبـادئ القانونيـة الدوليـة العامـة اات الطـابع العرفـي
كتمــت المتعمقــة بــاحترام الســيادة وعــدم التــدخه فــي الشــؤو الداخميــة لمــدوه .إا ال تـزاه الــدوه الرربي ـة مصــرة
عمى أ ه ـا الوث ـاجق ال تحتـور سـو عمـى مبـادئ لمسـموت أو توصـيات وقواعـد توجيبيـة وارشـادية مجـردة

م أية قيمـة قانونيـة ممزمـةش بينمـا تحتـاج المسـللة أساسـاً إلـى إطـار قـانوني ممـزم يحكـم العالقـة بـي جميـع

األطـ ـ ار ش وبحي ــث يك ــو ك ــه ط ــر م ــدركاً تمامـ ـاً لحقوقـ ـ والتزاماتـ ـ بص ــورة واض ــحة وجمي ــةش ب ــدالً مـ ـ
الرموض الار يحيط بباا الموضوع .8

 -1د .عبــد الواحــد محمــد الفـ ـارش مرجــع ســابقش ص  166-162ود .عم ــاد حبيــبش مرجــع س ــابقش

ص  162 – 147و د.

محمد سامي عبد الحميدش مرجع سابقش  382-341ود.محس شفيقش المشروع او القوميات المتعددة م الناحية القانونيـةش مجمـة
القـانو واالقتصـادش جامعـة القـاهرةش

آاار – حزيـ ار 1977ش ص  239ومـا بعـدها .انظـر أيضـاًDominque Careau et :

Patrick Jauillard, Droit international économique, L.G. D.Iش Parisش 1998شP. 31 – 41.
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تمارين:
اختر اإلجابة الخاطجة:
يتص
ل

النظام العالمي االقتصادر المعاصر بالخصاجص التالية:

.1
.2
.3
.4

تراجع سيادة مبادئ اقتصاد السوق والحرية االقتصادية.
االعتماد الدولي االقتصادر المتباده.
الثورة العممية في مجاه االتصاالت والتكنولوجيا.
تعاظم دور المنظمات والتكتالت الدولية االقتصادية.

من
.1
.2
.3
.4

المتغيرات التي هدتها الدول المتقدمة بعد عقد السبعينات :
انتهاء عصر ثبات أسعار الصر .
انخفاض أسعار النفط.
تباين عالقات النمو االقتصادي الالمتكا بين كبريات الدول الصناعية الرأسمالية ذاتها.
تعاظم ظاارة العولمة التي تقوداا ال ركات متعددة الجنسيات.

اإلجابة الصحيحة رقم1

اإلجابة الصحيحة رقم 2

من أىم وظائف ميزان المدفوعات :

 -1تحديد أثر السياسات االقتصادية عمى ىيكل التجارة الداخمية .
 -2بيان مواطن الضعف في االقتصاد الوطني.

 -3تخطيط العالقات االقتصادية لمدولة مع الخارج.

 -4متابعة تغيرات الطمب المحمي عمى السمع والخدمات األجنبية ،وكذلك تغيرات الطمب األجنبي عمى صادرات الدولة.

الجواب الصحيح رقم .1

من أىم النقاط التي تحتوييا قاعدة حرية التجارة الدولية:
 .7تخفيض وازالة جميع القيود والرسوم الجمركية وغيرىا من العقبات المشابية.

 .2االلتزام بالمجوء إلى فرض الرسوم الجمركية فقط لحماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة األجنبية (مبدأ الشفافية).
 .3ممارسة سياسة اإلغراق.

 .4حظر دعم الصادرات لكي ال تُباع بأسعار أقل من أسعار مثيالتيا القادمة من دول أخرى.
اإلجابة الصحيحة رقم 3

اختر اإلجابة الصحيحة:
تتضمف سياسة اإلغراؽ بيع المنتج:

المخاطر غير التجارية لالستثمارات األجنبية :
.1
.2
.3
.4

الركود
االقتصادي.
.
نزع الممكيـة أو االسـتمالك.
المصــادرة.
التأميـ ـم .

 .1حسب عوامؿ العرض والطمب في السوؽ.
 .2بأكثر مف سعر السوؽ والتكمفة.
 .3بأقؿ مف سعر السوؽ والتكمفة.

 .4بعدـ إنزاؿ السمعة إلى السوؽ.

اإلجابة الصحيحة رقم 1

اإلجابة الصحيحة رقـ 1
127

الوحدة التعميمية الرابعة
التكتالت الدولية االقتصادية
التكامل الدولي االقتصادي

 -1ســمات التكتالت الدولية االقتصادية
الكممات المفتاحية:

حرية سيادية  -نظام اقتصادي وطني  -العولمة  -اقتصاد السوق الحر  -التكامل الدولي االقتصادي -
اتفاقات دولية  -والتبادالت التجاريـة  -المنتجـات الوطنيـة  -معدل النمو االقتصادي.

الممخص:

تتنامي ظاهرة التكامل الدولي االقتصادي بعد انهيار المعسـكر اليـيو ي ،ولمتكـتتت الدوليـة االقتصـادية:
مقومــات تاريخيـة واجتما يـة واقاةيـة واقتصـادية ،وم ـ ازيــا تختمـ بـين مـا تريـد
متطمَّبــات معينة لتيكيمها ،و َّ

الدول المتقدمة تحقيقه و ما تسعى إليه الدول النامية.

األهداف التعميمية:

ةي نهاية هذا الجزء مى الطالب:
 .1معرةة معنى التكتتت الدولية االقتصادية.

 .2معرةة متطمبات ومقومات ومزايا التكامل الدولي االقتصادي.
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تيكل الدول أهم أيخاص القانون الدولي العام بكل ةرو ه .وهي تظهر ضمن نطاق القـانون الـدولي

االقتصـادي سـواء كحكومـات ذات ســيادة تسـهم ةـي تحديــد القوا ـد القانونيـة القابمــة لمتطبيـق مـى العتقــات
الدوليــة االقتصــادية ،أو ألنهــا تماــل كتمــة مــن المحكــومين أو الر ايــا المتوجــب مــيهم احتـرام هــذ القوا ــد.
ولكل دولة حريتها السيادية ةي اختيار نظامها االقتصادي الوطني وحق اإلسهام ةـي تحديـد النظـام الـدولي
االقتصادي بر إبرام االتفاقيات والعقود الدولية أو المياركة ةي المنظمات الدولية .كمـا يتحـظ حاليـا ةـي
صر العولمة واقتصاد السوق الحـر ،تنـامي ظـاهرة التكامـل الـدولي االقتصـادي ،بـر تكتـل الـدول ضـمن

تجمعـ ــات اقتصـ ــادية إقميميـ ــة تتمتَّـ ــي باليخصـ ــية القانونيـ ــة الدوليـ ــة ذات اإلرادة المسـ ــتقمة بمواجهـ ــة الـ ــدول
األ ضــاء وغيرهــا .والمنطقــة العربيــة ليســت بعيــدة ــن إنيــاء ماــل هــذ التكــتتت رغــم كاةــة العقبــات التــي
تواجهها وتعارها يبه الدائم.
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التكامل الدولي االقتصادي
يــهد النظــام الــدولي االقتصــادي منــذ ــدة ســنوات تح ـوالت بنيويــة واســعة النطــاق ،اتضــحت معالمهــا

وتطورت آلياتها بعد انهيار المعسكر الييو ي وهيمنة النظام ال أرسـمالي القـائم مـى مفهـوم اقتصـاد السـوق
ةي العتقات الدولية االقتصـادية .وهـذا ما أةسـ المجـال نحـو تـد يم االنفتـاح االقتصـادي العـالمي والولـوج
صر العولمة ونيوء التكتتت الدولية االقتصادية ،التي تتجاوز بمفاهيمها العامة مصطم السيادة

باتجا

المتعار

ميه ةي العتقات الدولية التقميدية.

ســمات التكتالت الدولية االقتصادية
نهجت المادة  /24/من االتفاقيـة العامة لمتعرةة الجمركية والتجارة ( )G.A.T.Tوالمواد مـن  /16/إلـى

 /19/مــن مياــاق م ـراكش المؤســس لمنظمــة التجــارة العالميــة ،منهجــا واقعيــا ويــموليا ةــي تحديــد اليــروط
الموضو ية التزمة إلبراز معالم وسمات التكتتت القائمة مى أسس اقتصادية سميمة ،ومـد تواةقهـا مـي

قــيم ومبــادئ النظــام الــدولي االقتصــادي الس ـائد ،وخاصــة ةيمــا يتعمــق بكيفيــة إنيــاء هــذ التكــتتت وطبيعــة
الحقوق وااللتزامات المترتبة ميها واألهدا

التي تسعى إلى تحقيقها.
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المتطمَّبــات
تخفي

أو إزالة القيـود والعقبـات

تُنيأ التكتتت الدولية االقتصادية باتفاق بين دولتين أو أكار بهد
التي تعترض سبيل تدةق التجارة الدولية لتسـتامارات والسـمي والخـدمات وتنقـل رؤوس األمـوال واأليـخاص
والنقود ،وبما يتعد الحدود السياسية القائمة ويحقق التخصيص األمال لمموارد االقتصادية.
ِّ
ويتض ـ ـ مـ ــن هـ ــذا التعري ـ ـ

ضـ ــرورة ت ـ ـواةر بعـ ــض المتطمبـ ــات التزمـ ــة إلنيـ ــاء التكـ ــتتت الدوليـ ــة

االقتصادية ،وأهمها:
-1

قــد اتفاقــات دوليــة مــن أجــل تحديــد األنظمــة القانونيــة لهــذ التكــتتت وأهــداةها وأجهزتهــا المختمفــة

وســمطاتها وحقــوق والت ازمــات الــدول األ ضــاء .وهنــا تجــدر اإليــارة بأنــه مــن الجــائز قــد ماــل هــذ

االتفاقات بين دول ومنظمات أو تكتتت تتمتَّي باليخصية الدولية المستقمة.

المنصـوص

 -2وجود كيان متميز ،بـر إنيـاء أجهـزة دائمـة ومسـتقمة ُينـاط بهـا مهمـة تحقيـق األهـدا
ميها ةي االتفـاق المنيـل لمتكتـل الـدولي االقتصـادي .وهـو مـا يميـز هـذ التكـتتت ـن المـؤتمرات
الدولية االقتصادية التي تنعقد لبحث موضوع اقتصادي معين ام تـنفض .وغالــبا مـا تتمتَّـي القـ اررات

الصــادرة ــن هــذ األجهـزة بــالقوة اإللزاميــة ،رغــم أنــه تتفــاوت أحيانــا ماتمتمكــه كــل دولــة ضــو مــن
أصوات لد هذ األجهزة ،حسب القوة االقتصادية لكل من هذ الدول ومد إسهامها ةي التكتل.
 -3التمتي باإلرادة الذاتيـة المسـتقمة ،التـي يعبـر نهـا التكتـل الـدولي االقتصـادي بفضـل ق ار ارتـه المتخـذة
باإلجم ــاع أو باألغمبيـــة وة ــق القوا ـــد واألهـــدا

واالختصاص ــات المنص ــوص ميه ــا ةـــي النظـ ــام

األساسي ،والمتمتِّي كذلك بحق التعاقد والتممك والتقاضي أمام المحاكم الداخمية.
 -4االلتزام بتحقيق األهدا

المتفق بيأنها من ختل التكتل الدولي االقتصادي ،والتي تتمال غالبا ةي

تخفــيض أو إل ــاء القي ــود المفروض ــة م ــى انتقــال األي ــخاص ورؤوس األمـ ـوال والس ــمي ،أو تنس ــيق

بعـ ــض جوانـ ــب السياسـ ــة االقتصـ ــادية واإلنتاجيـ ــة والتجاريـ ــة والماليـ ــة والض ـ ـريبية والنقديـ ــة وتنظـ ــيم

المدةو ات بين الدول األ ضاء.

 -5ر اية مصال الدول األ ضاء ،بما ال يؤدي إلى زيادة العوائـق أو القيـود تجـا الـدول األخـر غيـر

األ ضاء ةي التكتل الدولي االقتصادي .ويتم ذلك من ختل االلتزام بعدم التأاير سـمبا مـى مسـار

ت ــدةقات المب ــادالت التجاري ــة الدولي ــة ،وا تم ــاد مب ــادئ حس ــن الني ــة والي ــفاةية ة ــي التعام ــل واجـ ـراء

المفاوضات التزمة.

 -6وض ــي قوا ــد مح ــددة لمرقاب ــة ،ح ــددت بعضـ ــها منظم ــة التج ــارة العالمي ــة ،كض ــرورة إ ــتم جميـ ــي
األط ار

المعنية بكل ما يتعمق بالتكتل الدولي االقتصادي ،وكذلك قيام مجمـس التجـارة مـى السـمي
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لــد المنظمــة ،بــالتحقق مــن ميــرو ية التكــتتت مــن خــتل اإلخطــارات والتقــارير التــي يتمقاهــا مــن

الدول األ ضاء ن تكوين هذ التكـتتت والت يـرات المهمـة والجـداول الـواردة ةـي االتفـاق المؤسـس
أو االتفاقــات التحقــة .ويحــق لمجمــس التجــارة مــى الســمي ،إصــدار مــا ي ـ ار مناســبا مــن توصــيات
وطمب تعديتت مهمة

االقتصادية .1

أو جوهرية ةي الخطط والجداول المرةقة باتفـاق تأسـيس التكـتتت الدوليـة

المقومــات
َّ
المقوم ـ ــات التاريخي ـ ــة واالجتما ي ـ ــة والاقاةي ـ ــة
يعتم ـ ــد التكام ـ ــل ال ـ ــدولي االقتص ـ ــادي م ـ ــى ـ ــدد م ـ ــن ِّ

واالقتصــادية ،التــي تســهم ةــي تمتــين أواصــر التكتــل االقتصــادي وازدهــار المطــرد .وهــذ المق ِّومــات تختمـ
بــاختت

الظــرو

الدوليــة ،المرحميــة والمســتديمة ،وتتبــاين بــين هــذا التكتــل وذاك .ولهــذا الســببُ ،يتحــظ

انطباع معظم التكتتت االقتصادية ةي العالم بالطابي اإلقميمي والذي يحـوي مـى وامـل ميـتركة تختمـ
المقومات:
ن غيرها المتواجدة ةي األقاليم األخر  .وأهم هذ
ِّ

 -1الــروابط التاريخيــة الميــتركة بــين دول التكتــل االقتصــادي ،والتــي تخمــق مصــال متبادلــة ومصــي ار
وآماال ميتركة .وأحيانا ل ة و قائد واحدة.
 -2التقــارب الج ارةــي الــذي يضــمن حــدا أدنــى مــن التقــاء المصــال واتفــاق األهــدا

نتيجــة التعــايش

الميترك .وهنا تتداخل أحيانا ظاهرة القومية بين دول المنطقة التي ييممها اإلطار الج راةي لمتكتل
االقتصادي ،مما يسهم ةي تقوية أواصر وازدهار .

 -3العامل السياسي ،وهو ال الب أحيانا ةـي تحقيـق التكامـل االقتصـادي .إذ لـوال اإلرادة السياسـية التـي
تسير العوامل األخر  ،لما أمكن توجيه الجهود نحو إقامـة تكـتتت تنـدم ةيهـا السـيادات المنفـردة،
وليكون لها وزنها واقمها ةي تيسير العتقات الدولية.

 -4الــداةي التناةســي ،حيــث إن ضــع

المركــز التناةســي والتفاوضــي لكــل مــن دول التكتــل ،وخاصــة إذا

كانت من ةئة الدول النامية ،ييكل حاة از مهما نحو تكتمها وتكـوين مجمو ـات إقميميـة تكامميـة ةيمـا
بينها لمواجهـة القـو التناةسـية الكبـر ومقاومـة آاـار التقمبـات االقتصـادية ،وزيـادة القـدرة التفاوضـية

مي الدول والتكتتت األخر .

1
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 -5الحقــائق االقتصــادية ،والتــي يمكــن إيجازهــا بالم ازيــا المتحققــة مــن التكتــل االقتصــادي كتوســيي ســوق
اإلنتـ ــاج والتص ـ ـري

بسـ ــبب إ ازلـ ــة القيـ ــود والعوائـ ــق أمـ ــام تبـ ــادل المنتجـ ــات وتنقـ ــل رؤوس األم ـ ـوال

واأليــخاص ،والقــدرة مــى القيــام بميــرو ات اســتامارية تفــوق القــدرات المحميــة لكــل بمــد مــن بمــدان
التكت ــل ،وت ــوةير النفق ــات واالس ــتفادة بص ــورة أةض ــل م ــن وس ــائل النق ــل والمواص ــتت واالتص ــاالت

المتبادلة ،ومهارات الفنيين واأليدي العاممة.
 -6المتطمب ــات التنموي ــة ،م ــن خ ــتل اس ــت تل كاة ــة اإلمكاني ــات المتاح ــة لم ــدول األ ض ــاء ة ــي التكت ــل
االقتص ــادي ،واالسـ ــتفادة م ــن اتس ــاع الس ــوق والنه ــوض باإلنت ــاج واالس ــتامار وتي ــجيي الص ــادرات

والتخصص ةي تقسيم العمل.

 -7تواةر البنى األساسية المتئمة ،كيبكات النقل والمواصتت واالتصـاالت الحدياـة ،واأليـدي العاممـة
الماهرة والمؤهمة ،والموارد التزمة لإلنتاج والتسويق.2

 -1د 0إكرام بد الرحيم ،مرجي سابق ،ص.58-48
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المــزايـا
بيكل ـام ،تختمـ

ِّ
المتقدمـة تحقيقهـا بـر تكاممهـا االقتصـادي الميـترك،
الم ازيـا التـي تحـاول الـدول

ــن تمــك التــي تســعى إليهــا بــدأب الــدول الناميــة ،وذلــك الخــتت

طبيعــة اقتصــاديات هــذ الــدول وظروةهــا

ِّ
المتقدمــة إلــى توســيي حجــم التجــارة البينيــة ةيمــا بينهــا وتحقيــق وةــورات مــن
المختمفــة .ةبينمــا تســعى الــدول
اإلنتــاج الكبيــر وتقســيم العمــل والكفــاءة ةــي اســتخدام المـوارد االقتصــادية ،تحــاول الــدول الناميــة مــن جهتهــا

تحســين يــروط وظــرو

مميــة التنميــة وا ــادة هيكمــة اقتصــادياتها وزيــادة القــدرة التناةســية لمنتجاتهــا مــى

الصعيدين الدولي واإلقميمي .وتتمال أهم مزايا التكامـل الدولي االقتصادي باآلتي:
 -1تــوةير البنــى األساســية لتحقيــق يــروط نجــاح مميــة التنميــة وضــمان مركــز مســتقر نو ــا مــا ةــي
مضمار التجارة الدولية.
 -2توسـيي حجم السوق والتبادالت التجاريـة وتصري

المنتجـات الوطنيـة ،وما يستتبعه من نمو الطمب

مى منتجات ورؤوس أموال الدول األ ضاء ةي التكتل االقتصادي.

 -3زيادة اإلنتاج وتحقيق الوةورات من اإلنتاج الكبير ،واقامة صنا ات جديدة ذات مردود اقتصادي.
 -4تحسـ ــين التخصـ ــص وتقسـ ــيم العمـ ــل بـ ــين الـ ــدول األ ضـ ــاء ،حي ـ ـث تس ــتطيي كـ ــل دولـ ــة ضـ ــو أن

تتخصــص ةــي إنتــاج ســمعة أو ســمي ،وتتمتَّــي ةــي إنتاجهــا بم ازيــا نســبية أكبــر مــن غيرهــا مــن الــدول
َّ

األخر داخل التكتل االقتصادي.

 -5تنويي ةرص است تل الموارد وامكانية تسويقها تجاريا بيروط متئمة ةي ميادين اإلنتاج المختمفة.
 -6تيســير االســتفادة مــن مهــا ارت الفنيــين واأليــدي العاممــة بصــورة أةضــل و مــى نطــاق واســي وتبادلهــا
ميسرة.
بيروط َّ

 -7تس ــهيل ي ــروط التب ــادل والتس ــويق والمناةس ــة ة ــي األسـ ـواق المحمي ــة والعالمي ــة ،وتعزي ــز الق ــدرة م ــى
التفاوض مي األط ار

الدولية األخر .

 -8زيــادة معــدل النمــو االقتصــادي ،نتيجــة تيــجيي ح ـواةز االســتامارات واتســاع نطــاق الســوق وســهولة
تنقل رؤوس األموال ويروط توظيفها وزيادة التخصص ةي تقسيم العمل واإلنتاج.3

1
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 -2أشكال التكتالت الدولية االقتصادية
الكممات المفتاحية:

مناطػؽ التج ػارة الحرة  -االتحػادات الجمركيػة  -األسػواؽ المشػتركة  -االتحػادات االقتصادية  -القيود

الجمركية – نافتا

األوربية المشتركة

األوربيػة

-

الممخص:

-

-

آسياف

-

آبيؾ

-

الكوميسا – البنموكس

السػوؽ المشتركة لدوؿ اآلنديف

البرلمػاف األوربي

-

-

-

مجمس التعاوف الخميجي – السػوؽ

المجمس األوربي

محكمػة العدؿ األوربيػة

-

-

المجمػػس الػوزاري

البنػؾ المركػزي األوربي .

-

المفوضي ة

تظير التكتالت الدولية االقتصادية بعدة أشكاؿ أو صور ،وتصنؼ إلى أربعة مستويات رئيسية :مناطػؽ

التج ػارة الحرة ،واالتحػادات الجمركيػة  ،واألسػواؽ المشػتركة ،واالتحػادات االقتصادية .وتختمؼ كؿ منيا في

درجة االندماج وطبيعة األىداؼ ونطاؽ االختصاصات الموكمة إلييا .ولع ؿ االتحاد األوربي كاتحاد

اقتصادي يشكّ ؿ النموذ ج األكثر اتقاناً بيف كافة مستويات التكتالت الدولية االقتصادية.

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة عمى الطالب:

 .1معرفة التصنيؼ المتدرج لمتكتالت الدولية االقتصادية .

 .2معرفة أبرز أمثمة مناطؽ التجارة الحرة ومعرفة نشأتيا وأعضائيا وتطورىا.
 .3معرفة عامة بمنطقة التجارة الحرة السورية/التركية .

 .4معرفة معنى االتحاد الجمركي مع إعطاء األمثمة .
 .5معرفة معنى السوؽ المشتركة مع إعطاء األمثمة.

 .6معرفة أسباب نجاح االتحاد األوربي كاتحاد اقتصاي.

135

تظي ػػر التك ػػتالت الدولي ػػة االقتص ػػادية بعػ ػدة أش ػػكاؿ أو ص ػػور ،تختم ػػؼ فيم ػػا بيني ػػا حس ػػب درج ػػة االن ػػدماج
وطبيعة األىداؼ ونطاؽ االختصاصات الموكمة إلييا .وفي ىذا الشأف ،يمكف تصػنيؼ ىػذه التكػتالت إلػى
أربعة مستويات رئيسية متدرجة مف األدنى إلى األعمػى ،وتتػراوح مػا بػيف منػاطؽ التجػارة الحػرة واالتحػادات

الجمركية واألسواؽ المشتركة واالتحادات االقتصادية.

الحرة
مناطـق التجـارة َّ
وتتضمف اتفاؽ دولتيف أو أكثر عمى التخفيض أو اإللغاء التدريجي لمحواجز والقيود الجمركية وغيػر

الجمركيػػة فػػي عالقاتيػػا التجاريػػة المتبادلػػة .أي تمتػػزـ كػػؿ دولػػة متعاقػػدة بتخفػػيض أو إلغػػاء كافػػة أو بعػػض

القيود عمى الواردات القادمة مف الدوؿ األطراؼ المتعاقدة األخرى .ولكف يحؽ لكؿ دولة عضو في منطقة
التجػػارة الح ػرة االسػػتمرار فػػي فػػرض الرسػػوـ والتعرفػػة الجمركيػػة عمػػى مػػا تسػػتورده مػػف الػػدوؿ األخػػرى غيػػر
األعضػػاء فػػي المنطقػػة ،أي دوف االلت ػزاـ بتعرفػػة جمركيػػة مخفضػػة مػػع الػػدوؿ غيػػر األعضػػاء .1ولعػػؿ مػػف

أبرز األمثمة عمى مناطؽ التجارة الحرة ،والقائمة حالياً ،اآلتي:

أوالا -منطقة التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (نافتا)
والتي أُنشػأت بموجػب اتفاقيػة عػاـ  1993بػيف كػؿ مػف الواليػات المتحػدة األميركيػة وكنػدا والمكسػيؾ .وىػي
ُّ
تعد حالياً مف أكبر التكتالت االقتصادية في العالـ بعد االتحاد األوربي ،مف ناحيػة الحجػـ واإلمكانيػات
التكنولوجية والثروات الطبيعية والقدرات المالية اليائمة.2

 - 1د0زينب حسيف عوض اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .310

 -1يبمغ عدد سكاف منطقة التجارة الحرة لدوؿ أميركا الشمالية (نافتا) حوالي  370مميوف نسمة ،ويصؿ حجـ النػات الحػالي ليػذا التكتػؿ
إلػػى  6770مميػػار دوالر ،وحجػػـ التجػػارة الخارجيػػة إلػػى  1017مميػػار دوالر عػػاـ  ،1991وحجػػـ االسػػتثمارات  375مميػػار دوالر،
وحجػػـ تجػػارة الخػػدمات  2002مميػػار دوالر ،بمعػػدؿ نمػػو إجمػػالي حػوالي  %35بعػػد إنشػػاء المنطقػػة( .د0عبػػد المطمػػب عبػػد الحميػػد،

النظاـ االقتصادي العالمي الجديد وآفاقو المستقبمية بعد أحداث  11سبتمبر ،مجموعة النيؿ العربية ،القاىرة2003 ،ـ ،ص -128
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ثانيا -منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا (آسيان)
والتػػي أُنشػػأت بموجػػب اتفاقيػػة عػػاـ  1944وتضػػـ عش ػرة دوؿ وىػػي :اندونيسػػيا والفمبػػيف وبرون ػاي وتايالنػػد
والوس وكمبوديػػا وميانمػػار وفيتنػػاـ وسػػنغافورة وماليزيػػا .وقػػد ازداد دور ىػػذا التكتػػؿ بشػػكؿ متسػػارع فػػي

االقتصاد العالمي ،وخاصة خالؿ المفاوضات اليادفة إلى تحرير التجارة العالمية .3

ثالثا -جماعة التعاون االقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (آبيك)
تأسس ػػت ع ػػاـ  1991وتض ػػـ ف ػػي عض ػػويتيا س ػػت عشػ ػرة دول ػػة ،وى ػػي :الوالي ػػات المتح ػػدة األميركي ػػة وكن ػػدا
ونيوزيمنػ ػ ػ ػػدة وكوري ػ ػ ػ ػػا الجنوبي ػ ػ ػ ػػة واليابػ ػ ػ ػػاف واس ػ ػ ػ ػػتراليا ودوؿ رابط ػ ػ ػ ػػة جنػ ػ ػ ػػوب ش ػ ػ ػ ػػرؽ آس ػ ػ ػ ػػيا (آس ػ ػ ػ ػػياف).

رابعا -منطقة التجارة الحرة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
وىي تضػـ حػوالي  %40مػف مسػاحة القػارة األفريقيػة ونصػؼ سػكانيا تقريبػاً .وقػد ت ّػـ تأسيسػيا عػاـ 1989
كمنطقػػة تجػػارة ح ػرة ،وتػ ّػـ توسػػيع نطػػاؽ أىػػدافيا منػػذ عػػاـ  .1994وتضػػـ اآلف إحػػدى وعشػػروف دولػػة
إفريقيػة (مصػر والسػوداف وأثيوبيػا وأرتيريػا وزامبيػا وجيبػوتي وأوغنػدا وكينيػا وجػزر القمػر وتن ػزانيا وروانػدا
وأنغػ ػوال والكونغ ػػو الديمقراطي ػػة وم ػػاالوي وسيش ػػؿ وموريش ػػيوس ومدغش ػػقر وزيمب ػػابوي وناميبي ػػا وبورن ػػدي

وس ػ ػوازيالند) .وييػ ػػدؼ ىػ ػػذا التكتػ ػػؿ الضػ ػػخـ إلػ ػػى زيػ ػػادة االسػ ػػتغالؿ المشػ ػػترؾ لمم ػ ػوارد المتاحػ ػػة ،وا ازلػ ػػة
المعوق ػػات أم ػػاـ التج ػػارة واالس ػػتثمارات ب ػػيف ال ػػدوؿ األعض ػػاء وتطبي ػػؽ اإلص ػػالحات االقتص ػػادية لزي ػػادة

انػػدماجيا فػػي االقتصػػاد العػػالمي .ولكػػف لػػـ تتحقػػؽ لظسػػؼ معظػػـ ىػػذه األىػػداؼ لغايػػة اآلف ،رغػػـ إقامػػة
أجيػزة ومشػػروعات مشػػتركة ذات أىميػػة كبنػػؾ لمتنميػػة ومركػػز لمتحكػػيـ التجػػاري واتحػػاد لغػػرؼ الصػػناعة

والتجارة .4
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المؤسسػات فػي ظػؿ العولمػة ،مطػابع الييئػة العامػة المصػرية
 -1د0فتحي أبو الفضؿ وعز الديف حسنيف ومحمد القفاص ،دور الدولة و ّ
لمكتاب ،القاىرة2004 ،ـ ،ص  261-260ود0حازـ حسف جمعة ،مرجع سابؽ ،ص .187-185
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خامسا -منطقة التجارة الحرة السورية/التركية
ُّ
تـ التوصؿ إلى إنشػائيا عبػر
وتعد أحدث األمثمة الميمة عف مناطؽ التجارة الحرة الثنائية األطراؼ .حيث ّ
تـ توقيعيا خالؿ زيارة رئيس الوزراء التركي إلػى سػػورية بتاريػ ػ ػ 2004/12/22ـ.
اتفاقية الشراكة التي ّ
وتنص االتفاقية في مادتيا األولى عمى إقامة منطقة تجارة حرة سورية/تركية خػالؿ فتػرة انتقاليػة تسػتمر
ُّ

لمدة أقصاىا اثني عشر عاماً ،تبدأ مف تاري دخػوؿ ىػذه االتفاقيػة حيػز النفػاذ ،وبمػا ينسػجـ مػع أحكػاـ

المػػادة  /24/مػػف االتفاقيػػة العامػػة لمتعرفػػة الجمركيػػة والتجػػارة ( )G.A.T.Tوغيرىػػا مػػف االتفاقيػػات متعػػددة
المؤسػػس لمنظمػة التجػػارة العالميػػة .وفػػي نيايػة الفتػرة االنتقاليػػة المشػػار إلييػػا
األطػراؼ الممحقػػة بالميثػػاؽ
ّ
أعػػاله ،ستشػػمؿ منطقػػة التجػػارة الح ػرة بصػػورة أساسػػية كافػػة التبػػادالت التجاريػػة بػػيف البمػػديف ،مػػع األخػػذ
بالحسباف التزامات تركيا الناجمػة عػف االتحػاد الجمركػي القػائـ بينيػا واالتحػاد األوربػي ،ومشػروع اتفاقيػة

الشراكة السورية/األوربية .5

1

 انظر الػنص الرسػمي التفاقيػة الشػراكة حػوؿ إنشػاء منطقػة التجػارة الحػرة السػورية/التركيػة الموقعػة فػي 2004/12/22ـ فػي صػحؼلعاـ 2004ـ.

تشريف والبعث والثورة الصادرة ما بيف 22و 24كانوف األوؿ
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االتحـادات الجمركيـة
وتعني التزاـ دولتيف أو أكثر بتخفيض أو إلغاء جميع العقبات والقيود الجمركية وغير الجمركيػة عمػى

الواردات فيما بيف الدوؿ األعضاء ،كما ىي الحاؿ تماماً فيما يتعمؽ بمناطؽ التجارة الحرة ،وىنا تمتزـ دوؿ

االتحادات الجمركية أيضاً بإقامة نوع مف الحماية التجارية المشتركة تجاه الدوؿ األخرى .أي إقامة منطقة
جمركيػة واحػػدة ذات تعريفػة موحػػدة مشػتركة لمتعامػػؿ بمقتضػػاىا مػع غيرىػػا مػف الػػدوؿ .وبػذلؾ تتحقػػؽ حريػػة
كاممة النسياب السمع بيف الدوؿ األعضاء ،عبر االتفاؽ عمى إلغاء الرسوـ الجمركية والقواعػد واإلجػراءات

المقيدة لمتجارة بيف دوؿ االتحػاد الجمركػي ،ووضػع تعريفػة جمركيػة وتنظػيـ تجػاري مشػترؾ بمواجيػة الػدوؿ

غير األعضاء في االتحاد .وبالتالي يصبح االتحاد الجمركي كتمة واحدة مستقمة جمركيػاً فػي مواجيػة بقيػة

دوؿ العالـ .ومف أىـ األمثمة عف االتحادات الجمركيػة:

أوالا -االتـحاد الجمركي لدول البنموكس
تـ تأسيسو عاـ  1947بيف كؿ مف بمجيكا وىولندا والموكسمبورغ .حيث اتفقت ىذه الػدوؿ عمػى إلغػاء
وقد ّ
كافة الرسوـ الجمركية فيما بينيا وتطبيؽ تعرفػة موحػدة عمػى وارداتيػا مػف الػدوؿ األخػرى .مػع مالحظػة أف

دوؿ االتحاد قد انضمت الحقاً إلى السوؽ األوربية المشتركة ،التي تحولت بدورىا إلى االتحاد األوربي .6

ثاني ا -االتـحاد الجمركي لدول مجمس التعاون الخميجي :حيث تضمنت بعض ق ارراتو تحويؿ أقػاليـ الػدوؿ

األعضاء (السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحريف وسمطنة عماف) إلى إقميـ جمركػي
واحػػد يتمتػػع بحمايػػة تامػػة تجػػاه ال ػواردات مػػف الػػدوؿ غيػػر األعضػػاء .ىػػذا وقػػد قػػرر مػػؤتمر القمػػة الخميجػػي

المنعقد في شير كانوف األوؿ لعاـ 2007ـ االنطالؽ نحو إقامة السوؽ الخميجية المشتركة في مطمع عاـ

2008ـ.

1
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األسـواق المشـتركة
وىن ػػا تتف ػػؽ ال ػػدوؿ األعض ػػاء عم ػػى إ ازل ػػة جمي ػػع الحػ ػواجز الجمركي ػػة والقي ػػود غي ػػر الجمركي ػػة واقام ػػة حماي ػػة
مشػػتركة لمنتجاتيػػا مػػف خػػالؿ توحيػػد التعرفػػة الجمركيػػة فػػي العالقػػات المتبادلػػة مػػع الػػدوؿ غيػػر األعضػػاء،

وكذلؾ تقريػر حريػة التجػارة عبػر إ ازلػة كافػة القيػود التػي تُعيػؽ تنقػؿ عناصػر اإلنتػاج مػف أشػخاص ورؤوس
أم ػواؿ واقامػػة مشػػاريع مشػػتركة بػػيف دوؿ السػػوؽ .كمػػا يتعػ ّػيف أحيان ػاً إنشػػاء سػػمطة عميػػا تكػػوف ق ارراتيػػا فػػي
الشؤوف االقتصادية ذات صبغة إلزامية .ومف أىـ األمثمة عف األسواؽ المشػػتركة:

أوالا -السـوق األوربية المشتركة
الموقعػػة فػػي  25آذار لعػػاـ  1957مػػف قبػػؿ سػػت دوؿ أوربيػػة،
والتػػي تأسسػػت بموجػػب اتفاقيػػة رومػػا ّ
وىػي :ألمانيػػا االتحاديػػة وفرنسػػا وايطاليػا وبمجيكػػا وىولنػػدا والموكسػػمبورغ .وقػد بػػدأت مرحمػػة التأسػػيس عنػػدما
أعمػػف وزيػػر خارجيػػة الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة جػػورج مارشػػاؿ عػػاـ  1947عػػف مشػػروعو إلعػػادة بنػػاء

ػدمرة بعػػد نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة .وممػػا أسػػفر عػػف تكػػويف المنظمػػة
اقتصػػاديات الػػدوؿ األوربيػػة المػ ّ
األوربية لمتعاوف االقتصادي عاـ  1948واتحاد المدفوعات األوربي عاـ  1950والجماعة األوربيػة لمطاقػة

الذريػة عػاـ  1955ثػـ المجموعػة األوربيػة لمفحػـ والفػوالذ عػاـ  .1956ومػع حمػوؿ شػير تمػوز لعػػاـ 1968
نجحػػت الػػدوؿ األوربيػػة السػػت الموقعػػة عمػػى اتفاقيػػة رومػػا فػػي مسػػاعييا لػػدم المجموعػػة األوربيػػة لمفحػػـ
والفػوالذ والجماعػػة األوربيػػة لمطاقػػة الذريػػة ضػػمف إطػػار مػػا يسػػمى بالسػػوؽ األوربيػػة المشػػتركة أو المجموعػػة

االقتصػػادية األوربيػػة .وتػػتمخص أىػػداؼ السػػوؽ وفػػؽ المػػادة الثانيػػة مػػف اتفاقيػػة رومػػا فػػي توحيػػد السياسػػات
االقتصػػادية لمػػدوؿ األعضػػاء بصػػورة تدريجي ػة وتنميػػة النشػػاط االقتصػػادي عمػػى أسػػس سػػميمة بيػػدؼ رفػػع

مستوى المعيشة وتحقيؽ الوحدة االقتصادية بيف الدوؿ األعضاء .وأضافت المادة الثالثة عدداً مف المبادئ

واإلجراءات المتوجب اتباعيا لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،وأىمي ػػا:

 )1إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية عمى واردات الدوؿ األعضاء وصادراتيا.
 )2وضع تعرفة جمركية مشتركة وسياسة تجارية موحدة في مواجية الدوؿ األخرى غير األعضاء.
 )3إلغ ػػاء كاف ػػة القي ػػود الت ػػي تعت ػػرض حري ػػة تنق ػػؿ األش ػػخاص ورؤوس األمػ ػواؿ والخ ػػدمات ب ػػيف ال ػػدوؿ
األعضاء.

 )4اتباع سياسة مشتركة في مجاالت الزراعة والتنقؿ.
 )5إنشاء نظاـ يكفؿ ويحقؽ المنافسة الحرة داخؿ نطاؽ السوؽ.
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 )6توحي ػ ػػد السياس ػ ػػات االقتص ػ ػػادية وتنس ػ ػػيؽ السياس ػ ػػات النقدي ػ ػػة ومعالج ػ ػػة االخ ػ ػػتالالت ف ػ ػػي ميػ ػ ػزاف
المدفوعات.

 )7تقريب التشريعات الوطنية لمدوؿ األعضاء بالقدر الذي يتالءـ مع التزاماتيا تجاه السوؽ.
 )8إنشاء بنؾ لالستثمار األوربي ،بيدؼ خمؽ موارد استثمارية جديدة.
 )9إنشاء صندوؽ لممعونة االجتماعية بقصد تحسيف فرص العمؿ والعمالة واإلسػياـ فػي رفػع مسػتوى
معيشتيا.

 )10اتب ػػاع سياس ػػة مش ػػتركة لتنمي ػػة اقتص ػػاديات دوؿ وأق ػػاليـ م ػػا وراء البح ػػار ،بغ ػػرض زي ػػادة التب ػػادالت
التجارية معيا.

نصػػت المػػادة  /237/مػػف اتفاقيػػة السػػوؽ عمػػى أنػػو يجػػوز أليػػة دولػػة أوربيػػة أف تطمػػب االنضػػماـ
كمػػا ّ
إلػػى عضػػويتيا بشػػرط موافقػػة المجمػػس الػػوزاري باإلجمػػاع عمػػى طمػػب االنضػػماـ ،بعػػد أخػػذ رأي المفوضػػية

األوربيػػة .أي أف اعت ػراض أيػػة دولػػة عضػػو يعػ ُّػد بمثابػػة اسػػتخداـ حػػؽ الػػنقض ضػػد طمػػب االنضػػماـ .ويػػتـ
عػػادة إب ػراـ اتفػػاؽ بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء فػػي السػػوؽ والدولػػة طالبػػة االنضػػماـ توضػػع مػػف خاللػػو الشػػروط

الخاصػة باالنضػماـ ،واألحكػػاـ التػي يتعػيف تعػػديميا فػي اتفاقيػة السػػوؽ ،ثػـ ُيحػاؿ االتفػػاؽ لمتصػديؽ بمعرفػػة
الػػدوؿ المتعاقػػدة وفق ػاً ألنظمتيػػا الدسػػتورية الوطنيػػة .وقػػد انضػػـ إلػػى السػػوؽ األوربيػػة المشػػتركة سػػت دوؿ
أخرى ،وىي بحسب تاري انضماميا :بريطانيا والدانمرؾ وايرلندا عاـ  1973واليوناف عاـ  1981وأسبانيا
والبرتغاؿ عاـ  1986لتصبح عدد الدوؿ األعضاء في السوؽ اثنتي عشػرة دولػة عػاـ  1992عنػد تحويميػا

إلى االتحاد األوربي.7
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ثانيا -السـوق المشتركة لدول اآلندين
التػػي أُتفػػؽ عمػػى إنشػػائيا عػػاـ  1969وتضػػـ بوليفيػػا وكولومبيػػا واإلك ػوادور والبيػػرو ،ولكنيػػا ال ت ػزاؿ

تتعثر في تحقيؽ أىدافيا.8

االتحـادات االقتصادية (االتحاد األوربي)
وىػػي تش ػ ّكؿ النمػػوذج األكثػػر اتقان ػاً بػػيف كافػػة مسػػتويات التكػػتالت الدوليػػة االقتصػػادية ،حيػػث تُمغػػى
جميع القيػود المفروضػة عمػى تبػادؿ السػمع وتنقػؿ عناصػر اإلنتػاج مػف أشػخاص ورؤوس أمػواؿ بػيف الػدوؿ
األعض ػػاء .وتن ػػدم بالت ػػالي األسػ ػواؽ الوطني ػػة ض ػػمف إط ػػار س ػػوؽ واح ػػدة ،تتج ػػانس فيي ػػا ش ػػروط اإلنت ػػاج
واالستثمارات .كما يتـ تحقيؽ حد أدنى مف تنسيؽ السياسات االقتصادية .وكذلؾ تتفؽ الػدوؿ عمػى تحويػؿ

كاف ػػة اختصاص ػػاتيا تقريبػ ػاً ف ػػي المج ػػاالت التجاري ػػة والمالي ػػة والنقدي ػػة ،لص ػػالح مؤسس ػػات االتح ػػاد بقص ػػد

استكماؿ وادارة عممية التكامؿ االقتصادي .ويتحقؽ بالنتيجة اندماج اقتصادي كامؿ بيف دوؿ االتحاد.

وتش ّكؿ الخبرة األوربية النمط األكثر اكتماالً لالتحػاد االقتصػادي مػف حيػث م ارحػؿ التطػور والنضػ ،
وذلؾ بعد االنتقػاؿ البسػيط مػف السػوؽ األوربيػة المشػتركة التػي تأسسػت بموجػب معاىػدة رومػا لعػاـ 1957
إلى إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي وفؽ معاىػدة ماسػتريخت لعػاـ  1992ثػـ تحقيػؽ العممػة األوربيػة الموحػدة

/اليورو /وفؽ معاىدة امسترداـ لعاـ  1995والتػي دخمػت حيػز النفػاذ اعتبػا اًر مػف  .2002/7/1إف التطػور
السػريع لممجموعػة االقتصػادية األوربيػة أو مػػا كانػت تسػمى بالسػوؽ األوربيػػة المشػتركة ،خػالؿ نصػؼ قػػرف
مف الزمف ،قد أسيـ بشكؿ كبير في ترسي دعػائـ االتحػاد األوربػي ،الػذي أصػبح فػي أيامنػا الحاليػة إحػدى

أىـ القوى االقتصادية في العالـ ،حيث يستحوذ عمى حوالي ثمث حجـ التجػارة العالميػة ويمتمػؾ أكبػر دخػؿ

قومي وأضخـ سوؽ اقتصادية ،ويسيطر عمى قوى اقتصادية وانتاجية ومالية وتقنية ىائمة .وقد كاف إلقرار
الوثيقػػة األوربيػػة الموقّعػػة عػػاـ  1987فػػي ميالنػػو بإيطاليػػا ،أث ػره اإليجػػابي الواضػػح فػػي تحديػػد الخط ػوات
الفعمي ػػة إلع ػػالف قي ػػاـ االتح ػػاد األورب ػػي بموج ػػب معاى ػػدة ماس ػ ػتريخت المعق ػ ػودة ف ػػي

 7ش ػػباط لع ػػاـ

 1992والتػػي دخمػػت حيػػز النفػػاذ فػػي األوؿ مػػف شػػير تشػريف الثػػاني لعػػاـ  .1993كمػػا تػ ّػـ إرفػػاؽ المعاىػػدة
بس ػبعة عشػػر بروتوك ػوالً وثالثػػة وثالثػػيف تص ػريحاً .وقػػد حػػددت المػػادة /ب /مػػف المعاىػػدة أىػػداؼ االتحػػاد
األوربي باآلتي:
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 )1تحقيػػؽ االزدىػػار االقتصػػادي واالجتمػػاعي ،المت ػوازف والمسػػتمر ،فػػي إطػػار مجػػاؿ أوربػػي خػػاؿ مػػف
الحدود الوطنية.

موحدة ذات قدرة إنتاجية وطاقة استيعابية ضخمة ،بدوف حواجز حدودية ،والغاء
 )2خمؽ سوؽ تجارية ّ
جميع القيود التعريفية والكمية والتمييزية بيف الدوؿ األعضاء.
 )3تعميؽ اقتصاد السوؽ الحر ،عبر تفاعؿ قوى العرض والطمب ،وزيادة قدرة المنتجات األوربية عمى
التواجد والتنافس في األسواؽ العالمية.

 )4تس ػػييؿ االن ػػدماج األورب ػػي ،ال ػػذي يس ػػمح باالس ػػتخداـ األمث ػػؿ لمطاق ػػات والمػ ػوارد ،ويع ػػزز مع ػػدالت
التطور االقتصادي والعممي واالجتماعي والثقافي.

 )5تحقيؽ الوحدة النقدية واالستقرار النقدي األوربي واقرار عممة أوربية موحدة.
 )6زيادة معدالت النمو وتخفيض مستويات التضخـ والبطالة والفائدة.
 )7حمايػػة مصػػالح وحقػػوؽ الػػدوؿ األعضػاء ورعاياىػػا ،وذلػػؾ بتكػريس المواطنػػة األوربيػػة عمػػى الصػػعيد
الدولي.
 )8تطوير التعاوف المثمر في مجاالت الشؤوف الخارجية والعدؿ واألمف والدفاع المشترؾ.
وقد بمغ عدد الدوؿ األعضاء في االتحاد األوربي عند تأسيسو عاـ  1992اثنتي عشػرة دولػة ،كانػت
أعضاء في السػوؽ األوربيػة المشػتركة ،انضػمت إلييػا الحقػاً فػي عػاـ  1994السػويد والنمسػا وفنمنػدا .وفػي

شػػير تمػػوز لعػػاـ  2004انضػػمت أيض ػاً عشػػر دوؿ أخػػرى دفعػػة واحػػدة ،وىػػي :بولونيػػا وىنغاريػػا وتشػػيكيا

وسموفاكيا ومالطا وسموفينيا وقبرص وليتوانيا واستونيا والتفيا .وفي مطمع عاـ  2007انضمت لالتحاد كالً

مف بمغاريا ورومانيا وأصبح بالتالي عدد الػدوؿ األعضػاء فػي االتحػاد األوربػي سػبعاً وعشػريف دولػة بحمػوؿ

العاـ  2007وال تزاؿ ىنالؾ أربع دوؿ عمى قائمة االنتظار لمحصوؿ عمى الموافقة النيائية النضماميا.

ويتضمف االتحاد األوربي كاد اًر مؤسساتياً يؤمف التكامؿ المستمر والدائـ لنشػاطاتو ،يتمثّػؿ خصوصػاً
ّ
في المجمس األوربي والمجمس الوزاري والبرلماف والمفوضية ومحكمة العدؿ والبنؾ المركزي األوربي.
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أوالا -المجمس األوربي
ويمثّػؿ قمػة االتحػاد وأعمػى سػمطة فيػو .ويتكػوف مػف رؤسػاء دوؿ وحكومػات الػدوؿ األعضػاء ووزراء

خارجيتيـ ورئيس المفوضية األوربية وعدد مف أعضائيا يتـ اختيارىـ دورياً .ويجتمع المجمس مػرتيف عمػى

األقػؿ فػػي العػاـ برئاسػػة إحػدى الػػدوؿ األعضػاء بالتنػػاوب سػنوياً .وتنحصػػر صػالحيات المجمػػس فػي تحديػػد
المبادئ والتوجيػات العامػة فػي مجػالي السياسػة الخارجيػة والػدفاع المشػترؾ ،ومناقشػة السياسػة االقتصػادية

لالتح ػػاد ولم ػػدوؿ األعض ػػاء ،وك ػػذلؾ موض ػػوعات االنتخاب ػػات األوربي ػػة والنظ ػػاـ النق ػػدي األورب ػػي والسياس ػػة
ويقػ ػ ّػر اتفاقػ ػػات الش ػ ػراكة ومعاىػ ػػدات االنضػ ػػماـ لالتحػ ػػاد ،وغيرىػ ػػا مػ ػػف االختصاصػ ػػات
الزراعيػ ػػة الموحػ ػػدةُ ،
األخرى.

ثانيا -المجمــس الـوزاري
ويتألؼ مػف ممثمػيف عػف كافػة الػدوؿ األعضػاء عمػى المسػتوى الػوزاري ،ويتف ّػرع إلػى مجمػس الشػؤوف
العامة الذي يعقد اجتماعاتو عمى مستوى وزراء الخارجية ،والمجالس المتخصصة التي تنعقد عمى مستوى

الوزراء الفنيػيف تبعػاً لمموضػوع الػذي يجػري بحثػو (وزراء االقتصػاد والماليػة والصػناعة والز ارعػة .)...وتقػوـ

لجنة الممثميف الدائميف بالتحضير واإلعداد لجدوؿ أعماؿ المجمس الوزاري ،وتقػديـ مقترحاتيػا بيػذا الشػأف.
ويالحػظ
ويساعد أيضاً المجمس في أعمالػو مجموعػات عمػؿ تتػألؼ مػف مػوظفيف حكػومييف وخبػراء فنيػيفُ .

بشػػكؿ عػػاـ عػػدـ وجػػود قاعػػدة محػػددة لمتصػػويت ،حيػػث تُتخػػذ القػ اررات حسػػب طبيعػػة الموضػػوع المعػػروض
عمى المجمس سواء باألغمبية البسيطة أو الموصوفة أو باإلجماع .لكف جرى العرؼ منذ عاـ  1966عمى
ترسي القاعدة التي تنص عمى حؽ كؿ دولة عضو في استخداـ حؽ النقض ضد أية مسػألة تعتبرىػا ذات

أىمية حيوية بالنسبة ليا.

ثالثا -المفوضيَّة األوربيـة
ومقرى ػػا بروكسػ ػػؿ .وى ػػي تت ػػألؼ حالي ػ ػاً م ػػف ع ػػدة مفوضػ ػػيف
أو المجن ػػة التنفيذيػ ػة لالتحػ ػػاد األورب ػػيُّ ،

(المفوض األوربي لشؤوف الزراعة ،المفوض األوربي لمشؤوف الصناعية )...يتـ تعيينيـ مف قبؿ حكوماتيـ
لمدة خمس سنوات .ويتـ اختيار رئيس المفوضية باتفاؽ الدوؿ األعضػاء كافػة ،والػذي يقػوـ بػدوره باختيػار

أعضاء المفوضية بالتشاور مع تمؾ الدوؿ .ويتـ اتخاذ الق اررات لدى المفوضػية بأغمبيػة األصػوات ،إالّ أنػو
جػرى العػػرؼ مػػف الناحيػػة العمميػػة عمػى أف ال يػػتـ اتخػاذ القػرار إالّ بعػد التوصػػؿ إلػى تسػػويات توفيقيػة بػػيف

الدوؿ األعضاء .وبشكؿ عاـ ،تختص المفوضػية فػي اقتػراح مشػاريع القػ اررات وتحضػير معاىػدات االتحػاد

األوربػػي وتشػػرؼ عمػػى تنفيػػذىا وضػػماف احتػراـ تطبيقيػػا .واذا تبػػيف ليػػا سػواء بنػػاء عمػػى إخطػػار مػػف إحػػدى
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الحكومػػات أو شػػكوى مػػف قبػػؿ أحػػد األف ػراد ،ارتكػػاب إحػػدى الػػدوؿ األعضػػاء مخالفػػة مػػا اللتزاماتيػػا تجػػاه
االتحػػاد ،يحػػؽ عندئػ وػذ لممفوضػػية مسػػاءلة أو طمػػب توضػػيح مػػف الدولػػة المعنيػػة لمتحقػػؽ مػػف أسػػباب وجديػػة
المخالف ػة خػػالؿ فت ػرة مح ػددة ،ف ػإذا مػا اسػػتمرت المخالفػة ولػػـ تقػ ّػدـ الدولػة المخمػػة المبػررات الكافيػػة والمقنعػػة
لممفوضػػية ،يحػػؽ ليػػذه األخي ػرة حينيػػا إصػػدار ق ػرار ممػػزـ بمواجيػػة الدولػػة المخالفػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ فػػرض
جػزاءات أو غ ارمػػات ماليػػة ،تحػت طائمػػة رفػػع القضػػية إلػى محكمػػة العػػدؿ األوربيػة .وتقػػوـ المفوضػػية أيضػاً
بإعػػداد مشػػروع ميزانيػػة االتحػػاد وتنفيػػذ مػػا يطمبػػو منيػػا المجمػػس الػػوزاري والقيػػاـ بػػدور الوسػػيط بػػيف المجمػػس

والبرلماف األوربي ،ورعاية مصالح االتحاد لدى الدوؿ األعضاء والعالـ.

رابع ا -البرلمـان األوربي
ويمثّػػؿ السػػمطة التش ػريعية لالتحػػاد األوربػػي ،برغ ػػـ أف سػػمطاتو التشػػابو تمام ػاً تمػػؾ التػػي تتمتػػع بيػػا

البرلمانات الوطنية مف حيث المضموف واإللزاـ .ويعقد البرلمػاف األوربي اجتماعاتو في ستراسبورغ بفرنسػا،
ولك ػػف أمان ػػة س ػ ػره تق ػػع ف ػػي الموكس ػػمبورغ .وق ػػد زادت معاى ػػدة ماس ػػتريخت لع ػػاـ  1992م ػػف اختصاص ػػاتو
وصػػالحياتو بشػػكؿ واضػػح .كمػػا ارتفػع عػػدد أعضػػائو تباعػاً مػػع ازديػػاد عػػدد الػػدوؿ المنضػػمة لالتحػػاد .وىػػـ
يتوزعوف حسب حجـ وعدد سكاف الدوؿ األعضاء .وفي السابؽ ،كاف يتـ اختيار النواب األوربييف مف بيف

أعضاء البرلمانات الوطنية لمدوؿ األعضاء طبقاً لإلجراءات المتبعة لدى كؿ دولة عضػو .لكػف ومنػذ عػاـ
 1979يجػػري انتخػػاب أعضػػاء البرلمػػاف األوربػػي بػػاقتراع عػػاـ ومباشػػر مػػف قبػػؿ الشػػعوب األوربيػػة ،وس ػواء

كػػاف المرشػػح عضػواً فػػي البرلمػػاف الػػوطني أـ ال .ويػػتـ انتخػػابيـ لمػػدة خمػػس سػػنوات ،كمػػا يتمتعػػوف بجميػػع
المزايا والحصانات البرلمانية المتعارؼ عمييا في األنظمة الوطنية.

خامس ا -محكمـة العدل األوربيـة
ُّ
وتعد بمثابة الجياز القضائي الرئيسي لالتحاد األوربي .إذ يحؽ لكؿ دولة عضو في االتحاد تسمية

قاضػػي مػػف جنسػػيتيا لمػػدة سػػت سػػنوات .ويجػػوز إعػػادة تسػػمية القاضػػي لواليػػة أخػػرى ،كمػػا يحصػػؿ بالنسػػبة
ويشػػترط فػػي تعيػػيف
لػرئيس المحكمػػة ،الػػذي يػػتـ اختيػػاره مػػف قبػػؿ القضػػاة لمػػدة ثػػالث سػػنوات قابمػػة لمتجديػػدُ .
القضػ ػػاة والمحػ ػػاميف العػ ػػاميف ت ػ ػوافر ضػ ػػمانات الن ازىػ ػػة والحيػ ػػاد والكفػ ػػاءة واالس ػػتقاللية لػ ػػدييـ لشػ ػػغؿ أرقػ ػػى
المناصػػب القضػػائية فػػي بمػػدانيـ .وال ُيشػػارؾ المحػػاموف العػػاموف فػػي مػػداوالت المحكمػػة أو التصػػويت عمػػى
أحكاميا .كما تختص محكمة العدؿ األوربية في العديد مف المسائؿ ،يمكف إيجازىا باآلتي:
 -1يحػػؽ لكػػؿ دولػػة عضػػو أو ألجي ػزة االتحػػاد األوربػػي المختمفػػة الطعػػف أمػػاـ المحكمػػة فػػي األعمػػاؿ
القانونية الصادرة عف ىذا الجياز أو ذاؾ ( ق اررات وتوصيات ومعاىدات) والحكـ بإلغائيا في حاؿ

اإلقػ ػرار بع ػػدـ مش ػػروعيتيا ،سػ ػواء لعم ػػة ع ػػدـ االختص ػػاص أو لمخالف ػػة أحك ػػاـ االتح ػػاد أو إلس ػػاءة
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اسػػتعماؿ السػػمطة .كمػػا يحػػؽ ألي فػػرد طبيعػػي أو اعتبػػاري مػػف رعايػػا دوؿ االتحػػاد أف يطعػػف بيػػذه
األعماؿ إذا كانت لديو مصمحة بذلؾ.

 -2يحػػؽ لكػػؿ دولػػة عضػػو أو لممفوضػػية األوربيػػة المجػػوء إلػػى المحكمػػة لمقاضػػاة دولػػة عضػػو خالفػػت
التزاماتي ػػا المفروض ػػة عميي ػػا .لك ػػف بش ػػرط أف تس ػػتنفذ المفوض ػػية ممارس ػػة جمي ػػع ص ػػالحياتيا ح ػػوؿ
مساءلة الدولة المخالفة وتمقّي رأي معمؿ مف ىذه الدولة خالؿ فترة محددة.

 -3لممحكمة الحؽ في تفسير معاىدات االتحاد وأنظمتو .لذلؾ وتجنباً لتضارب التفسيرات ،يتعيف عمى
المحاكـ الداخمية لمدوؿ األعضاء ذات االختصػاص النيػائي والقطعػي فػي الموضػوع ،أف تحيػؿ أي

نزاع يتعمؽ بتفسير معاىدة ما إلى محكمة العدؿ األوربية.

 -4تنظػػر المحكمػػة فػػي المنازعػػات التػػي قػػد تنشػػب بػػيف االتحػػاد األوربػػي وموظفيػػو ،فػػي حػػدود األنظمػػة
والموائح المعموؿ بيا .أي تتحوؿ المحكمة ىنا إلى ىيئة قضائية إدارية.
 -5تختص المحكمة بالتحكيـ في القضايا المتعمقة بػالعقود التػي يبرميػا االتحػاد مػع الػدوؿ واألفػراد ،إذا
كاف ىنالؾ نص صريح بذلؾ .وبالتالي تباشر المحكمة تسوية مثؿ ىذه النػزاعات باعتبارىا محكمة
تحكيـ دولية.

سادس ا -البنـك المركـزي األوربي
وىو إحدى الييئات المستحدثة بموجب معاىدة ماستريخت لعاـ  1992ويتمتع بالشخصية القانونيػة

المسػتقمة وال يتمقى تعميمات مف أية جيػة كانػت .ويحػؽ لػو إصػدار قػ اررات ممزمػة أو اتخػاذ آراء وتوصػيات
مخوؿ بتوجيو عقوبات إنذار وفرض غرامات مالية في حاؿ
غير ممزمة في بعض الحاالت .كما أف البنؾ ّ
مخالفػػة ق ار ارتػػو وتشػريعاتو الممزمػػة ضػػمف حػػدود صػػالحياتو الممنوحػػة لػػو .ويخػػتص البنػػؾ بتحديػػد السياسػػة
االقتصػػادية والنقديػػة لالتحػػاد وتسػػيير أعمػػاؿ الصػػرؼ األوربػػي ورفػػع سػػوية أنظمػػة المػػدفوعات ،والمحافظػػة
عمػػى إدارة االحتيػػاطي الرسػػمي لمصػػرؼ لػػدى الػػدوؿ األعضػػاء ،وتحقيػػؽ اسػػتقرار النظػػاـ المػػالي والنقػػدي

ػاء عمػى
وثبات األسعار ومراقبة عمؿ المصارؼ و ّ
المؤسسات المالية األوربية ،باستثناء مشػاريع التػأميف ،بن ً
اقت ػراح المجمػػس األوربػػي .كمػػا ينحصػػر التفػػويض بالبنػػؾ المركػػزي األوربػػي وحػػده إلصػػدار الوحػػدة النقديػػة
األوربية /اليورو /وتحديد وتعديؿ سعر صرفيا ،ويمكنػو تفػويض البنػوؾ المركزيػة الوطنيػة لمػدوؿ األعضػاء
بإصػػدار ىػػذه العممػػة ،ضػػمف إطػػار الحػػدود المرسػػومة ليػػا .الجػػدير بالػػذكر ،بػػأف العممػػة األوربيػػة الموحػػدة

/اليورو /قد أصػبحت منػذ شػير تمػوز لعػاـ 2002ـ العممػة الرئيسػية لمعظػـ دوؿ االتحػاد األوربػي ولتسػوية

المدفوعات الدولية .وبذلؾ دخؿ التكامؿ االقتصادي األوربي مرحمة االندماج التاـ والمكتمؿ.9

 -1د0عبػػد الواحػػد محمػػد الفػػار ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  504-491ود0عبػػد المطمػػب عبػػد الحميػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  127-124ورعػػد
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التكامـل العربي االقتصـادي
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مظاهر التعاون العربي االقتصادي

الكممات المفتاحية:
جامعة الدول العربية

-

السوق الشرق أوسطية

-

الشرق األوسط الكبير

-

اتفاقيـة الوحـدة االقتصادية

المتخصصة  -المشروعات العربية المشتركة -
العربية  -مؤتمر القمة العربية  -المنظمات الع ربيـة
ِّ

االتحادات العربية المينية .

الممخص:
تواجو االقتصاديات العربية تحديات مصيرية وتحديات المشروعات البديمة ،وتعود فكرة التكامل

االقتصادي العربي إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية  .وقد توالت عدة اتفاقيات اقتصادية

عربية منذ منتصف القرن العشرين لمنمو باالقتصاد العربي .وقد تم إنشاء العديد من المنظمات العربية

المتخصصة ضمن إطار جامعة الدول العربية ،وذلك منذ مطمع عقد الخمسينيات من القرن الماضي،
ازناتيا إلى
كالصندوق العربي لإلنماء وصندوق النقد العربي ، ....وتقوم المنظمات بإحالة تقديرات مو ا
األمين العام لجامعة الدول العربية ،وتعاني المنظمات العربية المتخصصة من ازدواجية مياميا وعدم

متابعة التنفيذ لمعظم ق ارراتيا وتوصياتيا.

األهداف التعميمية:

بعد نياية ىذه الوحدة يجب عمى الطال ب أن يكون قاد اًر عمى:

 -1معرفة اختصاصات مجمس الجامعة .

 2معرفة االتفاقيات العديدة المعقودة بين الدول العربية.
-

 3تعريف ومعرفة خصاصئص المنظمات العربية المتخصصة.
-

 -4تعريف المشروعات العربية المشتركة ومعرفة أىدافيا وتطورىا.

 -5معرفة مراحل تطور وميام االتحادات العربية المينية.
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تواجو االقتصاديات العربية تحديات مصيرية منذ تأسيس جامعة الدول العربية عـام  1945البـد مـن

التصدي ليا بعقالنية وتفاعل لمتخفيف من أضرارىا ،وتعظـيم منافعيـا فـي عـالم يتجـو نحـو العولمـة وتـزول
فيــو الحـواجز أمــام التجــارة الدوليــة لمســمع والخــدمات واالســتثمارات ورؤوس األمـوال وتنقــل األشــخاص .كمــا
تواجو المنطقة العربية تحديات المشـروعات البديمـة كالسـوق الشـرق أوسـطية والشـرق األوسـط الكبيـر ،التـي

تســتيدف احت ـواء المنطقــة وتشــكيميا وفق ـاً لمصــاله القــوم الفاعمــة فييــا ،أي تيمــيش العــرب وال ــاء دورىــم

الحضاري .1

مظاهر التعاون العربي االقتصادي
تعــود فك ـرة التكامــل االقتصــادي العربــي بج ــذورىا التاريخي ــة والقانون ــية إلــى مــا نصــت عميــو المــادة
الثانية من ميثاق جامعة الدول العربيـة ،بـأن اليـدف األساسـي مـن إنشـائيا ىـو توثيـق الصـالت بـين الـدول

المشاركة فييا وتنسيق خططيا السياسية تحقيقاً لمتعاون بينيـا وصـيانة اسـتقالليا وسـيادتيا ،والنظـر بصـفة

عامــة فــي شــؤون الــبالد العربيــة ومصــالحيا ،وفــي جميــع الشــؤون االقتصــادية والماليــة والمواصــالت .وحــدد

الميثــاق بــأن مجمــس الجامعــة ىــو الييئــة العميــا فييــا ،ويخــتص بتحقيــق أ ـراض الجامعــة وم ارعــاة تنفيــذ مــا
تبرمو الدول المشتركة من اتفاقات في الشؤون التـي يشـمميا التعـاون العربـي بصـورة عامـة ،وتعزيـز وسـائل
التعــاون مــع الييئــات الدوليــة لضــمان األمــن والســمم الــدوليين وتنظــيم العالقــات االقتصــادية واالجتماعيــة.

ولتنفيــذ ىــذه األحكــام ،فقــد نــص ميثــاق الجامعــة فــي مادتــو الرابعــة عمــى ضــرورة تشــكيل لجــان متخصصــة
تتـولى وضــع قواعــد التعــاون ومــداه ،وصــيا تيا فــي شـكل مشــروعات اتفاقيــة تعــرض عمــى مجمــس الجامعــة

تمييــداً لعرضــيا عمــى الــدول العربيــة .وكــان مــن بــين ىــذه المجــان ،لجنــة الشــؤون االقتصــادية والماليــة التــي
افتقــدت إلــى عناصــر الخب ـرة والكفــاءة فــي الســنوات األولــى عنشــائيا ولــم تســتطع متابعــة التوســع فــي ميــام

الجامعــة واختصاصــاتيا .وقــد اتض ـه لمــدول األعضــاء بــأن ىــذه المجنــة لــم تعــد ىــي األداة الصــالحة لرســم

وتخطـيط التعــاون والتكامـل االقتصــادي العربــي المشـترك .لــذلك فقــد تطمـب األمــر الــدعوة إلـى عقــد اتفاقــات

مستقمة يوافق عمييا مجمس الجامعة ويدعو الدول األعضاء لممصادقة عمييا واالنضمام ليا ،تطبيقاً لممادة

التاسعة من ميثاق الجامعة التي تنص عمى أن " لدول الجامعة العربية ال ار بة فيما بينيا فـي تعـاون أوثـق

وروابط أقوم مما نص عميو الميثاق أن تعقد بينيا من االتفاقات ما تشاء لتحقيق ىذه األ راض" .2

2
2

– د .سميمان المنذري ،السوق العربية المشتركة في عصر العولمة ،الطبعة الثانية ،مكتبة مدبولي ،القاىرة2004 ،م ،ص .9
 -المرجع السابق ،ص.17
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االتفاقيات العربية االقتصادية

إن د ارسـة وتحميـل اتفاقيـات العمـل االقتصـادي المشـترك يكشـف لنـا بـدون شـك منطـق تطـور التكامـل
االقتصادي العربي وتحديد جوىره .فقد انطمقت ىذه االتفاقيات الكثيرة والمعقدة مـن قاعـدة توسـيع العالقـات

االقتصادية العربية وتوحيدىا عبر إنشـاء العديـد مـن األجيـزة والوكـاالت المتخصصـة والمشـروعات العربيـة
المش ـ ــتركة ،قب ـ ــل أن تسـ ـ ـتقر عم ـ ــى قاع ـ ــدة تحري ـ ــر التب ـ ــادالت التجاري ـ ــة وتش ـ ــجيع انتق ـ ــال رؤوس األمـ ـ ـوال
واالســتثمارات والطاقــة العاممــة .لكــن التطــورات السياســية الالحقــة والظــروف الدوليــة ،أســيمت بشــكل جــذري

فيما بعد في جذب العمل االقتصادي المشترك تارةً ،وتراخيو تارةً أخرم.3

أوالً -معاهـدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي لعام 0951م
وقد تم إبراميا بتاريخ  1950/4/13حيث نصت المـادة السـابعة منيـا ،بأنـو "اسـتكماالً أل ـراض ىـذه

المعاىــدة ومــا ترمــي إليــو مــن إشــاعة الطمأنينــة وتــوفير الرفاىيــة فــي الــبالد العربيــة ورفــع مســتوم المعيشــة

فييا ،تتعاون الدول المتعاقدة عمى النيوض باقتصاديات بالدىـا واسـتثمار مرافقيـا الطبيعيـة وتسـييل تبـادل
منتجاتيا الوطنية ،الزراعية والصناعية ،وبوجـو عـام تنظـيم نشـاطيا االقتصـادي وتنسـيق وابـرام مـا تقتضـيو

الح ــال م ــن اتفاق ــات خاص ــة لتحقي ــق ى ــذه األى ــداف" .وق ــررت الم ــادة الثامن ــة م ــن المعاى ــدة إنش ــاء مجم ــس
اقتصـ ــادي مكـ ــون مـ ــن وزراء الـ ــدول المتعاقـ ــدة المختصـ ــين بالشـ ــؤون االقتصـ ــادية ،أو مـ ــن يمثِّمـ ــونيم عنـ ــد
الضرورة ،لكي يقترح عمى الحكومات العربية ما يراه كفيالً بتحقيق األىداف المذكورة آنفاً.

 -1رعد الصرن ،مرجع سابق ،ص .269
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ثانيـاً -اتفاقيـة الوحـدة االقتصادية العربية لعام 0957م
وقد أقرىا المجمس االقتصـادي واالجتمـاعي لجامعـة الـدول العربيـة بقـ ارره رقـم  85تـاريخ 1957/6/3

ودخمت حيز النفاذ بدءاً من عام  1964وىي ُّ
تعد تحوالً ميماً عمى صعيد الجيود المبذولة لتعزيز التكامـل

االقتصــادي العرب ــي .وى ــذا م ــا أكدت ــو الم ــادة األول ــى مــن االتفاقي ــة الت ــي نص ــت عم ــى أن " تق ــوم ب ــين دول

الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاممة" وفق األسس اآلتية:
 -1حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.
 -2حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية واألجنبية.

 -3حرية اعقامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي.
 -4حرية النقل والترانزيت.
 -5حقوق التممك واعيصاء واعرث.
كما حددت االتفاقية الوسائل التي يمكن بواسطتيا تحقيق ىذه األىداف التي ذكرتيا المادة الثانية

عمى سبيل المثال وليس الحصر ،وىي:

 -1جعل البمدان العربية منطقة جمركية موحدة ،مع توحيد التعرفة والتشريعات واألنظمة المطبقة فييا.
 -2توحيد سياسات االستيراد والتصدير واألنظمة المتعمقة بيا.
 -3توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
 -4عقد االتفاقيات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البمدان األخرم.
 -5تنسيق السياسة المتعمقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخمية وتوحيد التشريعات االقتصادية ،بشكل
يكفل لمن يعمل من رعايا البالد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمين ،شروطاً متكافئة.

 -6تنسيق تشريعات العمل والضمان االجتماعي.
 -7تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم األخرم المتعمقـة بالز ارعـة والصـناعة والتجـارة
والعقـــارات وتوظيـــف رؤوس األم ـ ـوال ،بمـــا يكفـ ــل مبـــدأ تكـ ــافؤ الفـ ــرص وتالف ــي االزدواج الض ـ ـريبي

والرسوم عمى المكمفين من رعايا الدول المتعاقدة.

 -8تنسيق السياسات النقدية والمالية واألنظمة المتعمقة بيا في بمدان األطـراف المتعاقـدة تمييـداً لتوحيـد
النقد بيا.

 -9توحيد أساليب التصنيف والتبويب اعحصائية.
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ومــن أجــل اعشـراف عمــى تنفيــذ ىــذه الميــام ،أنشــأت االتفاقيــة بموجــب مادتيــا الثالثــة "مجمــس الوحــدة

االقتص ــادية" ويتش ــكل م ــن من ــدوب أو أكث ــر لك ــل م ــن ال ــدول األعض ــاء والت ــي تمتم ــك حقوقـ ـاً متس ــاوية ف ــي
التصويت .وتصدر ق اررات المجمس بأكثرية ثمثي األصوات ،كما تعاونو لجان فنيـة دائمـة تع ُّـد مـع المجمـس
ىيئــة مســتقمة عــن الجامعــة العربيــة مــن الن ـواحي الماليــة واعداريــة ،ولكــل منيــا ميزانيتيــا الخاصــة .كمــا أن

ق اررات مجمـس الوحـدة االقتصـادية ال تنفـذ تمقائيـاً ومباشـرة بمواجيـة الـدول األعضـاء ،بـل يتعـين لنفاذىـا أن
يتم إصدارىا بتشريعات داخمية وفقاً لألصول الدستورية المعمول بيا لدم كل دولة

عضو.4

المعدلـة عام 0975م
ثالثاً -االتفاقية العربية لتنقل األيدي العاممة لعام  0967و ّ
وقــد واف ــق عميي ــا مجم ــس الجامع ــة العربيــة بت ــاريخ  .1968/3/7وت ــنص ديباج ــة االتفاقي ــة ،عم ــى أن

انتقــال القــوم العاممــة بــين البمــدان العربيــة يعـ ُّـد واحــداً مــن الوســائل المتعــددة لتحقيــق التكامــل االقتصــادي
العربي وتوفير احتياجات البمدان العربية من الطاقة البشرية ،ومن أىم أحكام ىذه االتفاقية:

 -1االلتزام بتنظيم وتيسير تنقل األيدي العاممة بين الدول العربية ،وعقد اتفاقيات ثنائية بيذا الشأن.
 -2التبادل السنوي لكافة البيانات والمعمومات الالزمة لتيسير تنقل األيدي العاممة.
 -3جمــع شــمل عائمــة العامــل الواحــد وحقــو فــي اصــطحاب أف ـراد أس ـرتو معــو ،وتم ـتُّعيم بجميــع الحقــوق
والمزايا التي يتمتع بيا عمال الدولة المستقبمة وأسرىم.

 -4حق العمال الوافدين بالتمتُّع بالحقوق النقابية في إطار التشريعات الوطنية لمدول المستقبمة ليم.
 -5اتخــاذ كافــة اعج ـراءات التش ـريعية والتنظيمي ـة لتنظــيم اليج ـرة العاممــة مــن البمــد واليــو ،بالتشــاور مــع
منظمات أصحاب العمل والعمال األكثر تمثيالً.
 -6إعطاء األولوية في التش يل لمعمال الوافدين العرب ،بعد الحفـاظ عمـى فـرص العمـل بالنسـبة لعمـال
الدولة األصميين.

 -7إقرار ضمانات لتنظيم عممية تجديـد أو سـحب تصـاريه العمـل واعقامـة لمعمـال العـرب الوافـدين فـي
البمدان المستقبمة ليم ،وحصوليم عمى جميع حقوقيم في حال اعبعاد.

 -8إنشــاء نــوع مــن الرقابــة الجماعيــة عمــى تنفيــذ بنــود االتفاقيــة ،بمــا فــي ذلــك تأســيس مكتــب مركــزي
لمتنسيق ،يوضع تحت إشراف مجمس وزراء العمال العرب

1
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ص .535-534

الموحدة حول استثمار رؤوس األموال العربية لدى البمدان العربية لعام 0981م
رابعاً -االتفاقية ّ
وقد أقرىا مؤتمر القمة العربية الحادي عشر ،المنعقد في عمان عام 1980م والتي تشمل أحكام موحدة

كانت مبعثرة في ثالث اتفاقيات سابقة ،وىي اتفاقية استثمار رؤوس األموال وانتقاليا بين البمدان العربية
لعام  1970واتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار لعام  1970واتفاقية منازعات االستثمار

بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية ومواطني الدول العربية األخرم لعام  .61974وتتضمن االتفاقية
الموحدة لعام  1980أحكاماً تفصيمية حول تنقل رؤوس األموال العربية ،وأىميا:
 -1تعريــف المســتثمر العربــي عمــى أنــو ذاك الــذي يممــك أرســماالً عربيـاً ويقــوم باســتثماره فــي إقمــيم دولــة
طرف ال يتمتع بجنسيتيا.

 -2تشجيع وتسييل انتقال رؤوس األموال العربية بحرية ،واستثمارىا وفقاً لخطط التنمية االقتصادية.
 -3حماية المستثمر العربي وصيانة استثماره وعوائده وحقوقو.

 -4معامم ــة االس ــتثمارات العربي ــة دون تميي ــز وبم ــا ال يق ــل ع ــن معامم ــة االس ــتثمارات الوطني ــة أو أي
استثمارات أجنبية قد تمنحيا الدول األطراف.

 -5حرية المستثمر العربي فـي أن يتصـرف باسـتثماره فـي جميـع أوجـو التصـرف ضـمن الحـدود المقـررة
لمواطني الدولة المضيفة.

 -6تمتُّ ــع المس ــتثمر العرب ــي وأفـ ـراد أسـ ـرتو الع ــاممين ف ــي االس ــتثمار بح ــق ال ــدخول واعقام ــة واالنتق ــال
والم ادرة بال عائق في الدولة التي يقع فييا االستثمار.

 -7تحصين الرأسمال العربي ضد المخاطر ير التجارية كالتأميم والمصادرة ونزع الممكية.
 -8إقامة نظام لتسوية جميع المنازعات الناشبة عن تطبيق ىـذه االتفاقيـة ،بواسـطة التوفيـق أو التحكـيم
أو بالمجوء إلى مجمس تسوية منازعات االستثمار.7

 -2المرجع السابق ،ص 131.-130
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خامساً -اتفاقيـة تنظيم النقل بالعبـور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية لعام 0974م
والتي وافق عمييا مجمس الوحدة االقتصادية العربية بق ارره رقم  659تاريـخ  1974/6/10وتنظم ىذه
االتفاقيــة عمميــات عبــور البضــائع ووحــدات النقــل بــين الــدول العربيــة ،بمــا يكفــل تســييميا وتنميــة التبــادل

التجاري وتوثيق الروابط االقتصادية واالجتماعية بين الـدول العربيـة .كمـا حـددت االتفاقيـة نطـاق تطبيقيـا،

حيث تم استثناء نقل األسمحة الحربية واألعتـدة والميمـات العسـكرية .وحـددت واجبـات المسـتفيد مـن أحكـام

االتفاقية وكيفية معاممة البضائع ووحدات النقل محل العبور ،والشروط الفنية المطبقـة عمـى وحـدات النقـل.

وكــذلك إنشــاء مؤسســة ضــمان مشــتركة لمــدول األط ـراف ،تقــوم بضــمان المبــالن المســتحقة قانون ـاً مــن ج ـراء

عممية العبور ،واصدار بطاقات ضمان تكون مقبولـة لـدم جميـع الـدول األطـراف المتعاقـدة ،تتضـمن تعيـد

المؤسسة لسمطات الجمارك المختصـة لـدم الـدول المعنيـة بـدفع أي ضـرائب أو رسـوم أو ارمـات مسـتحقة
في حال اعخالل بالشروط المطموبة بموجب االتفاقية .8

سادساً -اتفاقيـة تيسـير التبادل التجاري وتنميتـه بين البمدان العربيـة لعام 0980م
والتــي أقرىــا المجمــس االقتصــادي واالجتمــاعي بتــاريخ  1981/2/27وصــادقت عميــو معظــم الــدول

العربيــة .وتشــكل ىــذه االتفاقيــة تطــو اًر نوعي ـاً ميم ـاً عمــى صــعيد تحقيــق التكامــل االقتصــادي العربــي .حيــث
عدتو المادة الثانية من االتفاقية كوسيمة أساسـية لتعزيـز التنميـة العربيـة المشـتركة فـي إطـار اقتصـاد عربـي

متحــرر ومتطــور ومتـرابط ومت ـوازن ،وترجمــة لمبــادئ ميثــاق العمــل االقتصــادي القــومي واســتراتيجية العمــل

االقتصـادي العربــي المشـترك المــذين أقرىمــا مـؤتمر القمــة العربيـة الحــادي عشــر لعـام 1980م .ك ـما أخ ـذت

االتفاقي ـة بمبـدأ " تحييـد العمـل االقتصـادي عـن الخالفــات العربيـة وابعـاده عـن اليـزات والخالفـات السياســية

الطارئــة" .وقــد أصــبحت اتفاقيــة تيســير التبــادل التجــاري لعــام  1981تشــكل المرجعيــة القانونيــة فــي الوقــت
الحاضر لتحرير التبادالت التجارية بين الدول العربية وصوالً إلى سوق سمعية عربية مشتركة

 - 1المرجع السابق ،ص .198-197
2

 -المرجع السابق ،ص .138-103
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9
.

المتخصصة
المنظمات العربيـة
ِّ

تنشأ المنظمة الدولية المتخصصة بموجب اتفاق تعقده عدد من الدول وفقاً ألحكام المادة ( )57الفقرة

( )1مــن ميثــاق ىيئــة األمــم المتحــدة .ويحــدد الميثــاق المنشــظ لممنظمــة أىــدافيا ومبادئيــا والت ازمــات الــدول

ـاء عميــو ،تـم إنشــاء العديـد مــن
األعضـاء واألجيـزة المعبـ ِّـرة عـن إرادتيــا وشخصـيتيا القانونيــة المسـتقمة .وبن ً
المنظمات العربية المتخصصة ضمن إطار جامعة الدول العربية ،وذلك منذ مطمع عقـد الخمسـينيات مـن

القــرن الماضــي .وتضــطمع ىــذه المنظمــات ذات الطــابع اعقميمــي بتبعــات وظيفيــة محــددة بيــدف ترســيخ
التعاون العربي المشترك في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية و يرىا.

أوالً– التعريف

أسـيم المجمـس االقتصــادي واالجتمـاعي لـدم جامعــة الـدول العربيــة ،فـي إنشـاء العديــد مـن المنظمــات
العربية المتخصصة ضمن إطار العمل االقتصادي المشترك .وأىم ىذه المنظمات ىي:
 -0الصندوق العربـي لننمـاا االقتصـادي واالجتمـاعي :والـذي تـم تأسيسـو عـام 1968م ومقـره الكويـت.
وىــو ييــدف إلــى المســاعدة فــي تمويــل االســتثمارات التنمويــة ،العامــة والخاصــة ،مــع مــنه األفضــمية

لممشروعات العربية المشتركة .ويقدم قروضو طويمـة األجـل وبشـروط ميسـرة مـن أرسـمالو المكتتـب بـو
والمدفوع من الـدول األعضـاء واألمـوال التـي يقترضـيا مـن السـواق العربيـة والدوليـة .كمـا يشـجع عمـى
توظيــف األم ـوال العامــة والخاصــة وتــوفير الخب ـرات والمعونــات الفنيــة فــي مختمــف مجــاالت التنميــة

االقتصادية.

 -2المؤسسة العربية لضـمان االسـتثمار :والتـي تـم تأسيسـيا عـام 1970م ومقرىـا الكويـت .وىـي تيـدف
إلــى تــأمين المســتثمر العربــي ضــد المخــاطر يــر التجاريــة بالنســبة الســتثماراتو وصــادراتو وتشــجيع
انتقــال رؤوس األم ـوال العربيــة بــين الــدول العربيــة وتنميــة البحــوث المتعمقــة بتحديــد فــرص االســتثمار

وأوضاعيا في البمدان العربية.
 -3صـــندوق النقـــد العربـــي :والــذي تــم تأسيســو عــام 1975م ومق ـره أبــو ظبــي .وىــو ييــدف إلــى تقــديم
القروض والمساعدات لمدول األعضاء التي تواجو عج اًز فـي مـوازين مـدفوعاتيا واعسـيام فـي اسـتقرار

أســعار الصــرف بــين العمــالت العربيــة وا ازلــة القيــود عمــى المــدفوعات الجاريــة بــين الــدول األعضــاء
وابــداء المشــورة فيمــا يتصــل بالسياســات االســتثمارية واألس ـواق الماليــة العربيــة وارســاء أســس التعــاون

النقدي العربي.
 -4المصرف العربـي لمتنميـة االقتصـادية فـي افريقيـة :والـذي تـم تأسيسـو عـام 1973م ومقـره الخرطـوم.
وىــو ييــدف إلــى تقــديم التمويــل طويــل األجــل وبشــروط ميس ـرة وتــوفير المعونــة الفنيــة لــدعم التنميــة
االقتصادية في إفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية فييا.
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 -5المنظمة العربية لمتنميـة الصـناعية والتعـدين :والتـي تـم تأسيسـيا عـام 1980م ومقرىـا الربـاط .وىـي
تيدف إلى اعسيام في تنمية وتطوير اعنتاج الصناعي العربي واقامة المشـروعات المشـتركة وتعزيـز
التعاون العربي في مجاالت الصناعة والطاقة والثروة المعدنية ووضع المواصفات والمقـاييس الالزمـة
لتحقيق الجودة واعتقان لممنتجات العربية وتسييل تبادليا.
 -6المنظمة العربية لمتنمية الزراعية :والتي تم تأسيسيا عام 1970م ومقرىا الخرطوم .وىي تيدف إلى
تنمية الموارد المتوافرة ورفع الكفاءة اعنتاجية ودعم واقامة المشاريع والصناعات وتقديم المعونة الفنية
وتنس ــيق التشـ ـريعات والقـ ـوانين ونش ــر البيان ــات والني ــوض ب ــالبحوث العممي ــة وبالمس ــتويات المعيش ــية

لمعاممين في القطاع الزراعي العربي.

 -7المركـز العربــي لدراســات المنــافق الجافـة واألراضــي القاحمــة :والــذي تـم تأسيســو عـام 1968م ومقـره
دمشق .وىو ييـدف إلـى تشـجيع القيـام بالد ارسـات المتعمقـة بالمصـادر المائيـة واسـت الليا وطـرق الـري
والصــرف واســتثمار التربــة والميــاه والم ارعــي والحفــاظ عمــى ال طــاء النبــاتي وال ابــات وتبــادل الخب ـرات

والمعمومات والبحوث وتدريب االخصائيين والفنيين فيما يتعمق باألراضي القاحمة والجافة في المنطقة

العربية.

 -8منظمــة األقفــار العربيــة المصــدرة لمــنفف (أوابــك) :والتــي تــم تأسيســيا عــام 1968م ومقرىــا الكويــت.
وىــي تيــدف إلــى التنســيق بــين الــدول األعضــاء وتبــادل المعمومــات والخب ـرات واعــداد األطــر وتــوفير
فرص االستخدام في مجال الصناعة النفطية واالستثمار فييا .وقد أسيمت المنظمة في إنشاء العديـد

م ــن الش ــركات العربي ــة المش ــتركة ،كم ــا أسس ــت ع ــام  1978ىيئ ــة قض ــائية خاص ــة بي ــا لمنظ ــر ف ــي
المنازع ــات الناجم ــة ع ــن تفس ــير وتطبي ــق االتفاقي ــة المنش ــئة لممنظم ــة أو الت ــي ق ــد تنش ــأ ب ــين ال ــدول

األعضاء في مجال االستثمار النفطي.

 -9الهيئة العربية لمفاقة الذرية :والتي تم تأسيسيا عام 1988م ومقرىا تونس .وىي تيدف إلـى تنسـيق
الجيــود العربيــة لمحصــول عمــى الطاقــة الذريــة بأفضــل الســبل واالســتخدام الســممي ليــا وفــق المعــايير
الدولية وتبادل المعمومات والخبرات والمشورات المتعمقة بيذا الشأن.
 -01األكاديميــة العربيــة لمتكنولوجيــا والنقــل البحــري :والتــي تــم تأسيســيا عــام  1975ومقرىــا االســكندرية.
وىي تيدف إلى دعم وتطوير قطاع النقل البحـري فـي الـدول العربيـة وتأىيـل الكـوادر واجـراء البحـوث
والدراسات وتقديم المشورة لمموانظ وشركات النقل البحري وتش يل أسطول بحري تجاري متطور.
 -00المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية :والتي تم تأسيسيا عام 1961م ومقرىا القاىرة .وىي تيـدف لمعمـل
عمى تقدم العموم اعدارية والمالية وتحسين األداء اعداري وتأىيل الكوادر والتقريب بين النظم اعدارية
وتبـادل الد ارســات والبحــوث فــي ىــذا الشــأن وانشـاء المكتبــات وتنظــيم المــؤتمرات واالجتماعــات اليادفــة

إلى تطوير العمل اعداري.
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 -02منظمـــة العمـــل العربيـــة :والتــي تــم تأسيســيا عــام 1965م ومقرىــا القــاىرة .وىــي تيــدف إلــى تحقيــق
التعاون وتنسيق الجيود العربية في ميدان العمل والتدريب الميني وتوحيـد التشـريعات العماليـة ونظـام

التأمينات االجتماعية وظروف وشروط العمل في الدول العربية.

 -03المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم :والتي تم تأسيسيا عام 1964م ومقرىا تونس .وىي تيـدف
إلــى تحقيــق الوحــدة الفكريــة بــين أج ـزاء الــوطن العربــي ورفــع المســتوم الثقــافي والحفــاظ عمــى الت ـراث

العرب ــي وانش ــاء المعاى ــد الت ــي تب ــث روح القومي ــة العربي ــة وتش ــجيع البح ــوث ف ــي المج ــاالت العممي ــة
والتربوية والثقافية.
 -04اتحاد اإلذاعات العربية :والذي تم تأسيسو عام 1965م ومقره تونس .وىو ييدف إلـى توثيـق التعـاون
بين إذاعات الدول العربية ،الصوتية والمرئية ،لتقوم برسالتيا فـي تعزيـز روح اعخـاء العربـي وتعريـف

شــعوب العــالم بواقــع األمــة العربيــة وامكانياتيــا وآماليــا وقضــاياىا وتنشــئة جيــل عربــي معتــز بقوميتــو

العربية.

 -05المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) :والتي تم تأسيسيا عام 1976م ومقرىا الرياض.
وىــي تيــدف إلــى تــوفير واســتثمار قطــاع فضــائي عربــي فــي مجــال االتصــاالت وفق ـاً لممعــايير الفنيــة

واالقتصادية المعمول بيا عربياً ودولياً .10

ثانياً– الخصائص
تتميز المنظمات العربية المتخصصة بعدد من السمات التي ال تختمف كثي اًر عما تتسم بو المنظمـات

الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية المتخصصة بشكل خاص .ويمكننا ذكر أىم خصائص المنظمات
العربية المتخصصة باآلتي:
 -1يتــألف الييكــل التنظيمــي لــدم معظ ـم المنظمــات العربيــة المتخصصــة مــن جمعيــة عامــة تتمثــل فييــا

جميـع الــدول األعضــاء عمــى قــدم المســاواة ،وتخــتص بتحديــد السياســة العامــة لممنظمــة .وىنالــك أيضـاً

ىيئة تنفيذية تتألف من عدد محدود من األعضاء يتم انتخابيم دورياً ،وتشرف ىـذه الييئـة عمـى تنفيـذ

الق ـ اررات المتخــذة .بينمــا يتــولى األمانــة العامــة لممنظمــة مــدير أو أمــين عــام يــتم انتخابــو لمــدة أربــع
س ــنوات عم ــى األ م ــب قابم ــة لمتجدي ــد مـ ـرة واح ــدة .ويتـ ـوافر ل ــدم ى ــذه المنظم ــات ك ــادر إداري وفن ــي
متخص ــص ،وى ــي تتمت ــع بالشخص ــية القانوني ــة المس ــتقمة وم ــا يس ــتتبعيا م ــن الحص ــانات واالمتي ــازات

المقررة لممنظمات الدولية وموظفييا ولممثمي الدول األعضاء.
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 -2يتواجــد أيض ـاً فــي ميــدان العمــل االقتصــادي واالجتمــاعي العربــي المشــترك أحــد عشــر مجمس ـاً و ازري ـاً
متخصصاً في الشؤون االجتماعية والصحة واععالم والشباب والرياضة والداخمية واعسكان والتعمير
والنقل واالتصاالت والطاقة الكيربائية والسياحة والبيئة .وتتولى أماناتيا الفنيـة باسـتثناء مجمـس وزراء

الداخمية العرب ،اعدارات المختصة لدم جامعة الدول العربية.

 -3يشرف مجمس جامعة الدول العربية عمى عمل المنظمات العربية المتخصصـة ،ويتمقـى منيـا التقـارير
والبيانــات ويتشــاور معيــا ويصــدر التوصــيات الالزمــة بشــأنيا .كمــا يحـق لألمــين العــام لمجامعــة طمــب

تقارير عن أعمال ىذه المنظمات وحق حضور اجتماعاتيا أو ينيب عنو من يراه مناسباً.
 -4يجـوز لممنظمـات العربيـة المتخصصـة المشـاركة فــي اجتماعـات مجمـس جامعـة الـدول العربيـة ولجانــو
وفقاً لمترتيبات التي يتم االتفاق عمييا بين األمين العام لمجامعة والمدراء العامين ليذه المنظمات.
 -5يتوجب عمى المنظمات العربية المتخصصة تقديم تقارير سنوية عن نشاطاتيا وق ارراتيـا إلـى المجمـس

االقتص ــادي واالجتم ــاعي ل ــدم جامع ــة ال ــدول العربي ــة ،وذل ــك بقص ــد د ارس ــتيا واص ــدار م ــا يم ــزم م ــن
توصيات بشأنيا أو لطمب المشورات المتعمقة باختصاص المنظمة.

 -6تقـوم المجنـة االستشــارية المكونـة مـن األمــين العـام لجامعــة الـدول العربيـة والمــدراء العـامين لممنظمــات
العربيــة المتخصصــة بتحديــد أوجــو التنســيق والتعــاون وتعزي ـزه بــين ىــذه المنظمــات وأجي ـزة الجامعــة
وتقــديم تقــارير بنتــائ أعماليــا إلــى مجمــس الجامعــة والمجمــس االقتصــادي واالجتمــاعي والمنظمــات

األخرم ذات الصمة.

 -7تســتمد المنظمــات العربيــة المتخصصــة مواردىــا الماليــة مــن إســيامات الــدول األعضــاء فــي موازنــة
المنظمة وعوائد القروض وأرباح المشروعات التي تسيم فييا والتبرعات واليبات الممنوحة ليا .وتقـوم

ازناتيـا إلـى األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة والتـي يحيميـا بـدوره
ىذه المنظمات بإحالة تقـديرات مو ا
إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي لدراستيا وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة بشأنيا.

 -8تعــاني المنظمــات العربيــة المتخصصــة مــن ازدواجيــة مياميــا وتضــاربيا وعــدم متابعــة التنفيــذ لمعظــم

ق ارراتيا وتوصياتيا ،وامتناع أو تباطؤ العديد من دوليا األعضاء عن تسديد إسياماتيا المالية ،فضالً
عن ترسخ النزعـة االسـتقاللية لـدييا وترددىـا فـي التشـاور والتنسـيق والتعـاون مـع أجيـزة جامعـة الـدول

العربية وفيما بينيا .11
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المشروعات العربية المشـتركة
بحثنا سابقاً موضوع المشروعات الدولية المشتركة ،كونيا تشكل إحدم الصور المألوفة لالسـتثمارات

الدوليــة ،التــي يــتم إنشــاؤىا بــين دول أو إحــدم ىيئاتيــا العامــة مــع دول أخــرم أو إحــدم ىيئاتيــا العامــة أو

المختمطة.

أوالً -التعريـــف
إن أىــم مــا يميــز المشــروعات العربيــة المشــتركة ىــو االخــتالف حــول تحديــد مفيــوم موح ـد ليــا ،نظ ـ اًر

لتباين مصادر نشأتيا أو صـي تيا القانونيـة أو جنسـية المسـاىمين فييـا أو أىـدافيا التجاريـة أو التنمويـة أو

التكامميـ ــة .ول ـ ــرض احت ـ ـواء ىـ ــذا التبـ ــاين ،اسـ ــتخدم مجمـ ــس الوحـ ــدة االقتصـ ــادية العربيـ ــة مفيوم ـ ـاً موسـ ــعاً
لممشــروعات العربيــة المشــتركة " :إن المشــروع المشــترك يشــمل كــل صــور التعــاون الــذي يس ـتمر لفت ـرة مــن

الزمن بين طرفين أو أكثر ينتمون إلى دول مختمفة في سبيل القيام بنشاط استثماري معين أياً كـان الشـكل
التنظيمي ليذا التعاون .وعمى ىذا األساس ،فإن العناصر األساسية لممشروع المشترك ىـي تع ُّـدد األطـراف

المشــاركة ،والقيــام باالســتثمار ،واالســتمرار الزمنــي ،وقــد يأخــذ المشــروع المشــترك الصــي ة التعاقديــة بــين

األطراف المساىمة ،أو صفة الشركة بأشكاليا المتاحة في القـانون التجـاري ،أو أيـة صـي ة مناسـبة أخـرم"

.12

إذاً ،يتضه من مفيوم المشروع العربي المشترك أعاله بأنـو يشـمل جميـع المشـاريع االسـتثمارية التـي

تش ــترك ف ــي إقامتي ــا أطـ ـراف عربي ــة ،سـ ـواء أكان ــت جي ــات حكومي ــة أو مؤسس ــات قط ــاع ع ــام أو مخ ــتمط،
وتس ــتيدف القي ــام بنش ــاط اس ــتثماري أو إنت ــاجي أو خ ــدمي أو م ــالي ،م ــن ش ــأنو أن يحق ــق الـ ـربه والمن ــافع

االقتصــادية ،أو يســاعد عمــى تحقيــق التكامــل بــين اقتصــاديات األقطــار العربيــة .وىنــا يتوجــب التمييــز بــين

المش ــروعات العربي ـ ـة المش ــتركة التـ ــي ت ــتم حص ـ ـ اًر ب ــين البمـ ــدان العربي ــة ،والمشـ ــروعات الدولي ــة – العربيـــة

المشــتركة التــي تــتم مــع أطـراف أجنبيــة ،والتــي يــرم فييــا بعــض المختصــين تكريسـاً لحالــة التجزئــة والتبعيــة
وتعيق مسيرة التكامل االقتصادي العربي .13

 -مجمس الوحدة االقتصادية العربية ،األمانة العامة ،المشروعات العربيـة المشـتركة ومعـايير انتقائيـا ،عمـان/األردن1981 ،م ،ص 4

1

نقالً عن د .فائق عمي عبد الرسول ،المشروعات العربية المشتركة بين الواقع والطموح ،بيت الحكمة ،ب داد2002 ،م ،ص.35

2

 د .تقي عبد سالم ،دور المشروعات العربية – الدولية المشتركة فـي تكـريس التبعيـة ،مجمـس الوحـدة االقتصـادية العربيـة ،العـدد ،41986م ،ص 22و د .أحمد جامع ،ندوة المشروعات المشتركة ودورىا في التكامل االقتصادي العربـي ،القـاىرة1976 ،م نقـالً عـن

د.فائق عمي عبد الرسول ،مرجع سابق ،ص .37 – 36
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ثانياً-األهــداف
-1

تسيم المشروعات العربية المشتركة في تحقيق األىداف التالية:

التخصص في العمل واعنتاج.
زيادة القدرة اعنتاجية العربية وتعزيز
ُّ

 -2استثمار اعدخارات والفوائض المالية العربية في مشاريع تخدم التنمية والتكامل االقتصادي العربي.
 -3تسييل انسياب رؤوس األموال العربية بين البمدان العربية وخمق سوق عربية واسعة.
 -4رفع مستوم التكنولوجيا العربية والخبرات الفنية والمينية.

 -5تحقيــق نــوع مــن التكامــل المــرن الــذي يتطم ـب تنــازل الــدول العربيــة عــن قــدر مــن سـ ـيادتيا ،ويعــزز
مصالحيا المشتركة من حيث اعسيام في الممكية واعدارة واألرباح والمنافع المتبادلة.

ثالثاً -التفـــور
تع ــود الخمفي ــة التاريخي ــة لفكـ ـرة المش ــروعات العربي ــة المش ــتركة إل ــى مطم ــع الخمس ــينيات م ــن الق ــرن

الماضي ،وذلك عندما تم طرح الموضوع عمى جدول أعمال المجمس االقتصادي واالجتماعي لدم جامعة
الـ ــدول العربيـ ــة .وقـ ــد تنازعـ ــت حينيـ ــا وجيتـ ــا نظـ ــر متباينتـ ــان :األولـ ــى تطالـ ــب بتحقيـ ــق التكامـ ــل العربـ ــي

االقتصادي عبـر قنـوات تحريـر التجـارة العربيـة كإقامـة سـوق عربيـة مشـتركة أو اتحـادات جمركيـة ومنـاطق
تجــارة حـرة عربيــة تســيم فــي تخفــيض أو إل ــاء القيــود المفروضــة عمــى انتقــال الســمع وعناصــر اعنتــاج مــن

رؤوس أموال ومستثمرين وتكنولوجيا .بينما كانت تنادي وجية النظر األخرم بضـرورة اسـتثمار اعدخـارات
والفـوائض الماليــة العربيـة فــي مشـاريع إنتاجيــة تسـيم فــي تعزيـز القاعــدة اعنتاجيـة والتنمويــة لمـدول العربيــة،
ممـا يقمِّـص مـن االسـتعانة بمصـادر التمويـل الخارجيـة ،وبالتـالي الـتخمص مـن بـراثن التبعيـة لمخـارج .ولكـن
مع تنامي الفائض المالي العربي بعـد تحقيـق الفـورة النفطيـة فـي أواسـط السـبعينيات ،عـاد الموضـوع لمطـرح

كمــدخل لتحقيــق التكامــل االقتصــادي العربــي ،حيــث حشــدت دول الفــائض النفط ـي ،وخاصــة دول الخمــي

العربــي ومنظمــة األقطــار العربيــة المصـ ِّـدرة لمــنفط (أوابــك) جيودىــا وأمواليــا عنشــاء العديــد مــن الشــركات
والمؤسسات العربية المشتركة ،وقد تم منحيا الكيان الذاتي المستقل .وكانت أىم الجيات التي أسيمت فـي
تأسيس ىذه المشروعات ،الـدول العربيـة وىيئاتيـا الحكوميـة واالتحـادات المينيـة العربيـة والمجـالس الو ازريـة

المتخصصــة ،باعضــافة إلــى المجمـس االقتصــادي واالجتمــاعي
لــدول الجامعــة العربيــة والمنظمــات العربيــة
ِّ
لجامعـ ــة الـ ــدول العربي ـ ــة ومجمـ ــس الوح ـ ــدة االقتصـ ــادية العربي ـ ــة والصـ ــندوق العرب ـ ــي لإلنمـ ــاء االقتص ـ ــادي

واالجتماعي.
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ونــذكر عمــى ســبيل المثــال بعــض المشــروعات العربيــة المشــتركة ،التــي يبمــن عــددىا حالي ـاً بالمئــات

وتتجاوز رؤوس أمواليا عدة مميارات من الدوالرات األميركية ،ومنيا:

ومقرىا الرئيسي في األردن.
 -1شركة البوتاس العربية ،تأسست عام ُّ 1956

ومقرىا الكويت.
 -2الشركة العربية البحرية لنقل البترول ،تأسست عام ُّ 1973

ومقرىا البحرين.
 -3الشركة العربية لبناء واصالح السفن ،تأسست عام ُّ 1973
ومقرىا الرياض.
 -4الشركة العربية لالستثمار ،تأسست عام ُّ 1974

ومقرىا دمشق.
 -5الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ،تأسست عام ُّ 1974
ومقرىا األردن.
 -6الشركة العربية لمتعدين ،تأسست عام ُّ 1974

ومقرىا السعودية.
 -7الشركة العربية لالستثمارات البترولية ،تأسست عام ُّ 1975

ومقرىا الخرطوم.
 -8الييئة العربية لإلنماء واالستثمار الزراعي ،تأسست عام ُّ 1976
ومقرىا الكويت.
 -9شركة المالحة البحرية العربية ،تأسست عام ُّ 1976

ومقرىا القاىرة .14
 -10الشركة العربية لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ،تأسست عام ُّ 1976

 -1د .فائق عمي عبد الرسول ،مرجع سابق ،ص .81 – 51

160

االتحـادات العربيـة المهنية
وىي إحدم القنوات الرئيسية لمتعاون والتنسيق والتكامل بين الييئات العربية ( المشـاريع والمؤسسـات

الحكوميــة أو الخاصــة واالتحــادات المينيــة الوطنيــة…) التــي تقــوم باعنتــاج أو تقــديم الخــدمات فــي الفــروع
االقتص ــادية والقطاع ــات اعنتاجي ــة المختمف ــة .ويش ــرف عم ــى ى ــذه االتح ــادات مجم ــس الوح ــدة االقتص ــادية

العربية ،وعضويتيا مفتوحة أمام جميـع الـدول العربيـة األعضـاء فـي المجمـس وشـركاتيا ومؤسسـاتيا ،سـواء
أكانت من القطاع العام أو المختمط أو الخاص .ولكل مـن ىـذه االتحـادات جمعيـة عموميـة ومجمـس إدارة،
تعمل عمى تسيير شؤونيا ونشاطاتيا وتحقيق األىداف التي أنشأت من أجميا.

أوالً -التفــور

المتخصصة ما يقارب ثالثة عشر اتحاداً ،وىي:
يبمن عدد االتحادات العربية
ِّ

ومقره دمشق.
 – 1االتحاد العربي لمصناعات النسيجيةُّ ،

ومقره الكويت.
 – 2االتحاد العربي لمنتجي األسمدة الكيماويةُّ ،
ومقره ب داد.
 – 3االتحاد العربي لمصناعات اليندسيةُّ ،
ومقره ب داد.
 – 4االتحاد العربي لمنتجي األسماكُّ ،
ومقره ب داد.
 – 5االتحاد العربي لمصناعات ال ذائيةُّ ،
ومقره البصرة.
 – 6اتحاد الموانظ البحرية العربيةُّ ،
ومقره دمشق.
 – 7االتحاد العربي لألسمنت ومواد البناءُّ ،
ومقره ب داد.
 – 8االتحاد العربي لمصناعات الورقية والطباعةُّ ،
ومقره الخرطوم.
 – 9االتحاد العربي لصناعة السكرُّ ،
ومقره دمشق.
 – 10االتحاد العربي لمصناعات الجمديةُّ ،
ومقره حمب.
 – 11االتحاد العربي لمسكك الحديديةُّ ،
ومقره عمان.
 – 12االتحاد العربي لمنقل البريُّ ،
ومقره ب داد .15
 – 13االتحاد العربي لمناقمين البحريينُّ ،
ىــذا وقــد أقــر مجمــس الوحــدة االقتصــادية العربيــة بدورتــو  /38/تــاريخ  1982/12/2كــالم مــن مشــروع

المتخصصة .16
النظام األساسي الموحد واتفاقية األحكام األساسية لالتحادات العربية النوعية
ِّ

 -1د .حميد الجميمي ،مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك ،بيت الحكمة ،ب داد2001 ،م،
2

 -المرجع السابق ،ص .68
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ص .67

ثانياً -المهـــام

المتخصصة باآلتي:
يتجمى دور االتحادات العربية
ِّ

 -1التعــاون فــي تســوية المشــاكل اعنتاجيــة العربيــة ،بمــا فــي ذلــك تبــادل المعمومــات والخبـرات والبيانــات
واعحصاءات الفنية واالقتصادية.

 – 2تذليل الصعوبات التـي تعتـرض تـأمين االحتياجـات مـن المـواد األوليـة ومسـتمزمات اعنتـاج وتسـييل
تبادليا بين الدول العربية.

 – 3إجراء الدراسات والبحوث حول الجـدوم االقتصـادية لممشـروعات العربيـة المشـتركة ،والمعاونـة عمـى
تأسيس ىذه المشروعات بما يتناسب مع احتياجات الوطن العربي.

 – 4الحص ــول عم ــى التقني ــة الحديث ــة والمتط ــورة بأفض ــل الش ــروط وبم ــا ي ــتالءم م ــع الواق ــع االقتص ــادي
العربي.

 – 5تنســيق العمــل العربــي المشــترك بمــا يــؤدي إلــى تطــوير اعنتــاج وتســويق المنتجــات العربيــة وتعزيــز
المبادالت التجارية بين الدول العربية .17

 -1المرجع السابق ،ص .133-130
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 - 2أنماط التكتـالت العربيـة االقتصاديـة
الكلمات المفتاحية:

التنمية الشاملة  -السـوق العربية المشـتركة  -منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -الجامعة العربية
 -حرية اإلقامة  -حرية النقل  -مجلس الوحدة االقتصادية العربية  -الدولة األكثر رعاية  -المجلس

االقتصادي واالجتماعي  -الرسوم الجمركية  -تبادل المعلومات.

الملخص:
مقومات يتوجب عليها أن ِّ
تحرض الحكومات العربية ،على االندماج ضمن
لدى الوطن العربي َّ

تكتالت اقتصادية لتدارك القصور في عملية التنمية الشاملة ،وتمثل السـوق العربية المشـتركة ومنطقة

التجارة الحرة العربية الكبرى أط اًر لهذه التكتالت ،ولكل منها أهدافها وأهميتها ،ولكن كليهما تهدفاه في
السمو بالمستوى االقتصادي العربي وترسيخ الوحدة العربية.

األهداف التعليمية:

في نهاية هذه الوحدة على الطالب:
 -1معرفة أهمية السوق العربية المشتركة وأهدافها وطريقة العضوية يها وأجهزتها وأحكامها.
 -2معرفة أهداف والتزامات وأهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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يتميَّز الوطن العربـي بامتالكـم مـوارد طبيعيـة ضـغمة رزـم توزيعهـا بصـورة زيـر عادلـة ومتوازنـة

بين أقطاره المغتلفة .فحيث توجد الوفرة في السكان والقوى العاملة واألراضي الزراعية الغصبة وموارد
الميــاه ،ال تتـوافر األمـوال الالزمــة للقيــام بمعبــا التنميــة .وحيــث تتواجــد راوس األمـوال ،وغاصــة لــدى

دول الـ ــنفط العربيـ ــة ،تضـ ــمحل قـ ــوى العمـ ــل والسـ ــكان والم ـ ـوارد الطبيعيـ ــة الالزمـ ــة لتحقيـ ــق االكتفـ ــا

المقومـات مـن مـوارد هاولـة وموقـه اسـتراتيجي وراوس أمـوال
االقتصـادي الـذاتي .إن تـوافر جميـه هـذه َّ
ضغمة ومساحات زراعية شاسعة وقـوى عاملـة ال يسـتهان بكفا تهـا المـاهرة ،وطاقـة اسـتهالكية كبيـرة،

تس ــهم ب ــدون ش ــك أو يتوج ــب عليه ــا أن تح ـ ِّـرض الحكوم ــات العربيـ ـة ،عل ــى االن ــدماج ض ــمن تك ــتالت
اقتصادية لتدارك القصور في عملية التنمية الشاملة ،مما يادي إلى التغفيـف مـن عوامـل التغلـف فـي

الهياكــل اإلنتاجيــة العربيــة ومــن مشــاكل المديونيــة الغارجيــة والقضــا علــى الفجــوة ال ذاويــة وتشــجيه
االستثمارات واالست الل األمثل للطاقات البشرية والتكنولوجية ،والتقليل من االعتماد على المستوردات

وزي ــادة الص ــادرات ،تواع ــادة توزي ــه الن ــات اإلجم ــالي بص ــورة عادل ــة ومتوازن ــة ب ــين الفو ــات االجتماعي ــة
المغتلفة ،وبالتالي االنطالق في مسيرة التنمية وفق معانيها الحقيقية السامية.

السـوق العربية المشـتركة
ورث ــت معل ــم ال ــدول العربي ــة الت ــي نال ــت اس ــتقاللها تباعـ ـاً بع ــد الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة نلامـ ـاً

اقتصادياً ضعيفاً ،تسيطر عليم آفات التغلف كالجهل والمرض والفقر .وهذا مادفه الحكومـات العربيـة
إلــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــين بلــدانها .وقــد كرســت أهــم غطواتهــا فــي

هــذا المجــال عنــدما أصــدر مجلــس الوحــدة االقتصــادية العربيــة ق ـ ارره رقــم  /71/تــاريخ 7691/8/71
حول إنشا السوق العربية المشتركة.
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نص ــت ديباج ــة قـ ـرار إنش ــا الس ــوق العربي ــة المش ــتركة عل ــى أن ــم تنفي ــذاً ألحك ــام اتفاقي ــة الوح ــدة
َّ

االقتصادية بين دول الجامعة العربيـة ورزبـة مـن مجلـس الوحـدة االقتصـادية العربيـة فـي تحقيـق التقـدم

االجتمــاعي واالزدهــار االقتصــادي للــدول األط ـراف المتعاقــدة توارســا دعــاوم الوحــدة االقتصــادية علــى
أســس ســليمة مــن التنميــة االقتصــادية المتناســقة ،تتفــق والصــالت الطبيعيــة والتاريغيــة القاومــة بينهــا،

ورزبــة منــم فــي تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــين األط ـراف المتعاقــدة وتوحيــد الجهــود لتحقيــق أفضــل

الشروط لتنمية ثرواتها ورفه مستوى المعيشة وتحسين لروف العمل ،ق َّـرر مجلـس الوحـدة االقتصـادية

العربية إنشا السوق العربية المشتركة ،وفق األسس التالية:
 -7حرية انتقال األشغاص وراوس األموال.

 -2حرية تبادل البضاوه والمنتجات الوطنية واألجنبية.
 -1حرية اإلقامة والعمل واالستغدام وممارسة النشاط االقتصادي.
 -1حرية النقل والترانزيت واستعمال وساول النقل والمرافئ والمطارات المدنية.

ثاني ا– العضوية
نصت المادة األولى من قرار إنشا السـوق العربيـة المشـتركة على أن " حق العضوية يقتصر
َّ
على دول الجامعة العربية التي وقَّعت أو سوف ِّ
توقه على اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية وتُبرمها
وفق األصول الدستورية لديها".

ثالثا– األجهزة
لم يتضمن قرار إنشا السوق العربية المشتركة أية تفصيالت أو نصـوص تتع ـلق بتحديـد ماهيـة

وشكل وصالحيات األجهزة المشرفة علـى السـوق .وك ــل مـا يمكـن استغالصـم مـن نـص القـرار ا نـف
الذكر بمن مجلس الوحدة االقتصادية العربية وباعتباره السلطة التي أصدرت قرار إنشا السـوق ،يعـود

إليــم أمــر اإلش ـراف علــى إدارة الســوق تواصــدار الق ـ اررات واألحكــام الالزمــة لتحديــد مهامهــا .وهــو بهــذه
الصــفة يتــولى المهمــة الرويســية فــي اإلش ـراف علــى الســوق العربيــة المشــتركة بمســاعدة أجهزتــم ولجانــم

الفرعية التي نصت عليها اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
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رابعا– األحكام
تضمن قرار إنشا السوق العربية المشتركة ،عدداً من األحكام المشـتركة الواجـب مراعاتهـا أثنـا
َّ

تنفيذ بنود السوق ،وأهمها:

 -7تطبـق األطـراف المتعاقــدة مبــدأ الدولــة األكثــر رعايــة فيمــا يتعلــق بمبادالتهــا التجاريــة مــه الــدول
زير األعضا في اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
 -2يحق لكل دولة من األطراف المتعاقدة التقدم إلى مجلس الوحدة االقتصادية العربية بطلب
استثنا بعض منتجاتها من اإلعفا أو التغفيض المطبق عليها من الرسوم والضراوب .ويمكن
ومبررة،
لمجلس الوحدة االقتصادية العربية إقرار هذا االستثنا  ،بنا ً على توافر أسباب جدية َّ
وكذلك تحديد مفعولم لفترة زمنية معنية .وهنا ُيالحل بمن بعض الدول العربية قد دأبت على
طلب مثل هذه االستثنا ات ،وبالتالي أصبحت قاعدة تحرير السله والمنتجات استثنا  ،وليست

قاعدة عامة من حيث الواقه.

 -1يحلَّـر تطبيـق أحكــام السـوق العربيــة المشـتركة علـى االمتيــازات واالحتكـارات النافــذة فـي الــدول

األط ـراف المتعاقــدة ،رزــم أن مــني االمتيــاز أو االحتكــار يــدغل فــي نطــاق األعمــال الســيادية

للدول.
يتوجب إثبات مصدر المنتجات المتبادلة بشهادة منشم صادرة عن جهة حكومية مغتصة.
-1
َّ
 -5يحلَّـ ـر م ــني ال ــدول األطـ ـراف المتعاق ــدة أي دع ــم مهم ــا ك ــان نوع ــم لص ــادراتها م ــن المنتج ــات
الوطنيــة إلــى األطـراف األغــرى المتعاقــدة ،عنــدما يكــون هنــاك إنتــاج مماثــل فــي البلــد المســتورد

للسلعة التي ُمني الدعم لها.
 -9يحلَّـر إعـادة تصـدير المنتجـات الغاضـعة ألحكـام السـوق إلـى غارجهـا إالَّ بعـد الحصـول علــى
موافقــة الــدول المصـ ِّـدرة مــا لــم يكــن قــد أُجريــت عليهــا عمليــات تحويــل صــناعية تُكســبها صــفة
المنتجــات المحليــة فــي الــدول المســتوردة .كمــا يحلَّ ـر إعــادة تصــدير هــذه المنتجــات ،إذا ســبق
ِّ
المصدرة أن منحت دعماً لها وكان هنـاك إنتـاج محلـي مماثـل فـي البلـد المعـاد التصـدير
للدولة

إليم.

 -1يجــب تس ــوية المــدفوعات الجاري ــة ب ــين دول الســوق ب ــالعمالت القابل ــة للتحويــل والمقبول ــة ل ــدى
األطراف المتبادلة للمنتجات ،وأن يتم التحويل دون أدنى تمغير ،مالم يكن هنالك اتفاقـات دفـه
بين الدول المعنية.
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خامسا -األهميـــة
إن ق ـرار إنشــا الس ــوق العربيــة المش ــتركة ،وعلــى ال ــرزم مــن تس ــميتم ،ال يقــيم ف ــي الواقــه س ــوقاً

مشتركة بالمعنى القانوني االقتصادي الدولي ،فهو أقرب في حقيقتم إلى قرار بإقامة منطقة تجارة حـرة
بـين البلـدان األطـراف ،كـون معلـم مـاورد فيـم مــن أحكـام تفصـيلية انصـبت أساسـاً علـى حركـة التبــادل

التجــاري مــن الرســوم والقيــود الجمركيــة وزيــر الجمركيــة ،دون أن يكــون هنــاك أي نــص يعــال حريــة
انتقال عناصر اإلنتاج من أشغاص وراوس أموال .وقد حرص القرار على تمكيد االرتبـاط بـين إنشـا
السوق العربية المشتركة والهدف البعيد المدى ،أال وهو تحقيق الوحدة االقتصادية الكاملة .1

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تقرر إنشا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجب قرار ماتمر القمة العربية الذي انعقد
َّ

في القاهرة ما بين  27و 22حزيران لعام  7669حيث مالبث أن اتغذ المجلس االقتصادي

واالجتماعي لجامعة الدول العربية ق ارره رقم  7171تاريخ  7661/2/76القاضي بوضه البرنام

التنفيذي الهادف إلى تمسيس هذه المنطقة .وقد أُعتبر هذا البرنام تفعيالً التفاقية تيسير التبادل
التجاري وتنميتم ،الموقَّعة عام  7687بين الدول العربية ،والتي ستشكل اإلطار القانوني العام لمنطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى ،إضافة إلى ق اررات المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوحدة
االقتصادية العربية واالتفاقيات المبرمة بين الدول العربية فيما يتعلق بالتجارة البينية.

 -1د .محمــد لبيــب شــقير ،مرجــه ســابق ،ص  824و د .عبــد الكـريم عبــدو ،الســوق العربيــة المشــتركة  -عــرض وتقيــيم وتحليــل،
مجلس الوحدة االقتصادية العربية1841 ،م ،ص.3
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تهدف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى ا تي:

 -7التحرير الكامل للتبادل التجاري بين الدول العربيـة ،عبـر إل ـا الرسـوم الجمركيـة تـدريجياً علـى
الســله ذات المنشــم العربــي والمتداولــة مــا بــين الــدول العربيــة ،وكــذلك جميــه القيــود الجمركيــة
والكمية التي تحد من تدفق السله العربية بين الدول األطراف فـي منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة

الكبرى.

 -2تسهيل حرية تنقل ِّ
األشـغاص وراوس األمـوال والمـدفوعات بـين الـدول العربيـة ،وتشـجيه إقامـة
ِّ
المتحققة.
المشاريه اإلنتاجية المشتركة تعزي اًز للمكاسب االقتصادية
 -1تنمية العالقات االقتصادية مه العالم الغارجي لالستفادة من المت يرات في النلـام االقتصـادي
العالمي.

ثاني ا -االلتزامــات

تض َّـمن البرنـام التنفيـذي إلنشــا منطقـة التجـارة الحـرة العربيــة الكبـرى الشـروط الكفيلـة بوضــعها

في التطبيق غالل فتـرة عشـر سـنوات اعتبـا اًر مـن 7668/7/7م ،حيـث يـتم تغفـيض الرسـوم الجمركيـة

بنســبة  %71ســنوياً لتصــل إلــى مســتوى الصــفر بحلــول عــام 2118م وبــذلك يتوجــب إنجــاز التحريــر
الكامل لكل السله العربيـة مـه نهايـة المـدة المح َّـددة إلقامـة المنطقـة .لكـن وغـالل مـاتمر القمـة العربيـة

ال ـ ــذي انعقــ ــد فــ ــي عم ـ ــان عــ ــام 2117م تقـ ـ ـ َّـرر تقل ـ ــيص هـ ـ ــذه الفت ـ ـ ـرة االنتقالي ـ ــة لتنتهـ ـ ــي حكم ـ ـ ـاً فـ ـ ــي
2111/72/17م ،وبالتالي تصبي منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى نافـذة المفعـول تمامـاً بـد اً مـن
يتوجـب علــى الــدول المنضــمة إلــى هــذه المنطقــة االلتـزام بالواجبــات
2115/7/7م ،ومنــذ هــذا التــاريخَّ ،

التالية:

 – 7تبادل المعلومات والبيانات واإلج ار ات واللواوي الغاصة بالتبادل التجاري.
 – 2معاملة السله العربية التي تدغل ضمن نطاق نفـاذ المنطقـة معاملـة السـله الوطنيـة فـي الـدول
األطراف ،فيما يتعلق بقواعد المنشم والمواصفات المقاييس والرسوم والضراوب المحلية.

 -1مــني الــدول العربيــة األقــل نمـواً ،معاملــة تفضــيلية بحيــث تســتطيه االســتفادة مــن مرحلــة انتقاليــة
غاصة التغاذ التدابير الالزمة لفتي حدودها أمام التجارة الدولية.

 – 1يح ــق لل ــدول األطـ ـراف عق ــد اتفاقي ــات ثناوي ــة للتج ــارة الحـ ـرة أو متع ـ ِّـددة األطـ ـراف ،لك ــن بم ــا ال
يتعارض مه أهداف وأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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تتضمن تحديد مواسم اإلنتاج للسله العربية الفاوضة إلـى منطقـة التجـارة
 – 5وضه روزنامة زراعية
َّ

الحرة العربية غالل فترة الموسم الز ارعـي الطبيعـي ،والسـله الزراعيـة التـي ال تتمتَّـه باإلعفـا ات

والتغفيضات من الرسوم الجمركية.
 – 9معالج ــة ح ــاالت إزـ ـراق األسـ ـواق بالبض ــاوه وف ــق األس ــس الفني ــة المتبع ــة دوليـ ـاً بش ــمن مكافح ــة
اإلزراق.

 – 1ال تسـ ــري أحكـ ــام هـ ــذه المنطقـ ــة علـ ــى المنتجـ ــات والم ـ ـواد المحلـ ــور اسـ ــتيرادها أو تـ ــداولها أو
استغدامها في أي من الدول ألسباب دينية أو صـحية أو أمنيـة ،وتلتـزم الـدول األطـراف بتقـديم
بيان بهذه المنتجات.

 – 8اعتمـ ــاد مبـــدأ التشـ ــاور بـــين الـ ــدول األط ـ ـراف حـ ــول النشـ ــاطات االقتصـ ــادية وتج ــارة الغـ ــدمات
والتع ــاون التكنول ــوجي والبح ــث العلم ــي وتنس ــيق ال ــنلم والسياس ــات التجاري ــة وحماي ــة الملكي ــة

الفكرية.

 – 6احترام مجموعة القواعد والضوابط لطلب استثنا بعض السله من أحكام منطقـة التجـارة الحـرة،
كــمن تكــون الســلعة منتجــة محلي ـاً فــي الدولــة صــاحبة الطلــب ولهــا منتجــات مماثلــة ذات منشــم
وطني في الدول األعضا .

 – 71مساندة اللجان األربه المكلفة بوضه منطقة التجارة الحـرة موضـه التنفيـذ ،وهـي لجنـة المتابعـة
والتنفيذ ولجنة المفاوضات التجارية ولجنة قواعد المنشم العربية ولجنة تسوية المنازعات .ولهذه

اللجان صالحيات المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي كونـم الجهـة المشـرفة علـى تطبيـق منطقـة

التج ــارة الحـ ـرة العربي ــة الكب ــرى ،وغاص ــة فيم ــا يتعل ــق بد ارس ــة القـ ـوانين واإلجـ ـ ار ات الجمركي ــة
الوطنية ومدى التقدم في تطبيق البرنام التنفيذي والعقبات والمشاكل التي تواجم التنفيذ وتقديم
المقترحــات الالزمــة لتطــوير العمــل بالبرنــام وتحديــد ق ـواوم الســله الممنــو اســتيرادها وأســلوب

معالجتهــا وتســوية المنازعــات الناشــوة عــن تطبيــق البرنــام التنفي ـذي ،واســتق ار التطــورات فــي

التجارة العربية والدولية.

169

ثالثا -األهميـــة

ترجه أهمية إنشا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى كونها ِّ
تشكل سوقاً استهالكية واسـعة،

تزيــد مــن قــوة المســاهمة العربيــة فــي مركــز التجــارة الدوليــة ،ممــا يــادي بــدوره إلــى ارتفــا وتي ـرة النمــو
االقتصــادي لل ــدول العربيــة ودع ــم القــوة الشـ ـراوية للمســتهلكين وت ــوفير فــرص العم ــل والتوليــف نتيج ــة

التوسه في تبادل السـله والغـدمات .وقـد ق َّـرر مـاتمر القمـة العربيـة الـذي انعقـد فـي تـونس غـالل شـهر

أيــار لعــام 2111م دعــوة الــدول العربيــة إلــى ســرعة تقــديم جــداول زمنيــة تتضـ َّـمن االلت ازمــات مــن أجــل
تحرير التبادل التجاري والتفاوض بشمنها قبل نهاية عام 2111م وبتنسيق مواقف الدول العربية بشـمن

االنضمام إلى منلمة التجارة العالمية .الجدير بالذكر ،بمن الجمهورية العربية السورية كانت من أواول
الــدول العربيــة التــي اتغــذت كافــة اإلجـ ار ات الالزمــة ،التشـريعية واإلداريــة ،للتوافــق مــه أنلمــة وأحكــام

السوق العربية المشتركة ،ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.2

1

 -د .ســليمان المنــذري ،مرجــه ســابق ،ص 112 – 103ود .إكـرام عبــد الــرحيم ،مرجــه ســابق،

ص  80 – 48ود .حبيــب

محمــود ،منطقــة التجــارة الح ـرة العربيــة الكبــرى وآفــاق التكامــل االقتصــادي العربــي ،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية
والقانوني ــة ،المجل ــد  ،11الع ــدد الث ــاني2000 ،م،

ص  283 – 283ومجل ــة الع ــالم االقتص ــادي ،الع ــدد الث ــاني ،دمش ــق،

2008م ومجلة االقتصادية ،العدد  ،118دمشق2008/4/22 ،م.
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 - 3أهم المشــروعات اإلقميميـة البديمـة
الكممات المفتاحية:
الشركات متعددة الجنسيات

برشمونة

-

-

الشرق األوسط

الرسوم الجمركية – الديمقراطية.

-

حرب الخميج

-

مشروع الشرق األوسط الكبير

-

إعالن

الممخص:

ي شيد العالم حاليًا مجموعة ال متناىية من المتغيرات الد ولية غير المستقرة ،واتجيت السياسة الدولية نحو
ال عولمة وازدادت أىمية التكتالت الدولية والشركات متعددة الجنسيات ،وضآلة ما حقَّقتو مشاريع التكامل

العربي االقتصادي أدت إلى طرح مشاريع بديمة مثل مشروع السوق الشرق أوسطية ومشروع الشرق

األوسط الكبير .

األهداف التعميمية:

في نيا ية ىذه الوحدة عمى الطالب أن ي كون قاد اًر عمى:

 .1معرفة الجذور التاريخية واألىداف الحقيقية لمسوق الشرق أوسطية.

 .2مالحظة غموض محتوى مشروع الشرق األوسط الكبير واالنعكاسات السمبية لو.
 .3معرفة مبادئ وأبعاد الشـراكة األوربية/المتوسطية.

 .4معرفة بنود وأىمية مشروع اتفاقية الشراكة األوربية السورية.
-
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يشــيد الع ــالم حالي ـاً مجموع ــة ال متناىي ــة مــن المتغيـ ـرات الدوليـ ـة غيــر المس ــتقرة ،وذل ــك منــذ انيي ــار الكتم ــة
الشيوعية وسقوط االتحاد السوفييتي السابق واندالع حروب الخميج العربي ،ثم وقوع أحداث  11أيمول لعام

2001م فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،نواعــالن حربيــا عمــى مــا تســميو ا رىــاب الــدولي .كمــا اتجيــت
المسسسـات الماليـة
السياسة الدولية نحو عولمة االقتصاديات الوطنية بالتوازي مع ت ازيـد أىميـة التنظيمـات و ت
والتكتالت االقتصادية الدولية وتعاظم دور الشركات متعـددة الجنسـيات .ولـم يكـن وطننـا العربـي بعيـداً عـن

التأثر بمثل ىذه التطورات ،بل وال يزال يش تكل محورىا ومرتكزىا األساسي .فيو يواجو تحديات مصـيرية ال
سابقة ليا ،تغذييا عوامل التجزئة السياسية ووىـن العالقـات االقتصـادية وضـآلة مـا حقَّقتـو مشـاريع التكامـل
العربي االقتصادي من منجزات .وليذا أتت الدعوات قامـة تكـتالت إقميميـة بديمـة عـن التكتـل االقتصـادي

العربــي (مشــروع الســوق الشــرق أوســطية ومشــروع الشــرق األوســط الكبيــر) أو مرادفــو ومســاندة لــو (الشـراكة
األوربية-المتوسطية) .1

مشـروع السـوق الشـرق  /أوسـطية
يشـمل مفيــوم الشــرق األوســط وفــق ا ســتراتيجية األميركيــة جميــع دول المشــرق العربــي وتركيــا نوايـران

وأفغانستان وباكستان نواسرائيل وبعض دول االتحاد السوفييتي السابق أو مـا طيطمـق عمييـا جميوريـات سـيا
الوسطى ،مما يعني استبعاد دول المغرب العربي والسودان وجيبـوتي والصـومال ،وفـي ىـذا تكـريس لتجزئـة

الـوطن العربـي .إن المفيـوم ا قميمـي لمنطقــة الشـرق األوسـط غيـر واضـ المعـالم أو يصـعب تحديـده بدقــة

الخــتالف ااراو وفقـاً لممصــال ا ســتراتيجية والسياســية واالقتصــادية لكافــة االتجاىــات ،وال يحتــوي بالتــالي

ىذا المفيوم أي مضمون تاريخي أو حضاري أو اجتماعي .2

1
2

 -د0إكرام عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص .15-14

 مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة ،نـدوة الـوطن العربـي ومشـروعات التكامـل البديمـة ،المـستمر العممـي الثالـث لمجمعيـة العربيـة لمبحــوثاالقتصــادية ،بي ــروت1997 ،م ود0إك ـرام عب ــد الــرحيم ،مرج ــع س ــابق ،ص  220-219ود0عبــد المطم ــب عبــد الحمي ــد ،مرج ــع

سابق ،ص.214-211
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أوالً -الجـذور التاريخيــة
تـ تـم طــرح مشــروع الســوق الشــرق األوســطية فــي إطــار التفــاعالت الدوليـة بعــد تــداعيات حــرب الخمــيج
الثانية وانتياو الحرب الباردة بعد سقوط الكتمة الشيوعية واالتحـاد السـوفييتي السـابق وىيمنـة القطـب الواحـد
لمواليــات المتحــدة األميركيــة وانعقــاد مــستمر مدريــد لمســالم فــي الشــرق األوســط عــام 1991م والتوصــل إلــى
عق ـ ـ ــد اتف ـ ـ ــاق أوس ـ ـ ــمو ب ـ ـ ــين إسـ ـ ـ ـرائيل ومنظم ـ ـ ــة التحري ـ ـ ــر الفمس ـ ـ ــطينية ع ـ ـ ــام 1993م ومعاى ـ ـ ــدة السـ ـ ـ ــالم

األردنية/ا سرائيمية عام 1994م ،ثم انعقاد أربع مستمرات اقتصادية دورية شارك فييا رسساو الدول ورجال

األعمال واالقتصاديون ،وذلك في الدار البيضـاو عـام 1994م وعمـان عـام 1995م والقـاىرة عـام 1996م

والدوحــة عــام 1998م حيــث طرحــت خالليــا مــا يسـ َّـمى بالنظــام الشــرق أوســطي كمحاولــة لتمزيــق الــوطن

العربي وتغييـر خارطتـو وطمـس ىويتـو .كمـا تناولـت مشـروع السـوق الشـرق أوسـطية عـدة د ارسـات وأبحـاث
وســيناريوىات أميركيــة (جامعــة ىارفــارد ومعيــد واشــنطن لد ارســات الشــرق األدنــى) نواس ـرائيمية (مركــز ىــامر

لألبحــاث) وأوربيــة (المفوضــية األوربيــة) ودوليــة (البنــك الــدولي) وتـ تـم إدخالــو ضــمن محادثــات الســالم فــي
مدري ـ ــد ،وب ـ ــرزت بع ـ ــض جوانب ـ ــو ف ـ ــي اتف ـ ــاق غـ ـ ـزة أريح ـ ــا الفمس ـ ــطيني-ا سـ ـ ـرائيمي ال ـ ــذي ت ـ ـ تـم توقيع ـ ــو ف ـ ــي
1993/9/13م .3

وقد تناولو بالتفصيل شيمون بيريز ،أحد الزعماو السابقين لحزب العمـل ا سـرائيمي والـذي تـولى عـدة
حقائب و ازرية قبل أن يصـب رئيسـاً لمكيـان الصـييوني عـام  ،2007حيـث ح تـدد فـي كتابـو "الشـرق األوسـط
الجديد" الخطـوات التدريجيـة الالزمـة قامـة ىـذه السـوق عمـى غـرار السـوق األوربيـة المشـتركة ،تبـدأ بةقامـة
مشــروعات تعــاون فــي مجــاالت محــددة ( إنشــاو معاىــد أبحــاث ومشــروعات لتحميــة ميــاه البحــر وفــي مجــال
الز ارع ـة) ثــم إقامــة مشــروعات مشــتركة تتطمَّــب رسوس أم ـوال ىائمــة ( قنــاة البحــر األحمــر /البحــر الميــت،
مش ــروع أنب ــوب الس ــالم لنق ــل المي ــاه م ــن تركي ــا إل ــى إسـ ـرائيل عب ــر ال ــدول العربي ــة ،تش ــييد مين ــاو مش ــترك

إسـرائيمي/ســعودي/أردنــي ،إنشــاو جامعــة الشــرق األوســط )...وحتــى الوصــول إلــى تأســيس تكتــل إقميمــي أو
سوق مشتركة شرق  /أوسطية ،تضم كافة دول المشرق العربي با ضافة إلى إسرائيل .4

1
1

 -د0عبد المطمب عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص .231-207

 منير درويش ممكي ،السوق الشرق أوسطية :مخاطرىا وتوقعاتيا ،مسسسة الرىاب الحديثة ،بيروت1997 ،م .انظر أيضـاً ،شـيمونبيري ــز ،الش ــرق األوس ــط الجدي ــد ،تعري ــب محم ــد حمم ــي عب ــد الح ــافظ ،دار الجمي ــل لمد ارس ــات الفمس ــطينية ،المطبع ــة األىمي ــة لمنش ــر

والتوزيع ،عمان/األردن1994 ،م.
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ثانياً -األهــداف الحقيقيـة

ويمكننا تحديد األىداف الحقيقية لمشروع السوق الشرق  /أوسطية بااتي:

 -1فرض الييمنة األميركية وا سرائيمية عمى موارد المنطقة وأسواقيا.

 -2ضمان الحفاظ عمى المصال ا ستراتيجية األميركية في منطقة الشرق األوسط.
 -3تأمين تدفق النفط العربي إلى الواليات المتحـدة األميركيـة نواسـرائيل بأسـعار معقولـة ،والسـيطرة عمـى
منابعو.

 -4االرتكاز عمى العامل االقتصادي لتجاوز الثوابت الجغرافية والقومية .أي إقامـة نظـام إقميمـي تشـ تكل
إسرائيل محوره لمواجية النظام ا قميمي العربي.

 -5طمس اليويـة القوميـة العربيـة وتـذويبيا نوانيـاو أي تجمـع إقميمـي قـائم عمـى أسـاس العروبـة كجامعـة
الــدول العربيــة ومسسســاتيا الييكميــة لمتكامــل االقتصــادي العربــي ،وبالتــالي تفكيــك النظــام ا قميمــي
العربي.
 -6اعت ـراف العــرب بالكيــان الصــييوني ودمجــو فــي المحــيط العربــي ،وتك ـريس التطبيــع معــو ،قبــل قيــام
إسـرائيل بالوفــاو باســتحقاقات التســوية الســممية ،وخاصــة لجيــة تطبيــق قـ اررات مجمــس األمــن الــدولي

رق ــم194و 242و 338واالنس ــحاب م ــن األ ارض ــي العربي ــة المحتم ــة وض ــمان ع ــودة الالجئ ــين إل ــى
ديارىم ،نوانياو االستيطان.
 -7فرض أسبقية لمجانـب االقتصـادي عمـى مسـألة التقـدم فـي مسـألة التسـوية السياسـية ،أي جعـل إلغـاو
المقاطعة العربية سرائيل نتاجاً لمتسوية ،وليس العكس.
 -8إضعاف الموقف العربي واالستفراد بو بعيداً عن ضوابط وق اررات الشـرعية الدوليـة ،وتجريـد الجانـب
العربي من أدوات الضغط التفاوضية المتبقية لديو.

 -9إعادة تشكيل خريطة المنطقة عمى أساس استبعاد الدول العربية في شمال أفريقيا من مفيوم الشرق
األوسط ،نوادخال دول غير عربية كتركيا نوايران نواسرائيل.

 -10توسيع المجال االقتصادي الحيوي سرائيل في ظـل عـدم تـوافر الحـد األدنـى مـن متطمبـات التـوازن
والتوافق والتكافس في موازين القوى االقتصادية في المنطقة.

 -11إع ــادة توزي ــع مـ ـوارد المنطق ــة العربي ــة دون م ارعـ ــاة لظ ــروف دولي ــا والتف ــاوت الح ــاد ف ــي المســـتوى
االقتصادي بينيا ،مما يسمن السيطرة ا سرائيمية عمى مقدرات وثروات العالم العربي.

 -12جعــل المنطقــة ســوقاً لممنتجــات األميركيــة وا سـرائيمية ،ممــا يتــي قــوة تنافســية ىائمــة أمــام المنتجــات
األوربية واليابانية في األسواق العربية.
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 -13تيمــيش دور ىيئــة األمــم المتحــدة والقــوى الدوليــة المــسثرة كاالتح ـاد األوربــي واليابــان والصــين ،بمــا
يسمن ا خالل بميزان القوى بشدة لصال إسرائيل.

 -14إقحام القطاع الخاص العربي بمشروعات مشـتركة مـع القطـاع الخـاص ا سـرائيمي ،وبالتـالي فـرض
التطبيع الواقعي وخمق مصال مشتركة ومتشابكة تطسيم في توسيع قاعدة القبول العربي سرائيل.
 -15حصول الكيان الصييوني عمى غالبية منافع التكامل االقتصادي كالنفط ورسوس األموال الخميجيـة
والعمالــة المصـرية والميــاه التركيــة نوالغــاو المقاطعــة العربيــة ليــا وتصـريف المنتجــات ا سـرائيمية فــي

ِّ
مصدر لممواد الخام والعمالة الرخيصة .5
ستتحول إلى مجرد
أسواق المنطقة ،والتي
َّ

مشروع الشرق األوسط الكبير
فــي ش ــير شــباط ع ــام 2004م أعمــن الـ ـرئيس األميركــي ج ــورج بــوش ع ــن "مشــروع الش ــرق األوس ــط

ـاو
الكبير" الذي يمتد حسب المبـادرة األميركيـة ،مـن العـالم العربـي وصـوالً إلـى تركيـا نوايـران نواسـرائيل ،وانتي ً
بجنوب سيا في الباكستان وأفغانستان.

أوالً -غمـوض المحتـوى

يستند مشروع الشرق األوسط الكبير إلى نتائج تقرير ىيئة األمم المتحدة حـول التنميـة البشـرية بشـأن

العالم العربي لمعامين  2002و 2003مِّ .
ويمخص المشروع ماخمص إليو تقرير األمم المتحدة المشار إليـو

من أن:
-

إجمالي الناتج لمدول العربية أقل من الدخل القومي ألسبانيا.

أميون وتش تكل النساو ثمث ىذا العدد.
حوالي  %40من العرب البالغين ،وىم  /65/مميون شخص ت
سيدخل أكثر من  /50/مميون شاب سوق العمل بحمول عام  2010وسيدخميا /100/مميون بحمول
عام  2020وىناك حاجة لخمق ستة ماليين وظيفة جديدة المتصاص ىسالو الوافدين إلى سوق

العمل.
-

إذا استمرت المعدالت الحالية لمبطالة سيبمغ معدليا في المنطقة  /25/مميوناً بحمول عام .2010

 يعيش ثمث سكان المنطقة عمى أقل من دوالرين في اليوم ،ولتحسين مستوى المعيشة يجب رفعمعدالت النمو من  %3إلى  %6عمى األقل.

1

 -مركز دراسات الوحدة العربية ،الوطن العربـي ومشـروعات التكامـل البديمـة ،مرجـع سـابق،

ص  520-501ود0عبـد المطمـب

عبــد الحميــد ،مرجــع ســابق ،ص  231-222ود0إك ـرام عبــد الــرحيم ،مرجــع ســابق ،ص  238-232ود0ســميمان المنــذري ،مرجــع

سابق ،ص .242-235
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 نسبة استعمال االنترنت  %6.1من السكان ،وىي أقل من تمك المتوافرة لدى بمدان جنوب الصحراواألفريقية.

 ال تشغل النساو سوى  %3.5من المقاعد البرلمانية ،مقارنة مع  %8.4بالنسبة لبمدان جنوبالصحراو األفريقية.

 حوالي  %51من الشباب العرب يرغبون في اليجرة إلى خارج بمدانيم ،وخاصة إلى الدول األوربية.ويعتبر التقرير بأن ىذا الوضع يمثتل تيديداً مباش اًر لالستقرار في المنطقة ويزيد من معالم التطرف
ِّ
المتقدمة .لذلك يتوجَّب دعم جيود ا صالح في
وييدد مصال مجموعة الدول الصناعية
وا رىاب،
ت

المنطقة عبر االلتزام بما يمي:

 -1تشجيع الديمقراطية والحكم الصال نواجراو انتخابات حرة تشرف عمييا لجان مستقمة.
 -2تطبيق إصالحات تشريعية وقضائية وتدريب األفراد عمى التحسُّس الحقيقي لمعدالة.

 -3بناو مجتمع معرفي يتسم بعولمة مكثفة ،عبر تكثيف جيود إصالح التعميم ومحو األمية وتدريب
إدارة األعمال واالنترنت....

 -4تشجيع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق ا نسان ووسائل ا عالم وغيرىا من
المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 -5تشجيع مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ،وتعزيز خضوع الحكومات لممسائمة.

 -6وضع برامج تدريبية لرفع مستوى الصحافة نواجراو زيارات متبادلة لمصحفيين وضمان حرية الرأي
والتعبير.

 -7توسيع الفرص االقتصادية ومناقشة ا صالح االقتصادي.

 -8تخفيض سيطرة الدولة عمى الخدمات المالية ورفع الحواجز عن تعامالتيا وتحديث الخدمات
المصرفية ،وتوسيع الوسائل المالية واليياكل التنظيمية الداعمة القتصاد السوق ،بما في ذلك

المسسسات المالية الدولية.
إمكانية إنشاو مسسسة مالية لمشرق األوسط الكبير عمى غرار
ت
 -9العمل عمى انضمام بمدان المنطقة إلى منظمة التجارة العالمية وتعزيز قدرات القطاع الخاص
واالستثمارات األجنبية نواقراض المشاريع الصغيرة نواقامة مناطق تجارية متبادلة ،وكذلك إمكانية
إنشاو مسسسة إقميمية لمتنمية عمى غرار المصرف األوربي لإلعمار والتنمية.
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ثانياً -االنعكاسـات السمبيـة
رغم أن مبادرة "مشروع الشرق األوسط الكبير" ال تطرح فكرة إنشاو تكتل اقتصادي مشترك عمى

المدى القريب بين دول المنطقة ،إالت أنيا تحمل في طياتيا بوادر خطيرة عمى مستقبل الدول العربية
وشعوبيا .فالقارئ ما بين ثنايا ىذا المشروع ،يالحظ بأن الواليات المتحدة األميركية تسعى إلى إنشاو
تكتل شرق أوسطي كبير ،ييدف إلى الحفاظ عمى مصالحيا األمنية واالقتصادية ،عبر التذرع بتطبيق

إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ،وفقاً لمفاىيم نوامالوات أميركية .وىنا البد من ا شارة
إلى المالحظات ااتية:
 -1إن مفيوم الشرق األوسط الكبير ىو مصطم جغرافي استعماري المنشأ ،اليش تكل وحدة جغرافية
قائمة بذاتيا ،تتسِّم بالتجانس الحضاري والسياسي والثقافي ،كما ىي الحال بالنسبة لوطننا العربي.
 -2ييدف مفيوم الشرق األوسط الكبير إلى طمس اليوية العربية والنيل من ثقافتيا ،وتفكيك النظام
ا قميمي العربي ،والتعامل مع الدول العربية بمنطق دول مشتَّتة ال وجود ليا.

 -3يعكس مشروع الشرق األوسط الكبير مطامع القوى العظمى لمسيطرة عمى ثروات المنطقة ،نوادخال
إسرائيل كشريك فعال في استغالل ىذه الثروات ،وتحويميا إلى قوة أساسية تطدير شسون المنطقة
وتييمن عمييا.

 -4التجاىل المتعمد لجوىر وأساس المشكمة في المنطقة ،وىو استمرار إسرائيل في احتالليا لألراضي

العربية ورفضيا لمسالم العادل والشامل وممارستيا ألبشع أنواع ا رىاب والتدمير والقتل الجماعي

وتنكرىا لكافة ق اررات الشرعية الدولية وامتالكيا لترسانة نووية وأسمحة الدمار الشامل.

 -5إجبار الدول العربية وا سالمية عمى التعامل مع إسرائيل واالعتراف الفعمي بوجودىا ،نوانياو
المقاومة المشروعة ضد االحتالل ،التي وصفيا مشروع الشرق األوسط الكبير با رىاب ،بينما َّ
عد
إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة ذات النظام الديمقراطي الحر.

 -6إخضاع اقتصاديات المنطقة لمنظام االقتصادي الرأسمالي الغربي ،عبر طرح مفاىيم الخصخصة
واقتصاد السوق نوالغاو دور الدولة وسيطرة رجال األعمال والمستثمرين األجانب .أي التحكم
بمقدرات المنطقة لصال القوى الغربية نواسرائيل.

 -7تأمين تصدير النفط باتجاه الغرب نواسرائيل ،بينما يسعى المشروع إلى استنفاذ الفوائض المالية
لدول المنطقة وثرواتيا.

 -8فرض مشروع لإلصالح من الخارج دون ممارسة أبسط مبادئ الديمقراطية ممن يتبجحون بيا .أي

تم تجاىل خصوصيات
استشارة شعوب المنطقة وحكاميا قبل طرح المبادرة وا عالن عنيا ،بينما َّ
وتاريخ ىذه الشعوب وثقافاتيا وتقاليدىا وتنوعيا الحضاري والديموغرافي واالقتصادي.
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 -9إعادة تشكيل العالم العربي وا سالمي ،بما يتناسب مع مصال التحالف األميركي /ا سرائيمي،
وأعوانيما في المنطقة.

 -10يسعى مشروع الشرق األوسط الكبير إلى نشر الديمقراطية وا صالحات عنوة وبالقوة ،رغم الرفض
العربي الظاىر لممبادرة ،سواو عمى المستوى الشعبي أو الرسمي ،وتعثَّر تجربة االنتخابات في
العراق.
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الشـراكة األوربية/المتوسطية
نصَّت اتفاقيـة رومـا لعـام  1957المنشـئة لمجماعـة االقتصـادية األوربيـة ،عمـى بعـض البنـود المتعمقـة

بطبيعة العالقة المتوجب إقامتيا مع الدول غيـر األعضـاو .فقـد ت تـم مـن مسـتعمرات مـا وراو البحـار بعـض
تم االتفاق عمى ضرورة رفع حجم المبادالت التجارية والعمل عمى تحسين العالقات
المزايا التعريفية ،بينما ت
توص ــمت المجموع ــة
ـاو عمي ــوَّ ،
االقتص ــادية بش ــكل خ ــاص م ــع دول ح ــوض البح ــر األب ــيض المتوس ــط .وبن ـ ً
األوربية إلى عقد اتفاقيات شراكة مع اليونان وأسبانيا والبرتغـال ،قبـل أن تنضـم ىـذه الـدول لمسـوق األوربيـة

المشــتركة تباع ـاً عــام  1981و  1986وكــذلك عقــد اتفاقيــات نشــاو اتحــادات جمركيــة مــع قبــرص وتركيــا

تنص ىذه االتفاقيات عمى إقامة نـوع مـن التعامـل التمييـزي ،أساسـو حريـة
ومالطا منذ عام  .1969وكانت ُّ
تبادل المنتجات الصناعية ومن بعض األفضميات فيما يتعمق بالمنتجـات الزراعيـة ،ومسـاعدات اقتصـادية

ومالية وفنية .بينما اقتصر التعامـل مـع دول جنـوب وشـرق المتوسـط ،وكميـا دول عربيـة ،عمـى مجـرد مـن

بع ــض االمتي ــازات والمعون ــات بش ــروط وح ــدود معين ــة ،كم ــا حص ــل بالنس ــبة لالتفاقي ــات المعق ــودة م ــع دول

المغــرب العربــي (الج ازئــر والمغــرب وتــونس) عــام  1976ومــع ســورية واألردن ومصــر عــام  1977ومــع

لبنــان .أمــا إس ـرائيل فقــد ارتبطــت منــذ البدايــة بعالقــات تعــاون تقميديــة مــع الجماعــة األوربيــة ،قبــل أن توقِّــع
اتفاقية تبادل حر عام  1989مع األوربيين .6

1
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ص .577-576

أوالً -المبــادئ

يش تكل مستمر برشمونة الذي انعقد في الفترة ما بين  29-27تشرين الثاني  1995نقطـة تحـول ىامـة
عمى صعيد العالقات المستقبمية بين أوربا والدول المتوسـطية ،حيـث شـارك فيـو المفوضـية األوربيـة ووزراو

خارجيــة دول االتحــاد األوربــي الخمــس عش ـرة فــي ذلــك الوقــت ،با ضــافة إلــى وزراو خارجيــة اثنتــي عش ـرة
دولــة م ــن جنــوب وش ــرق البحــر األب ــيض المتوســط ( س ــوريا ومصــر واألردن ولبن ــان والســمطة الفمس ــطينية

وتــونس والج ازئــر والمغــرب وتركيــا ومالطــا وقبــرص نواس ـرائيل) وصــدر عــن ىــذا المــستمر "إعــالن برشــمونة"

المتضمن المبادئ الرئيسية لمشراكة األوربية /المتوسطية مع إقرار برنامج تنفيذي ليا .وىذه المبادئ ىي:
ِّ

 -1التش ــديد عم ــى األىميـ ـة ا س ــتراتيجية لمبح ــر األبـ ـيض المتوس ــط ،ورغب ــة بمدان ــو ف ــي إعط ــاو عالق ــاتيم
المستقبمية بعداً جديداً يرتكز عمى تعاون شامل.

 -2التأكي ــد عم ــى إدراك تم ــك األطـ ـراف ب ــأن الرىان ــات السياس ــية واالقتص ــادية واالجتماعي ــة عم ــى ج ــانبي
المتوسط تش تكل تحديات مشتركة وتتطمَّب تنسيقاً.
 -3ا ش ــارة إلـ ــى ض ــرورة خمـ ــق إط ــار متعـ ـ تـدد األطـ ـراف ودعـ ــم لعالق ــات تم ــك ال ــدول ،ترتكـ ــز عمـ ــى روح
المشاركة ،مع احترام ممارسات وقيم كل المشاركين.
متعدد األطراف ُّ
يعد مكمالً لتدعيم العالقات الثنائية.
 -4التأكيد عمى أن ا طار ت
 -5التشـديد عمــى أن المشـروع األوربــي /المتوســطي ال ييـدف إلــى أن يحــل محـل المبــادرات والمشــروعات
األخرى المطروحة في المنطقة .7

ثانياً -األبعـــاد

تضمن إعالن برشمونة ثالثـة أبعـاد رئيسـية لمشـراكة األوربيـة /المتوسـطية وىـي عبـارة عـن محـاور أو
ت
م ــداخل متكامم ــة ،تتمح ــور ح ــول ت ــأمين االس ــتقرار واألم ــن ،عم ــى جمي ــع األص ــعدة السياس ــية واالقتص ــادية

واالجتماعية والتنموية والثقافية .ويمكن تمخيص أبعاد الشراكة األوربية /المتوسطية بااتي:
ويتضمن:
 -1البعد السياسي واألمني،
َّ

)1

صيانة حقوق ا نسان وحكم القانون والديمقراطية والحريات األساسية.

)3

حظر استخدام القوة في العالقات الدولية وتسوية النـزاعات سممياً.

)2
)4
)5
1

تعزيز قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقالليا.

الحد من انتشار أسمحة الدمار الشامل والسالح النووي.

العمل الجماعي لموقاية من ا رىاب والجرائم المنظمة ومكافحتيا.

 -د0سميمان المنذري ،مرجع سابق ،ص .244
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)6

تسوية مشكمة الشرق األوسط وفق مبدأ األرض مقابل السالم.

ويتضمن:
 -2البعد االجتماعي والثقافي،
َّ

)1

إرساو قاعدة الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات واألديان المختمفة.

)2

تطوير وسائل ا عالم واالتصاالت وضمان حرية الصحافة والتعبير.

)3
)4
)5
)6
)7

المسسسات الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني.
دعم
ت
محاربة ا رىاب وتجارة المخدرات وجرائم الفساد والرشوة.

مكافحة التمييز العنصري والتعصب والتطرف القومي والديني.
تنمية الموارد البشرية وقوانين العمل واليجرة.

ضمان الحماية االجتماعية وقطاع الصحة والتدريب الميني.

ويتضمن:
 -3البعد االقتصادي والمالي،
َّ

)1

تسريع عممية التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية وشروطيا.

)2

تطــوير التعــاون والتكامــل االقتصــادي ا قميمــي فــي كافــة المجــاالت (الصــناعة والز ارعــة والتكــوين

)3

زيـ ــادة المسـ ــاعدات المالي ـ ـة األوربيـ ــة َّ
المقدمـ ــة لـ ــدعم مسـ ــيرة التنميـ ــة وا صـ ــالح الييكمـ ــي لمشـ ــركاو

)4

الميني وحماية البيئة.)...

المتوسطيين.

إقامــة اقتصــاد أوربــي /متوســطي قــائم عمــى التبــادل الحــر ومبــادئ اقتصــاد الســوق ،وفــق االلت ازمــات
المقررة لدى اتفاقية (الغات) ومنظمة التجارة العالمية.

ـاو عميـو ،فقـد اقتـرح االتحـاد األوربـي عقـد اتفاقـات شـراكة منفصـمة بينـو وبـين كـل دولـة مـن الـدول
وبن ً
المتوســطية عمــى حــدة ،تســتند إلــى األبعــاد السياســية واألمنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية والماليــة،
تمييداً قامة منطقـة التجـارة الحـرة األوربيـة /المتوسـطية عـام 2010م .كمـا ح تـدد االتحـاد أولويـات التعـاون
االقتصــادي والمــالي ووســائل التموي ــل و ليــة المتابعــة ،وا صــالحات االقتص ــادية التــي تــتالئم مــع مب ــادئ
اقتص ــاد الس ــوق والسياس ــة االقتص ــادية األوربي ــة ،مث ــل :تحري ــر التج ــارة الخارجي ــة نواص ــالح النظ ــام المـ ـالي

والضـ ـريبي ومراجع ــة السياس ــة النقدي ــة وتح ــديث المص ــارف نواقام ــة أسـ ـواق ل ــألوراق المالي ــة وتوحي ــد أس ــعار
صـ ــرف العمـ ــالت واالنضـ ــمام إلـ ــى المعاىـ ــدات واالتفاقيـ ــات المتعمِّقـ ــة بـ ــالتحكيم التجـ ــاري الـ ــدولي وتشـ ــجيع
االستثمارات وتسوية الخالفات الناجمة عنيا.
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بعد عقد عدة مستمرات دورية أوربية /متوسطية لتدعيم ما أنجزتو مسيرة برشمونة (مـستمر مالطـا لعـام

توصــل االتحــاد األوربــي إلــى عقــد
 1997ومــستمر بــاليرمو لعــام  1998ومــستمر شــتوتغارت لعــام َّ )1999
اتفاقيـات شـراكة مــع كـل مــن تــونس والمغـرب واألردن عــام  1995ومصــر عـام  2001ولبنــان عــام 2002

تم التوقيع باألحرف األولى عمى اتفاقية الشراكة األوربية/السورية في بروكسل أواخـر عـامي  2004و
كما ت
2008م بعد مفاوضات شاقة وعسيرة.
وىنــا نشــير إلــى أن البدايــة الحقيقيــة لتقنــين العالقــات االقتصــادية الســورية/األوربيــة تعــود إلــى اتفــاق

التعــاون المبــرم بــين الطـرفين فــي 1977/1/18وبموجبــو حصــمت ســورية عمــى ِّ
ميـزات تجاريــة تفضــيمية مــن
جانــب واحــد ،تتمثتــل فــي إلغــاو الرســوم الجمركيــة األوربيــة المفروضــة عمــى الصــادرات الصــناعية الســورية،
والحص ــول عم ــى حص ــص مح ــدودة لمص ــادرات الس ــورية م ــن المنس ــوجات معف ــاة م ــن الرس ــوم الجمركي ــة،

با ضافة إلى تحديـد حصـص لتصـدير عـدد مـن المنتجـات الزراعيـة السـورية فـي مواسـم محـدودة إلـى دول
الجماعــة األوربيــة ،وذلــك دون حاجــة ســورية لتقــديم تنــازالت مماثمــة .فض ـالً عــن اســتفادة ســورية مــن نظــام

التمويل األوربي المرافق التفاقيـات التعـاون ،مـن خـالل التوصُّـل إلـى توقيـع أربـع بروتوكـوالت ماليـة يغطـي
كل منيا خمس سنوات خالل الفترة مابين  1977لغاية  .1997ونتيجة لالستفادة السورية من التفضـيالت

التجارية التي أتاحتيا اتفاقية التعاون ،تغيَّر ىيكل التجارة الخارجية السورية ،فصارت دول االتحاد األوربي
تمثتــل الش ـريك التجــاري األول لســورية ،إذ تســتورد منــو ق اربــة ثمــث إجمــالي مســتورداتيا ،وتصـ تـدر لــو ق اربــة
نصــف صــادراتيا وييــيمن الــنفط الخــام عمــى بنيــة الصــادرات الســورية إلــى دول االتحــاد األوربــي ،إذ يشـ تكل

ق ارب ــة نس ــبة  %87بالمتوس ــط ،يمي ــو القط ــن والجم ــود المدبوغ ــة والص ــوف والفوس ــفات وبع ــض المص ــنوعات

الحرفية .بينما تتتسم بنية المستوردات السورية من االتحاد األوربي بييمنة السمع والمـواد المص َّـنعة كـااالت
والتجييزات والمحركات وقطع التبديل.8
ـركة األوربيــة /الســورية عمــى العديــد مــن البنــود التفصــيمية ،والتــي يمكــن
ـص مشــروع اتفاقيــة الشـ ا
وقــد نـ ت
تمخيصيا بااتي:

 -1إرسـاو قواعــد الحـوار السياسـي وفــق مبــادئ الديمقراطيـة وحقــوق ا نســان ،بمـا طيســيم فــي تالقــي ااراو
حول المسائل الدولية ذات االىتمام المشترك وتحسين االستقرار واألمن المتبادل ،وتصديق معاىدات
عــدم انتشــار أســمحة الــدمار الشــامل وتجريــد منطقــة الشــرق األوســط مــن ىــذه األســمحة وغيرىــا مــن
األسمحة النووية والبيولوجية والكيماوية ووسائل نقميا.

1

– د .عبدو الحمصي ،الصناعات التحويمية السورية ومتطمَّبات الشراكة األوربيـة/المتوسـطية ،مجمـة جامعـة دمشـق لمعمـوم االقتصـادية
والقانونية ،المجمد  ،18العدد الثاني لعام2002 ،م،
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 -2التعاون االجتماعي والثقافي ،وبشكل خاص في كافة القضايا المتعمقة بشروط الحياة والعمل واليجرة
والتدريب والتأىيل واحترام الحقوق االجتماعية األساسية وتطوير دور المرأة وتنظـيم األسـرة ،وتحسـين

نظام الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والشروط المعيشية وحماية التراث ونشر الثقافة واستخدام

وسائل االتصاالت الحديثة والمعرفة المتبادلة لمثقافات والحضارات وتشجيع التسام نوازالة التمييز.
 -3التعــاون فــي مجــال منــع الجريمــة المنظمــة ومكافحــة الفســاد وج ـرائم التزويــر والتقميــد واالتجــار غيــر
الشــرعي بــالمواد الممنوعــة والقرصــنة والتعامــل التجــاري بــالمواد المشــعة واالتجــار باألســمحة الناريــة أو
بالمتفجرات وجـرائم المعموماتيـة وسـرقة السـيارات وتيريـب المخـدرات ،وكـذلك محاربـة ا رىـاب الـدولي

وفق االتفاقيات والق اررات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصمة.

 -4التكامل التجاري المتبادل ،عبر إنشاو تدريجي لمنطقة تجارة حرة خالل فترة انتقالية ال تتعدى االثني
عشــر عام ـاً تبــدأ مــن تــاريخ نفــاذ االتفاقيــة ،بمــا يتوافــق مــع أحكــام ميثــاق م ـراكش لعــام  1994حــول
منظمة التجارة العالمية ،واتفاقاتيا الممحقة.

ولمتغمــب عمــى الصــعاب واالنعكاســات الســمبية لمش ـراكة األوربيــة/المتوســطية ،البـ تـد لمــدول العربيــة فــي
شرق وجنوب البحر األبيض المتوسط من تنسيق مواقفيا لمحصول عمى أكبر المزايا من التفـاوض الثنـائي

مع االتحاد األوربي ،وتدعيم أواصر التكامل االقتصادي العربي ،وخاصة بعـد دخـول منطقـة التجـارة الحـرة

العربية الكبرى حيز النفاذ.9

 -1حــول الش ـراكة األوربيــة /المتوســطية ،انظــر أيض ـاً د0مطــانيوس حبيــب ،بعــض مســائل االقتصــاد الالسياســي ،الطبعــة األولــى ،دار
الرضا لمنشر ،دمشق 1999 ،ود.ىاني حبيب ،الشراكة األوربية /المتوسطية :ماليا ومـا عمييـا -وجيـة نظـر عربيـة ،الـدار الوطنيـة

الجديــدة لمنشــر والتوزيــع ،دمشــق 1998 ،ود0ســمير صــارم ،العــرب وأوربــا -مــن الحـوار إلــى الشـراكة ،دار الفكــر ،دمشــق1998 ،م

ود 0محم ــد األط ــرش ،المش ــروعات األوس ــطي والمتوس ــطي وال ــوطن العرب ــي ،مجم ــة المس ــتقبل العرب ــي ،الع ــدد  ،210ب 1996م
ود0مفيــد شــياب ،بمــورة رسيــة عربيــة مشــتركة لمشـراكة األوربيــة /المتوســطية ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى نــدوة مــا وراو برشــمونة ،األمانــة
العامـة لجامعــة الــدول العربيــة ،القــاىرة ،أيمـول  1996وبرىــان الــدجاني ،النـواحي االقتصــادية والماليـة عــالن برشــمونة ،ورقــة عمــل
مقدمة إلى ندوة ما وراو برشمونة ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القاىرة ،أيمول 1996م.
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تمارين:
اختر ا جابة الخاطئة
بموجب اتفاق التعاون المبرم بين سوريا واالتحاد األوروبي في :1977/1 /18
 .1حصمت سورية عمى ِّ
ميزات تجارية تفضيمية من جانب واحد.

 .2الحصول عمى حصص محدودة لمصادرات السورية من المعادن معفاة من الرسوم الجمركية.
 .3تحديد حصص لتصدير عدد من المنتجات الزراعية السورية في مواسم محدودة.

 .4استفادة سورية من نظام التمويل األوربي المرافق التفاقيات التعاون.
ا جابة الصحيحة رقم . 2

ق َّـرر مج لـس الوحـدة االقتصـادية العربيـة إنشـا السـوق العربيـة المشـتركة ،وفـق األسس التالية:

 .7حرية انتقال األشغاص وراوس األموال.
 .2حرية تبادل البضاوه والمنتجات الوطنية واألجنبية.
 .1حرية اإلقامة والعمل واالستغدام وممارسة النشاط السياسي.
 .1حرية النقل والترانزيت واستعمال وساول النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
من األىداف التي تسيم المشروعات العربية المشتركة في تحقيقيا:
التخص ص في العمل واعنتاج.
 .1زيادة القدرة اعنتاجية العربية وتعزيز
ُّ

 .2استثمار اعدخارات والفوائض المالية العربية في مشاريع تخدم التنمية والتكامل االقتصادي الدولي
 .3تسييل انسياب رؤوس األموال العربية بين البمدان العربية وخمق سوق عربية واسعة .

 .4رفع مستوم التكنولوجيا العربية والخبرات الفنية والمينية.

اعجابة الصحيحة رقم .2
من مزايا التكامـل الدولي االقتصادي:
-1
-2

-3
-4

توةير البنى األساسية لتحقيق يروط نجاح ممية التنمية وضمان مركز مستقر نو ا ما ةي مضمار الت جارة الدولية.
الحد من حجم السوق والتبادالت التجاريـة وتصري المنتجـات الوطنيـة.
زيادة اإلنتاج وتحقيق الوةورات من اإلنتاج الكبير ،واقامة صنا ات جديدة ذات مردود اقتصادي .
تحسين التخصص وتقسيم العمل بين الدول األ ضاء.

اإلجابة الصحيحة رقم 2
اختر اإلجابة الصحيحة :تأسس االتحاد األوربي بموجب معاىدة:
 .1روما لعاـ 1957ـ.
 .2ميالنو لعاـ 1967ـ.

 .3ماستريخت لعاـ 1992ـ.

 .4امسترداـ لعاـ 1955ـ.

اإلجابة الصحيحة رقم 3
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