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متطمبات استفادة الدول العربية من عضوية منظمة التجارة العالمية :مقترح انضمام
األردن إلى مجمس التعاون الخميجي كحالة دراسية
سام عبد القادر الفقهاء
قسم التسويق ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.
بريد الكترونيSam@najah.edu:
ممخص
يعد انضمام األردن لمنظومة الخميج العربي تحوالً كبي اًر بالنسبة لألردن ،ويعتبر ىذا التحول جزءاً ال يتج أز

من حركة بناء التكتالت العربية والعالمية لما ليذه البناءات الجديدة من آثار إيجابية عمى الدول األعضاء

وغيرىا أيضا .فيناك حاجة ممحة لتطوير األسواق العربية في ظل ما تتيحو اتفاقية منظمة التجارة العالمية

من فوائد وتحديات.

من ىنا جاء ىذا البحث لتسميط الضوء عمى أىمية التكامل االقتصادي العربي من خالل نقاش مقترح

انضمام األردن إلى مجمس التعاون الخميجي كحالة دراسية .فقد تناولت الدراسة محورين رئيسيين  ،ىما:
دور التكامل االقتصادي العربي في االستفادة من منظمة التجارة العالمية ،و أىمية انضمام األردن لمجمس

التعاون الخميجي واستحقاقاتو .وقد اعتمدت الدراسة أسموب البحث النوعي في عرض البيانات وتحميميا.

يعد من أىم وسائل البمدان العربية لالستفادة
وتوصمت الدراسة إلى أن بناء التكتالت االقتصادية العربية ّ
ي .وأنو بالرغم من التحديات التي تحيط ببناء تمك التحالفات إال أن
من عضويتيا في منظمة التجارة العالم ة
ىذا ممكنا من الناحية العممية .وفي نياية البحث تم تقديم عدد من التوصيات التي تساعد بتسريع وتيرة
بناء التكتالت العربية وتعظيم استفادتيا مما تتيحو العولمة من فرص اقتصادية.

بحث قدم لممؤتمر العممي الدولي العاشر بعنوان " :استشراف مستقبل التجارة الدولية في ضوء منظمة التجارة العالمية".

المنعقد في جامعة الزرقاء-األردن في الفترة ما بين .2014-12-4-3
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Abstract
Jordan's accession to the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) is a
major shift for Jordan, and this shift is an integral part of the movement of
formation of an Arab as well as global trade blocs taking into consideration the
positive effects that these trade blocs have on the Member States and others.
Hence, there is an urgent need for the development of the Arab markets in light
of the benefits and challenges that WTO has brought.
Accordingly, this research came to highlight the importance of economic
integration of the Arab countries through discussing and exploring the proposed
accession of Jordan's into GCC.
This study is exploring two major issues: the role of Arab economic integration in
taking advantage of the WTO, and the importance and requirements of Jordan's
accession to the GCC. The study adopted the method of qualitative research in
the presentation and analysis of data.
The study concluded that formation of Arabs trade blocs is one of the most
important means for Arab countries to take advantage of its membership in the
WTO. Despite the challenges surrounding building such alliances, this is
practically possible. A number of recommendations were provided at the end of
the study to help to accelerate the pace of formation of Arab trade blocs and
maximize the benefit of globalization, which is offering myriad of economic
opportunities.

Research Presented to The The 10th International Scientific Conference. The
Faculty of Economics and Administrative Sciences: Exploring The Future Of The
International Trade In The Light Of The World Trade Organization. ISSN 20728867. Zarqa University, Zarqa – Jordan. December 3ed- 4th,2014.
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المقدمة
لقد كان قرار األردن تقديم طمب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في نياية عام

1993

مبنياً عمى عدة اعتبارات سياسية واقتصادية ذات أبعاد وطنية واقميمية ودولية .فعمى المستوى

الوطني قطع األردن شوطاً كبي اًر في تحرير تجارتو واقتصاده ضمن برنامج التصحيح االقتصادي
وأصدر حزمة من القوانين االقتصادية التي ىدفت إلى تحرير االقتصاد وتسييل عمميات

االستثمار وجاءت معظميا مع متطمبات التجارة الدولية .أما البعد اإلقميمي ف إ ن عممية السالم
وتوقع ازدياد التعاون االقتصادي بين دول المنطقة كان من االعتبارات الميمة في قرار الحكومة

األردنية تقديم طمب االنضمام  .ويأتي دور عو لم ة االقتصاد والتي تقودىا ثورة تكنولوجيا

المعمومات التي جعمت من االنضمام ضرورة ممحة والتي بالتالي أدت إلى طمب االنضمام لمجات

عام  1993والذي حول إلى منظمة التجارة العالمية في عام

 .1995وقد حصل األردن عمى

العديد من اآلثار االيجابية من جراء االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية أىميا توجيو االستثمار

لإلنتاج من أجل التصدير  ،وزيادة مصداقية األردن أمام المستثمرين األجانب وتييئة المناخ

المناسب لجذب االستثمارات األجنبية من خالل دخول مؤسسات أجنبية تتمتع بكفاءة عالية وخمق

فرص لالستفادة من رؤوس األموال المياجرة التي ستشعر بالمزيد من االطمئنان في ظل مناخ

ويعد األردن إلى جانب لبنان،
االنفتاح (الموقع االلكتروني الرسمي لمجمارك األردنيةّ .)2014 ،
والسودان البمدان العربية الوحيدة التي ليا حصص جوىرية عمى صعيد الصادرات البنية والواردات
كونيا استطاعت االستفادة من مجاورتوا ألسواق مجمس التعاون الخميجي (.)Alhajhoj, 2008
إن انفتاح األسواق الذي تتيحو منظمة التجارة العالمية لو مضامين ىامة عمى صعيد التحرير

التجاري ،فكل دولة سيكون بمقدورىا استغالل وضعيا من حيث الميزة المقارنة بمجرد أن يتم
تحرير التجارة وانفتاحوا (.)Mazumder, 2008

فقد أصبح جمياً أن العديد من البمدان ومنيا الدول العربية استفادت وستستمر باالستفادة من قبوليا

لمعولمة (  .)Alhajhoj, 2008فالتجارة الدولية تمعب دو اًر حيوياً في تشكيل األداء االقتصادي
واالجتماعي وتحسن التوقعات لمبمدان عمى مستوى عالمي خاصة فبدون التجارة ،ال يمكن لموضع
االجتماعي واالقتصادي لمدولة أن يتقدم عمى أية حال يعتمد مساىمة التجارة في التنمية بدرجة

كبيرة عمى النطاق الذي تعمل فيو واألىداف التي تخدميا(.)Mazumder,2008

فقد قامت في السنوات القميمة الماضية العديد من الدول النامية باتخاذ اجراءات تحرير التجارة

تجارية بشكل احادي بنتائج محدودة جدا عمى صعيد النمو والتطوير .ىناك اجماع كبير عمى
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الفوائد الكمية التي يمكن الحصول عمييا من وراء التجارة واالنفتاح االقتصادي .لكن ال يزال

الجدل جاريا حول ذلك ،خاصة بالنسبة لمقاييس االنفتاح ).(UNCTAD, 2004

إن ىناك وضعية من عدم التأكد الكبيرة لدى الدول النامية حول العدالة وأىداف المقترحات القادمة

من الدول المتقدمة ).(Rodrik, 2000

ان حاالت عدم التأكد تمك ستستمر اذا ما استمرت الدول المتقدمة ب

م مارسة تقديم توصيات

انتقائية حول انفتاح التجارة لدى الدول النامية (والذي يبدو أنو يرتبط بالوزن السياسي الجغرافي
لمبمدان النامية والمتقدمة عمى حد سواء لحماية قطاعاتيا الحساسة لمصمحتيم

( Mazumder,

.)2008

إن اندماج األردن (والدول النامية بشكل عام) ضمن النظام التجاري الدولية ىو من أىم السبل

لالستفادة إلى أقصى حد ممكن من عمميات العولمة والتحرير .ذلك ان االنضمام الى منظمة
التجارة العالمية يتيح لمدولة أن تعمل عمى وضع استراتيجياتيا التنموية وسياساتيا التجارة من

خالل إطار واضح المعالم وفي ظل بيئة تجارية مستقرة .لذلك فإنني أقول ان االنضمام الى

منظمة التجارة العالمية ليس ىدفا في حد ذاتو بقدر ما ىو خطوة ميمة في السعي لتحقيق وانتياج

سياسة تنموية عمى المستوى الوطني من خالل أىداف محددة .اذ ينبغي ان يكون لمدولة أىداف
تنموية محددة وواضحة قبل بدء عممية االنضمام ،ال االنضمام الى المنظمة يفرض عمى الدولة

التزامات وتنازالت محددة (أبو غزالة.)1999 ،

يعد انضمام األردن لمنظومة الخميج العربي تحوالً كبي اًر بالنسبة لألردن ،ويعتبر ىذا التحول جزءاً ال يتج أز

من حركة بناء التكتالت العربية والعالمية لما ليذه البناءات الجديدة من آثار ايجابية عمى الدول األعضاء

وغيرىا أيضا ،فيناك حاجة ممحة لتطوير األسواق العربية في ظل ما تتيحو اتفاقية منظمة التجارة العالمية

من فوائد وتحديات .وال يوجد شك في أن ىذه العالقة الجديدة سوف تزيد من مجاالت التعاون في

المجاالت التعميمية والثقافية ،وتساىم في زيادة معدل النشاط االقتصادي بين األردن وبمدان الخميج.
ومما ال شك فيو أن ىناك آفاقاً جديدة تقدميا ىذه العضوية تحتاج من قادة مؤسسات األعمال إلى

االستفادة منيا ،ويعتبر االنفتاح السوقي والنشاط التسويقي النقطة المحورية لتمك المؤسسات ،ومن ىنا

جاءت ىذه الدراسة بطابعيا التطبيقي لتحديد دور وأىمية العالقات الداخمية بين البمدان العربية لتعظيم
االستفادة من عضويتيا في منظمة التجارة العالمية وذلك بالنظر الى مقترح انضمام االردن لمنظومة

مجمس التعاون الخميجي وبالتركيز عمى اإلمارات العربية المتحدة نظ اًر ألىميتيا ودورىا البارز التطور
والتقدم التجاري واالقتصادي عمى صعيد المنطقة دول المجمس والمنطقة العربية بشكل عام.
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مشكمة الدراسة ومحاورها

بعد مفاوضات شاقة ولدت منظمة التجارة العالمية لتكون الييئة المشرفة عمى النظام التجاري العالمي

الجديد القائم عمى التحرير الكامل لمتجارة ،وال شك أن تنفيذ اتفاقات المنظمة سيكون لو آثا ار متباينة عمى

اقتصاديات الدول ،والدول العربية  -باعتبارىا دوالً نامية -ستواجو تحديات عدة باندماجيا في ىذا النظام

الجديد ،مما يتطمب منيا صياغة استراتجيات تنموية ىادفة عمى المستوى القطري ،أما عمى المستوى

اإلقميمي فإن التكامل يع ّد بديالً استراتيجياً حتمياً باعتباره خطوة نحو التحرير النيائي لمتجارة ،ويتطمب
إحياؤه وتطويره تجاوز االتفاقيات الثنائية إلى الجماعية ،وتفعيل التجارة العربية البينية ،وتوجيو االستثمارات

العربية داخل اإلقميم العربي (سميمان .)2008 ،وتتناول الدراسة محورين رئيسيين ،وىما:

أوال :دور التكامل االقتصادي العربي في االستفادة من منظمة التجارة العالمية
ثانيا :أهمية انضمام األردن لمجمس التعاون الخميجي واستحقاقاته:

أهداف الدراسة

 ابراز أىمية بناء التكتالت االقتصادية في ظل العولمة.

 تسميط الضوء عمى متطمبات وأىمية انضمام األردن لدول مجمس التعاون الخميجي.
 استعراض عدد من التحديات والفرص البيئية الخاصة بدول الخميج كفضاء تطبيقي لمشركات
األردنية.

حدود الدراسة

 مما ال شك فيو أن لمعالقات البينية والتكتالت االقتصادية العربية والعالمية دور بارز في تعزيز
استفادة الدول من عضوية منظمة التاجرة العالمية .وىذا ما تركز عميو الدراسة الحالية دون

الخوض في التطور التاريخي لمعاقات االقتصادية بين البمدان او التركيز عمى الفوارق االقتصادية
بينيا.

 ينصب التركيز عمى متطمبات انضمام االردن لمجمس التعاون الخميجي وآفاقو المستقبمية بالنسبة
لألردن.

 تقتصر الدراسة في بعض بياناتيا اإلحصائية وتركيزىا عمى إمارة دبي كحالة دراسية.
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اوال :دور التكامل االقتصادي العربي في االستفادة من منظمة التجارة العالمية:

لقد تطور النظام التجاري العالمي عمى مدى أكثر من نصف قرن منذ توقيع االتفاق العام لمتعريفات

والتجارة (الغات) في عام  1947مرو اًر بالعديد من المفاوضات التجارية المتعددة األطراف التي عقدت في
إطار الغات والتي توجت الجولة الثامنة منيا والتي تعرف بجولة األوروغواي بإنشاء منظمة التجارة

العالمية في مراكش في عام .1994

لقد كان اتفاق الغات بمثابة إطار قانوني لتيسير المعامالت التجارية الدولية بين األطراف المتعاقدة

التي بدأت بـ  23دولة مؤسسة منيا سورية وانتيت بعدد كبير من الدول فاق الـ  123دولة.
وقد اعتمد اتفاق الغات عمى عدد من المبادئ أىميا:

 تحرير التجارة الدولية ،وذلك بتخفيض التعرفة الجمركية وتخفيف أو إزالة القيود غير الجمركية. عدم التمييز في المعامالت التجارية بين الدول األعضاء ،أو ما يعرف بمعاممة الدولة األكثررعاية.

 -تحديد قواعد السموك في المعامالت التجارية الدولية ،وذلك بوضع ضوابط لتجنب سياسات

اإلغراق ودعم الصادرات واعتماد التعرفة الجمركية كوسيمة وحيدة محتممة لمحماية وعدم المجوء

إلى القيود غير التعريفية كنظام الحصص (الكوتا).

 مبدأ المعاممة الوطنية والذي بموجبو تمتزم الدول األعضاء بمعاممة السمع المستوردة ذات المعاممةالممنوحة لمسمع المنتجة محمياً فيما يتعمق بالضرائب والرسوم وغيرىا.

 منح الدول النامية معاممة أكثر تفضيالً لزيادة معدالت التنمية بيا (سميمان.)2008 ،يشـيد العـالم اليـوم اتجـاه متسارع نحـو العولمـة واالنـدماج وزيـادة التـرابط بـين اقتصـاديات الــدول ،حيــث
اتجيــت بمــدان عديــدة إلقامــة تكــتالت اقتصــادية لمواجيــة تحــديات العولمــة واثبــات الوجود في منظومـة

االقتصـاد العـالمي بعـد زيـادة عـدد المـوقعين عمـى اتفاقيـة الجـات .وقـد اتخـذت ىــذه التكــتالت اإلقميميــة
محــاور مختمفــة منيــا مــا ىــو شــمال-شــمال (المجموعــة االقتصــادية األوروبية) ،أو شمال – جنوب

(منطقة التبادل الحر ألمريكا الشمالية) أو جنـوب – جنـوب (رابطـة دول جنوب شرق آسيا ،والمجموعات
االقتصادية األفريقية (خطاطبو.)2011 ،

ال شك أن إحدى التحديات التي تواجييا الدول العربية ىي أنيا في الوقت نفسو قد التزمت في شبكة من

االتفاقيات التجارية اإلقميمية وفي اتفاقيات النظام التجاري متعدد األطراف (سنوت،

 .)1998فمعظم

الحكومات العربية قد انتيجت نيج اإلصالح االقتصادي والتعديل الييكمي واالتجاه نحو اقتصاد السوق
بيدف الوصول إلى التحرير التجاري ،وأقامت سبع عشرة دولة عربية وىي األردن ،اإلمارات ،البحرين،

تونس ،السعودية ،السودان ،سوريا ،العراق ،فمسطين ،قطر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب  ،اليمن،
6

وسمطنة عمان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اكتممت في مطمع 2005؛ وأنشأت دول مجمس

التعاون الخميجي اتحادا جمركياً وتخطط لموصول إلى عممة موحدة بحمول

2010؛ وعقدت أربع دول

عربية اتفاقية أغادير وىي األردن ،مصر ،المغرب وتونس؛ وعقدت دول أخرى بعض االتفاقيات التجارية؛
وعقدت ست دول عربية اتفاقيات الشراكة األوروبية المتوسطية وىي األردن ،تونس،

فمسطين ،لبنان،

مصر ،والمغرب ،عمماً أنو تم التوقيع عمى االتفاقية مع الجزائر لكنو لم يوقع عمييا عدد من الدول العربية
عمييا بعد ،في حين جرى التوقيع باألحرف األولى مع سوريا؛ ووقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الواليات

المتحدة (عبد السالم .)1995 ،وتتطمب إدارة التجانس التوفيق بين األىداف التنموية الوطنية وبين
االلتزامات الخارجية .وىناك أىمية لمدول العربية في رسم ،وتطبيق وتوقيت التحرير الوطني اإلقميمي

ومتعدد األطراف لتعظيم االستفادة من عمميات التحرير التجاري واإلجراءات التنظيمية .وتتطمب المواءمة

بين االتفاقيات التجارية اإلقميمية ومتعددة األطراف اىتماماً خاصاً من صانعي القرار االقتصادي وتتطمب
دراسة دقيقة وشاممة النعكاسات التزامات ومتطمبات وايجابيات التطبيق من خالل دراسة كمفة تحرير

التجارة وتحديد المنافع التجارية المتوقعة (العبادي.)1999 ،

قطعـت البمـدان العربيـة شـوطاً ال يسـتيان بـو فـي مجـال التعـاون التجـاري رغـم المعوقـات

التـي يتعـين

تـذليميا ،وال بـد فـي الوقـت نفسـو مـن تكثيـف الجيـود الراميـة إلـى إنشـاء إتحـاد جمركـي عربـي ،إذ مـن دونـو

ال تتصـور قيـام سـوق مشـتركة الحقـاً تكتفـي بتحريـر التجـارة البينيـة وتوحيـد الرســوم الجمركيــة ،بــل تتطمــب

كــذلك حريــة واســعة النتقــال رؤوس األم ـوال بــين األقطــار العربيــة وتنسيق السياسيات االقتصادية .منطقـة

التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى رغـم أىميتيـا ال تمـنح أي ثقـل دولـي لمعـالم العربـي ،ألنيا تعبر فقط عـن رغبـة
أعضـاءىا فـي زيـادة التبـادل البينـي ،فـي حـين يعكـس االتحـاد الجمركـي إرادة أعضاءه في مواجية

المبادالت الخارجية بموقف واحد (خطاطبو.)2011 ،

لعل أىم توصية عممية في ىذا المجال تتمثل في ضرورة دعم منطقة التجارة العربية الحرة وسرعة انضمام

باقي الدول العربية إلييا ،وعدم المجوء إلى تعويق التبادل التجاري بواسطة أي قيود أخرى إدارية أو بيئية

أو إجرائية أو المغاالة والتشدد في قواعد المنشأ وغيرىا.

كذلك فإن تطوير منطقة التجارة الحرة إلى إتحاد جمركي كخطوة تالية عمى قدر كبير من األىمية حتى
يمكن تعظيم المكاسب من التكتل االقميمى واالستفادة من آثار خمق وتحويل التجارة ،وىو ما سوف يدعم

اقتصادات الدول العربية وخاصة قطاعات الصناعات التحويمية وسد الفجوة الغذائية ،والشك أن االلتزام
بقواعد منظمة التجارة الدولية يدفع في ىذا االتجاه حيث تمتزم الدول األعضاء بتخفيض القيود الكمية

(الجمارك أو الحصص ) (كمبش.)2005 ،
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ويمكن الوصول إلى أىداف تتصل بحجم وىياكل التجارة العربية فيما لو تحققت بين االقتصادات العربية

روابط تسيم في رفع كفاءة التجارة ،ولعل من أىميا أن تتمتع المنشآت العربية بالمساواة عند اختيار

الفرص التجارية الممكنة وكذلك المساواة في المفاضمة بين خيارات إعادة تخصيص الموارد أو االندماج أو

اء في الدول األم لممنشأة أم في الدول العربية األخرى.
االنتقال بممارسة نشاط انتاجى آخر سو ً

يشير سميمان (  )2008أنو تكاد معظم التحميالت تتفق في ىذا الشأن عمى نتيجة واحدة مؤداىا أن

محاوالت التكامل االقتصادي العربي لم تكمل بالنجاح المطموب ،لكن وعمى الرغم من التباين الكبير بين

اآلمال والطموحات من جية والواقع العربي المعاصر من جية أخرى ،إال أنو يجب عدم إغفال إنجازات
التكامل االقتصادي العربي التي وبالرغم من محدوديتيا إال أنيا ميمة وليا انعكاساتيا اإليجابية عمى
توسيع دائرة العالقات االقتصادية العربية البينية ،لذا ولتحديد الواقع الموضوعي لمتكامل االقتصادي

العربي البد من النظر إلى كل مظاىر النجاح واإلخفاق .وىناك مظاىر إخفاق في التكامل االقتصادي

العربي تتمثل فيما يمي:

 -بالنسبة التفاقية التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت عام  1953فقد ظل أثرىا محدودا.

 -وبخصوص اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام  ،1962فإنوا في غاية الطموح إذا ما قورنت باتفاق

 ،1953وفي الواقع لم يكن من السيل تطبيق ىذه االتفاقية نظ ار لتعارض األنظمة السياسية وتنوع
األنظمة االقتصادية ،فضال عن تأخر توقيعيا ,فقد تمت مصادقة

المجمس االقتصادي لمجامعة العربية

عمى ىذه االتفاقية في عام  1957ولم يتم توقيعيا من طرف الدول األعضاء إال في عام  ،1962كما أن
ما يميز ىذه االتفاقية ىو محدودية أعضائيا ،فقد صادق عمييا فقط كل من :مصر وسوريا والعراق

واألردن والكويت والمغرب.

 أما عن السوق العربية المشتركة  ،فإن قرارىا في حقيقة األمر ال يتجاوز في مفيومو منطقة التجارةالحرة عن طريق اإللغاء التدريجي لمرسوم الجمركية والقيود اإلدارية أمام السمع العربية المتبادلة ،ولم تفمح

جيود مجمس الوحدة االقتصادية العربية في تطوير ىذه المنطقة الحرة إلى اتحاد جمركي عن طريق فرض
جدار جمركي موحد ,كما لم تفمح في ضم أعضاء جدد.

 وعن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ,فبقدر التفاؤل الذي قوبل بو قرار إنشائيا ،إال أن اإلحباط بدأيتسمل إلى الدول العربية وأخذت الشكوك تتزايد حول إمكانية استمرارىا ونجاحيا ،ولعل السبب في ذلك

اإلحباط وتمك الشكوك ىو تمك المشاكل التي اصطدم

انخفاض معدالت التجارة واالستثمارات العربية البينية.
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بيا تنفيذ بنود ىذه االتفاقية والتي من أىميا

فقد تزايدت اىمية تحرير التجارة وبناء التكتالت االقتصادية في عصر العولمة ،فالبمدان التي فييا انظمة

وقوانين متطورة اكثر تعد اكثر قدرة وجاىزية لمتكامل مع االقتصادات الدولية في ىذه البيئة المتغيرة .فيذه

البمدان لدييا سمعة ائتمانية أعمى وىذا يسيل انخراطيا في الشون التجارية الدولية .العديد من الدول

العربية يحاول تنفيذ سياسات تحرير مالي ،لكن فجوة الثروة الموجودة بين بعض الدول العربية تشير الى

انو ليس كل البمدان العربية تطورت بنفس المستوى ،وان البعض االخر أصبح جاى اًز أكثر لعضوية
منظمة التجارة العالمية واالستفادة منيا (.)Alhajhoj, 2008

من خالل ما تقدم يمكن الحكم عمى جيود التكامل االقتصادي العربي بعدم النجاح ،إذ لم يتم تحقيق

التنمية الشاممة المترابطة والقائمة عمى التكامل ،كما لم تنجح االتفاقيات الجماعية في حل مشاكل انتقال

رؤوس األموال بين البمدان العربية ،وحل مشاكل انتقال القوى العاممة  ،وىو ما يدعونا إلى التساؤل عن
األسباب والمعوقات التي واجيت مسيرة التكامل ،وأىم العقبات التي حالت دون تطبيق أىدافو.

كما نو

يمزم مالحظة أن العوائق البيروقراطية كانت دائماً محدداً قوياً لتجارة العرب الدولية ،فقد فرض العرب

تاريخيا قيوداً عمى التجارة الدولية إال انيم حديثا بدأوا بتطوير سياسات وممارسات تحررية لمتجارة وتمك

التطورات تعكس مجاالً بحثياً وجدالً واسعاً (.)Alhajhoj, 2008

لكن ال يجب إغفال أن ىناك مزايا لمتكامل االقتصادي العربي يمكن تحقيقيا في ظل النظام التجاري
العالمي الجديد يتيح التكامل االقتصادي العربي في الوقت الراىن العديد من المزايا والفرص التي تؤىل

الدول العربية الندماج ناجح في تيار التحرير التجاري وتجعمو يستفيد من آثاره اإليجابية وي قمل ما أمكن
من انعكاساتو السمبية ،وىناك مزايا عديدة أىميا :أن التكامل االقتصادي العربي خطوة نحو التحرير

النيائي لمتجارة ،رغم تعارض اآلراء حول تأثير التكتالت اإلقميمية عمى تحرير التجارة العالمية ،إال أن

تكوين تكتالت إقميمية يعتبر انتصا اًر لتحرير التجارة ضد الحماية التجارية ،حتى ولو كان ذلك في إطار

إقميمي ،و من ناحية أخرى سوف تدفع التكتالت الدول األخرى غير األعضاء في النظام متعدد األطراف

إلى تحرير تجارتيا  -في مرحمة أولى -مع عدد من الدول ،وفي مرحمة تالية تصبح تمك الدول أكثر

قابمية ومقدرة عمى تحمل نفقات تحرير تجار توا مع كافة دول العالم في إطار التحرير متعدد األطراف،
وىو ما يمكن أن ننصح بو الدول العربية ليكون دفعيا لمسار التكامل االقتصادي مشجعا ومحف اًز عمى
االنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،وخطوة ضرورية لمتخفيف من تحدياتيا .كما ان التكامل االقتصاد

العربي يعمل عمى استقرار االقتصاد الكمي وعمى إصالح السياسات الداخمية بوجو عام ،فيناك توافق في

الرأي بين االقتصاديين عمى أن االستقرار االقتصادي الكمي أمر ضروري إلنجاح أية استراتيجية إنمائية،
ورغم أن االستقرار االقتصادي الكمي واصالح السياسات الداخمية يمكن أن يتحققا دون تكامل اقتصادي
عربي ،إال أن احتماالت المكاسب من االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا ،وتحسين الكفاءة وتحقيق

وفورات الحجم والتوسع في األسواق تتضاعف في ظل التكامل االقتصادي ،والذي يممي عمى الدول
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األعضاء تطبيق التدابير الضرورية لتيسير التجارة واالستثمار ،وىي بدورىا عوامل لتحقيق االستقرار

االقتصادي الكمي وخطوة نحو إصالح السياسات الداخمية.

يؤدي تحرير التجارة دو اًر ىاما في تحقيق مزيد من الرفاىية ألفراد ا لمجتمع ،وتوفير الخدمات الضرورية

لمنمو االقتصادي خفض التكاليف من خالل التعاون في إقامة مؤسسات عامة أو

خاصة مشتركة لالستيراد الجماعي الحتياجات الدول العربية منيا ،مما يخمق فرصة لتحسين القدرة

التفاوضية والحصول عمى شروط أفضل (سميمان.)2008 ،
وخالصة القول ان إن نجــاح سياســة التنميــة فــي البمــدان العربيــة ،وتــذليل الف ـوارق االقتصــادية

واالجتماعيــة داخميـا ومـع البمـدان المتقدمـة مرىـون بإنجـاز إصـالحيات سياسـية تسـمح بمشـاركة القـوى

الفاعمـة والكفاءات الحية في رسم الق اررات السياسية المصيرية (خطاطبو.)2011 ،

فرغم كل ىذا اإلحباط الذي نعايشو بصورة يومية ،ال يزال أممنا كبي ار كعرب أن نرى دولنا تنصير في
كيان اقتصادي واحد من المحيط إلى الخميج ينتقل فيو المواطن العربي بين دولو بكل حرية لمعمل

واالستثمار ويتعامل بعممة عربية واحدة ،لكن ىل سوف يتحقق ذلك؟ (الفرس .)2009 ،فقد تراجع الجدل

الذي كان سائداً خالل االعوام  1960و  1970التنمية االقتصادية بان تكون ضمن نظام السوق المفتوح
ام تحت سيطرة الدولة وانتيى الجدل لصالح ما تبمور خالل األعوام  1980و  1990مع بداية ظيور
العولمة واتضاح فوائدىا الجوىرية عمى الدول النامية (.)Wolnicki and Piasecki, 2004

ثانيا :أهمية انضمام األردن لمجمس التعاون الخميجي واستحقاقاته:

يشكل انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية ،واندماجيا في تيار التحرير تحدياً كبي اًر ،من خالل
اآلثار المتوقعة التي أشرنا إلييا ،ورغم اآلثار اإليجابية والمكاسب التي قد تحققيا الدول العربية ،إال أن

المخاوف تزيد من تغمب اآلثار السمبية نتيجة األوضاع التي تعيشيا اقتصاد اتيا ،وىناك العديد من اآلراء

التي ترى في إحياء جيود التكامل االقتصادي العربي مخرجا مالئما ،وربما وحيدا لتالشي اآلثار السمبية
المحتممة وتحقيق االستفادة الكاممة من الفرص والمزايا( .سميمان.)2008 ،

في ظل الحديث المتنامي عن دور التكتالت االقتصادية اإلقميمية والعالمية في رسم معالم النظام العالمي

قائما بين تكتالت وليس بين دول
االقتصادي الجديد ،بحيث يكون الحوار والتعامل في ظل ذلك النظام ً
منفردة ،تبرز أىمية مجمس التعاون الخميجي كإطار إقميمي عربي يضم ستة من أكبر اقتصاديات العالم
العربي والشرق األوسط ،ويممك أكبر مخزون نفطي عالمي ،حيث يمكن تطوير ىذا التكتل ليصبح نواة

أساسية إلنشاء تكتل اقتصادي عربي أوسع ،يتولى مجمس التعاون دفة القيادة فيو أو – عمى األقل – وفي
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تحول حمم الوحدة االقتصادية العربية إلى حقيقة ،يمعب دوره كتكتل إقميمي
ظل المعوقات التي تحول دون ّ
قادر عمى التعامل مع التكتالت االقتصادية األخرى ،وفرض نفسو كالعب أساسي في المعادلة
االقتصادية العالمية لمدفاع عن مصالح أعضائو ،وىذا يتطمب من دول المجمس تحديد ما لدييا من "أوراق

قوة" ،ووضع استراتيجية جماعية لالستفادة منيا وتعظيميا ،وكذلك تحديد (نقاط الضعف) ومحاولة تقويتيا
وتحصينيا (المقماني.)2007 ،

وتكتسب التوجيات الخميجية الرامية إلى ضم كل من األردن والمغرب لمجمس التعاون الكثير من
المضامين االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية في ظل التغيرات اإلقميمية والعالمية الجارية في الوقت

الحاضر .وينتظر أن تكون لعممية االنضمام ميمة عمى األردن والمغرب من جية وعمى المجموعة

الخميجية من جية أخرى ،ما يتطمب دراسة االحتماالت المتوقعة ليذه االنعكاسات وتسخيرىا لخدمة قضايا

التنمية في دول مجمس التعاون واألردن والمغرب عمى حد سواء.

ويشير القاق ( )2011إلى أن القرار الذي اتخذتو القمة التشاورية لمجمس التعاون الخميجي في االجتماع

الذي عقد في الرياض بحضور قادة دول المجمس بالطمب من األردن استكمال إجراءاتو لالنضمام إلى

المجمس ودعوة معالي وزير الخارجية ناصر جودة لالستماع منو إلى تصورات األردن ليذا االنضمام يمثل
خطوة خميجية جادة نحو أىمية األردن في دعم االستقرار العربي ،ومساىماتو حيال مختمف القضايا التي
تيم األمتين العربية واإلسالمية فضال عن الدور الكبير الذي بذلو جاللة الممك عبد هللا الثاني في دعم

التضامن العربي والدول الخميجية في مواقفيا والتي جسدت عمى أرض الواقع ركائز عدة من أجل دفع
التنمية الخميجية االقتصادية واالجتماعية التي طالما تطمعت ليا شعوب المنطقة .فيي خطوة جديرة

بالتقدير تجاه األردن والمغرب أقدمت عمييا دول مجمس التعاون الخميجي لما لألردن من دور بارز ونشط
عبر مختمف الصعد السياسية واالقتصادية واالستثمارية.

ويالحظ في السنوات األخيرة ازدياد الروابط االقتصادية والتجارية بين دول المجمس وكل من المغرب

واألردن ،إذ نما التبادل التجاري بينيا بنسبة

 %70في العام  2010ليصل إلى  7.8مميارات دوالر،

مقابل  4.6مميارات دوالر في العام  ،2009إذ جاءت ىذه الزيادة بصورة أساسية من ارتفاع قيمة

صادرات النفط الخميجية لألردن والمغرب بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد اعتماد األردن عمى وارداتو

من النفط الخميجي بعد انخفاض وارداتو من النفط العراقي منذ العام .2003

وفيما عدا الصادرات النفطية ،فإن منتجات القطاع الصناعي تشكل أىمية لمتبادل التجاري بين الطرفين.
وتشكل ىذا الميزات المتبادلة أىمية كبيرة لمقطاعات االقتصادية في البمدان الثماني المنضوية ضمن

التشكيمة الجديدة لممجموعة الخميجية ،إذ سيتضاعف عدد سكان المجموعة ليقترب من  70مميون نسمة،

ما يعني توافر سوق كبيرة لممنتجات الوطنية القادرة عمى المنافسة بفضل منطقة التجارة الحرة الخميجية
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بعد انضمام المغرب واألردن إلييا .وبطبيعة الحال ،فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة االستثمارات في بمدان

المجموعة الجديدة وخاصة االستثمارات الصناعية ،سواء من خالل توسعة الصناعات القائمة لتمبية الطمب

المتنامي والناجم عن تضاعف حجم السوق الخميجية ،أو من خالل إقامة صناعات جديدة بعد أن تتوافر

ليا سوق موحدة كبيرة وقادرة عمى استيعاب منتجاتيا (مصرف اإلمارات الصناعي.)2011 ،

وفي ىذا الصدد ال بد من تعديل العديد من األنظمة والقوانين لتسييل انضمام الدولتين لالتفاقية

االقتصادية الموحدة والنظام الموحد لحماية المنتجات الوطنية واستراتيجيو التنمية الصناعية واتفاقية

المواصفات والمقاييس والسوق الخميجية المشتركة.

وفي الجانب التنموي ،فإن مثل ىذا التوجو يمكن أن يشمل عممية ضخ االستثمارات في اقتصادي البمدين
وباألخص تمك المتعمقة بتطوير البنية األساسية الستيعاب االستثمارات األجنبية وزيادة الناتج المحمي

اإلجمالي في األردن والمغرب والذي ال يشكل في الوقت الحاضر سوى  %11من إجمالي الناتج المحمي
لدول المجمس ،في حين تبمغ حصة الفرد من الناتج المحمي في دول المجمس سبعة أضعاف مثيمتيا في

المغرب واألردن .مما تقدم يتضح حجم الفرص التي تترتب عمى انضمام األردن لدول مجمس التعاون

الخميجي وفي الوقت ذاتو يتضح حجم التحديات المصاحبة لذلك ،وبالرغم من التركيز الواضح عمى مسألة

القوانين واألنظمة إال أن األمر يتعداىا إلى جوانب أخرى ال تقل أىمية عنيا تتعمق بالفوارق االقتصادية
والدخل واإلنتاج والعالقات التجارية.
ووفقا لمخيطان (  )2012فاألردن يشعر بأن الخطوة ىي انجاز كبير سعى الييا منذ فترة طويمة .ويقمل
المسؤولون كثي ار من شأن مخاوف البعض حيال عضوية االردن في مجمس التعاون الخميجي ,سواء ما

تعمق منيا بالوضع الداخمي او عالقات االردن مع دول المنطقة .فدول منظومة التعاون الخميجي متنوعة

في بنيتيا السياسية ,ويضرب المسؤولون مثاالً الكويت كدولة ديمقراطية تعيش الى جانب دول اخرى في
مجمس التعاون من دون حساسيات.
ويعتقد اكثر من مسؤول في الحكومة ان عالقة االردن مع الدول العربية االخرى لن تتأثر جراء انضمام

االردن لمجمس التعاون الخميجي  ،ألن المجمس في االصل ليس محو ار سياسيا موجيا ضد احد في

المنطقة .بين االردن ودول الخميج ارث طويل من العالقات المميزة; يقول المسؤولون ,يمكن البناء عمييا
في المستقبل ,واالنضمام الى "التعاون الخميجي" جاء ليتوج مسيرة عقود من التعاون الوثيق .والعالقة لن
تكون في اتجاه واحد,

وانما في اتجاىين ,فمدى الطرفين قيمة مضافة

والخبرات في كل المجاالت ،إضافة لموقعو المتوسط بين دول المنطقة.
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 ،األردن لديو الموارد البشرية

ودول الخميج تممك الموارد الطبيعية واألسواق الكبيرة .لكن الجدل حول القضية في دول الخميج ال يقل في

مستواه عن الجدل الدائر في األردن  ،ففي األوساط البرلمانية واإلعالمية الخميجية يدور نقاش ساخن حول
الفوائد المرجوة من ضم األردن ،وقد ظيرت

أصوات معارضة في الصحافة  ،كما تحرك نواب كويتيون

لتشكيل ٍ
لوب معارض لمخطوة ,فالتقت بذلك مع تحركات مماثمة في أوساط أردنية معارضة .المبررات التي
يسوقيا الطرفان مختمفة ،لكنيا تمقى آذانا صاغية في الجانبين .وفي المقابل ىناك من يبالغ في رفع سقف

التوقعات بشأن النتائج المترتبة عمى العضوية في مجمس التعاون الخميجي .ينبغي االىتمام بكل ىذه

األمور والحرص عمى عرض الحقائق بشفافية  ،فمن حق الرأي العام أن يعرف جميع التفاصيل المتعمقة

بالعضوية وشروطيا ،والفرص االقتصادية التي َسُيحّققيا األردن وبشكل واقعي ومن دون تيويل أو مبالغة.
كما ينبغي القيام بحممة دبموماسية واعالمية في دول الخميج لتبديد مخاوف األوساط المعارضة والمتحفظة
وكسب التأييد لقرار انضمام األردن.

تعتبر دول مجمس التعاون الخميجي  -كغيرىا من الدول النامية  -معنية بشكل مباشر بما تم التوصل إليو
في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ،حيث إن أكثر من  %90من إجمالي التجارة الدولية يتم تحت إطار

الجات .وتشيد الدول الخميجية في الوقت الحاضر إقرار العديد من التشريعات والقوانين التي تيدف إلى
تحرير التجارة واالقتصاد في خطوات استعدادية لما سوف تفرضو اتفاقية الجات عمى الدول الخميجية

والعربية من خطوات واجراءات تيدف لفتح اقتصادياتيا أمام العالم

(المقماني  .)2007 ،فعمى صعيد

اإلعفاءات الجمركية بدول مجمس التعاون الخميجي فانو وفقا لالتفاقية االقتصادية الموحدة لدول مجمس

التعاون الخميجي والمبرمة في

 8يونيو  ،1981تعفى المنتجات المصنعة في دول مجمس التعاون

الخميجي من الرسوم الجمركية (وغيرىا من الرسوم المشابية المفروضة) في أي من دول المجمس .لكن،

ألجل تأىيل تمك المنتجات المحمية ،يجب أن ال تقل القيمة المضافة الناشئة عن منتجات الدول األعضاء

عن  %40من قيميا النيائية ،عمى أن يكون المصنع مرخص من قبل و ازرة المالية والصناعة ،وأال تقل

مساىمة مواطني دول المجمس في ممكية المصنع عن  %51ما لم يكن ممموكا  %100لدول المجمس،
كما يجب أن يقدم مع كل منتج مطموب إعفائو من الرسوم شيادة منشأ مصدقة حسب األصول من الجية

الحكومية المختصة.

تتضمن االتفاقية توقيع اتفاقيات في الشؤون العسكرية واألمنية والمدنية واالقتصادية ،إضافة إلى تسييل

انتقال وحركة مواطني دول المجمس في الدول األعضاء والسماح لمواطني دول المجمس بممارسة أنشطة

الخدمات العقارية واستئجار العقارات واعادة تأجيرىا وتعفى من الضرائب

 417سمعة بحسب النظام

الجمركي لدول مجمس التعاون .ويتطمب أثر العممة الخميجية الموحدة عمى االقتصاد األردني وحركة

العمالة متابعة مواءمة األنظمة األردنية لكل متطمبات االنضمام والتي تتمحور اتفاقياتيا وشروطيا في
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عدد من المجاالت أىميا تغيير آلية النظام الجمركي وتخفيفو مما سيعمل عمى تقميل إيرادات الجمارك ألن

الجمارك األردنية أعمى نسبياً من مثيالتيا في دول الخميج العربي .إضافة إلى حصول األردن عمى منافع
تجارية كبيرة وامكانيات عالية لدخول األسواق الخميجية ,إضافة لحصول المممكة عمى حصة من إيرادات

الرسوم الجمركية المشتركة .وتضمنت النتائج تسييل حركة نقل األموال وازالة القيود االستثمارية والتمويمية
مما سيتيح لألردنيين الحصول عمى التمويل الخميجي لممشاريع والعكس صحيح وتعزيز انسياب العمالة

األردنية لمخميج عن طريق االنضمام لقاعدة البيانات الخميجية الموحدة وتسييل إجراءات العمل في تمك

الدول دون الحاجة إلقامة واذن عمل .أما الشروط المطموب تحقيقيا لالنضمام لمجمس التعاون الخميجي
فيي التوقيع عمى اتفاقية الدفاع المشترك لمجمس التعاون لدول الخميج العربية وتيدف إلى تعزيز الدفاع

الجماعي ضد أي خطر ييدد أيا منيا .إضافة إلى التوقيع عمى اإلستراتيجية األمنية الشاممة ,التي تيدف

لتوطيد األمن وحماية الحدود ,وتنمية الوعي األمني ورفع كفاءة األجيزة األمنية ,وتعزيز التعاون والتنسيق

بين تمك األجيزة ,ومواجية التحديات والمخاطر اإلقميمية .وتسييل تنقل مواطني دول المجمس بين الدول

األعضاء وانسياب السمع باىتمام دول مجمس التعاون ,نظ اًر الرتباطو المباشر والوثيق بمصالح المواطنين,
ولتعزيز الترابط االجتماعي بينيم ,ودعم التجارة البينية ,كما أنو أحد المقدمات األساسية لتحقيق السوق

الخميجية المشتركة.

الخالصة

 .1ىناك أىمية كبيرة التكامل العربي في ظل التحديات التي تفرضيا منظمة التجارة العالمية والتي

جعمت االحتكاك كبير ومتواصل بين الدول العظمى والتجمعات اإلقميمية من جية ،والدول العربية

المتشتتة من جية أخرى .والبد أن تنفتح أمام اقتصاديات العالم

ستشيد اندماج االقتصاديات

وتكامميا عمى المستوى العالمي ،ولكن ىذا االندماج بحاجة إلى خطوات تتخذ منذ اآلن بيدف
تعظيم االستفادة من فرص االنفتاح االقتصادي وتقميل المخاطر والسمبيات الناجمة عن ذلك

بالنسبة لالقتصاديات.

 .2أن محاوالت التكامل االقتصادي العربي لم تكمل بالنجاح المطموب ،لكن وعمى الرغم من التباين
الكبير بين اآلمال والطموحات من جية والواقع العربي المعاصر من جية أخرى ،إال أنو يجب

عدم إغفال إنجازات التكامل االقتصادي العربي التي وبالرغم من محدوديتيا إال أ نيا ميمة وليا
انعكاساتيا اإليجابية عمى توسيع دائرة العالقات االقتصادية العربية البينية.

ممحة بالنسبة لكل
 .3يبقى مشروع التكامل االقتصادي العربي في ظل المعطيات الحالية ضرورة ّ
الدول العربية حتى تحسن من أدائيا االقتصادي عمى الساحة الدولية من جية ،وتعظم من فوائد

اندماجيا في النظام التجاري العالمي الجديد من جية أخرى ،وىذا نظ اًر لممزايا العديدة التي يتيحيا
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والفرص الكثيرة التي سيوفرىا لإلقميم العربي ،لذا يبقى عمى دول اإلقميم العربي العمل عمى دفع

مسار التكامل بدءاً بتفعيل المحاوالت السابقة واالنطالق في مشاريع تكاممية جديدة

وعمى اسس

حديثة تتماشى مع التغيرات الحاصمة عمى الساحة الدولية.

 .4يتطمب تطوير مشروع التكامل االقتصادي العربي توسيع االتفاقيات الثنائية إلى اتفاقيات جماعية
وىذا يتطمب تطوير آليات محددة منيا

ربط جميع الغرف التجارية ببعضيا البعض لتبادل

المعمومات ،وإستكمال عممية توحيد المواصفات العربية وضرورة التزام الجميع بيا ،والعمل عمى
اإلسراع باعتماد قواعد منشأ تفصيمية موحدة بين الدول العربية وااللتزام بيا.

ممحة لتفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحيث يتم توجيو االستثمارات
 .5ىناك حاجة ّ
العربية داخل اإلقميم العربي  ،ولعل انضمام األردن لدول مجمس التعاون الخميجي ىو إحدى
الخطوات الصحيحة باتجاه االستثمار اإلقميمي.
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