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 املؤلف 

التفكري    باتلرإميون   مجامع  أبرز  من  واحًدا  يعد  الذي  سميث،  آدم  معهد  مدير 

يحمل   العامل.  يف  وشهادة    باتلر السياسية  النفس،  وعلم  االقتصاد  يف  درجات 

دكتوراه يف الفلسفة، وشهادة دكتوراه فخرية يف العلوم اإلنسانية. يف سبعينيات  

عمل   العرشين  ودرّس   باتلرالقرن  األمرييك،  النواب  مجلس  مع  واشنطن  يف 

الفلسفة يف كلية هيلزديل، ميشيغان، قبل أن يعود إىل اململكة املتحدة ليسهم يف  

وسام الحرية من مؤسسة الحريات يف وادي   باتلرس معهد آدم سميث. حاز تأسي

فلمه   املتحدة، وفاز  اململكة  الوطني يف  الحرة  الريادة  املاغنا  فورج ووسام  أرسار 

 جائزة فيرش.   أسس املجتمع الحر  جائزة يف مهرجان أنثم لألفالم، وفاز كتابه   كارتا

عل  األخرى مقدمات عن رواد  أعامل إميون  آدم سميث،  من  االقتصاد مثل  م 

وفردريك  يوم فريدمان،  ولودفيهايكلتون  مي  ج ،  نرش  ز فون  كتبًا    باتلر س.  أيًضا 

والدميقراطية،   والرأساملية  العام  والخيار  الكالسيكية  الليربالية  عن  متهيدية 

ونرش   الليرباليني،  املفكرين  أهم  وبعض  االقتصاد،  النمساوية يف  ثروة واملدرسة 

أربعون قرنًا من ضوابط  . وأسهم يف تأليف  أفضل كتاب عن السوقو،  األمم املكثف

يف النرش   باتلر، وسلسلة كتب عن معدالت الذكاء. تكرث إسهامات األجور واألسعار

 واإلذاعة ووسائل التواصل الحديثة. 
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 مقدمة 

 

 ملن هذا الكتاب 

التجارة   والسياسة يف  االقتصاد  ملبادئ  مبارشة  مقدمة  الكتاب  كُتب  هذا  الدولية. 

عليها  يقوم  التي  باملبادئ  املهتمني  املثقفني  القراء  ليغري  سهلة،  بلغة  الكتاب 

االقتصاد الدويل والنقاش العام بشأن هيكلة التجارة وإدارتها. ينفع الكتاب طالب  

 املدارس والجامعات، كام ينفع أصحاب املشاريع وصناع السياسات العامة.

 

 أهمية التجارة والعوملة 

ا  لق د منت التجارة الدولية منوًّا هائاًل يف آخر نصف قرن، وأصبحت جزًءا مهامًّ جدًّ

من الحياة الحديثة، إذ تنرش االزدهار وتعزز االعتامد املتبادل والتبادل الثقايف بني  

أكنّا   سواء  حياتنا،  طريقة  العملية  هذه  تشكل  العوملة.  نسميها  عملية  يف  األمم، 

دم لنا منتجات وفرًصا جديدة. مل تعد التجارة مقصورة منتجني أم مستهلكني، وتق 

إىل خدمات   توسعت  بل  الخام:  والحديد  والخشب  والحبوب  كالقطن  السلع  عىل 

كالسلع املالية والتأمني والتعليم واالتصاالت عن بعد والرعاية الصحية والسياحة  

 والنقل واالستشارة وتقنية املعلومات.

ت   الذي  املتبادل  االعتامد  نستعملها  إن  التي  املنتجات  يتيح  العوملة  عليه  قوم 

يوميًّا كالهواتف املحمولة واألحذية الرياضية والسيارات وكرايس املكاتب، إذ كلها 

تحتوي اليوم مكونات مصنعة ومجمعة يف دول مختلفة وعىل يد رشكات متعددة. 

، والخدمات  أما التصنيع والبيع بالتجزئة فيتيحهام سوق األموال، والتأمني والنقل
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التي توفرها املصارف والرشكات التي هي أيًضا جزء من شبكة عاملية. قد نغفل نحن  

األخرى   الدول  عىل  االعتامد  هذا  عن  تضطرب    – املستهلكني  أن  إىل  األقل  عىل 

 التجارة، ونعجز عن رشاء املنتجات التي نعتمد عليها. 

ب  ومجتمعي.  ثقايف  تبادل  االقتصادي  االعتامد  هذا  التجارة  رافق  فضل 

العامل وأفالمه ومرسحياته وموسيقاه وفنونه وأفكاره   والعوملة، نستمتع بأطعمة 

وتعليمه. لقد جعلتنا هذه العوملة نفهم تاريخ الدول األخرى وتراثها فهاًم أفضل،  

 ونحرتم أساليبها يف الحياة احرتاًما أكرب. 

تر   يزداد  متشابكان  موضوعان  الدولية  والسياسة  التجارة  مع  إن  ابطهام 

الوقت. يتفق جميع علامء االقتصاد تقريبًا أن أفضل نظام تجاري هو التجارة الحرة  

التي تتيح للسلع والخدمات أن تُباع وتشرتى بني الدول بأقل    – التنافسية املفتوحة  

الحجة   الكتاب  هذا  يقبل  عادة.  آخر  رأي  لهم  السياسيني  لكن  ممكن.  تقييد 

و الحرة،  للتجارة  العاملة االقتصادية  كهجرة  نقادها،  مخاوف  فهم  يحاول 

والتهديدات األمنية والواردات التي ال تطبق املعايري. يحاول هذا الكتاب فهم دوافع  

النقاد، ويظهر األذى األكرب الذي تسببه استجاباتهم السياسية، كرضائب االسترياد  

 والحصارات وحروب التجارة.

وأ  ا،  جدًّ مهم  موضوع  التجارة  أن  اقتصاد  الخالصة  مسألة  ليس  التجارة  فهم  ن 

 فحسب، ألنه يتعلق بطريقة تعاوننا السلمي مع ماليني الناس حول الكرة األرضية. 

 

 بنية الكتاب 



4 

 

أن   األول  الفصل  يرشح  األساسية.  التجارة  مبادئ  عن  عامة  بصورة  الكتاب  يبدأ 

ه قد  التجارة نشاط إنساين عاملي يعزز التخصص واالستخدام الفعال للموارد. لكن

مصممة   وسياسات  انتقادات  إىل  ثم  ومن  وخارسين،  رابحني  وجود  إىل  يؤدي 

لعرقلة التجارة. يرشح الفصل دور الرشكات العاملية وأخالقية التجارة الحرة قبل أن  

 يرشع يف النظر يف مستقبل التجارة.

الثاين    الفصل  التجارة وتوسعها. يظهر  التاليان يف أصول  الفصالن  ينظر 

جارة ترجع إىل العرص الحجري وكيف منت إىل أن وصلت إىل عرصنا  كيف أن الت

الحديث. لكن منو التجارة الدولية مل يكن دوًما سهاًل، كام يرشح الفصل الثالث. يف  

أوروبا مثاًل، استمرت التقييدات القروسطية إىل القرن التاسع عرش قبل أن تحل  

لقرن العرشين إىل فرض التقييدات  محلها التجارة الحرة نسبيًّا، إىل أن أّدت حروب ا

االستعامر   فعرص  إيجابية.  دامئًا  الدول  بني  التعامالت  تكن  ومل  هذا  جديد.  من 

بالعبيد   وتجارًة  واملوارد،  للشعوب  استغالاًل  شهد  مثاًل،  ال    – واإلمربيالية  أشياء 

 يقبلها أي منارص للتجارة الحرة اليوم.

الدول يف قدراتها »املتميزة    يفصل الفصل الرابع نظرية التجارة وتخصص  

نسبيًّا«. يرشح الفصل كيف أن التجارة تساعد عىل التعويض عن اختالفات املناخ  

واملوارد، ويستكشف أسباب التجارة بني الدول. ينظر الفصل الخامس يف منافع 

التجارة، التي ال تقترص عىل االختيار والقيمة اللذين تتيحهام للمستهلكني، إذ تعزز 

ة أيًضا التحسني النظامي يف استهالك املوارد. ينظر الفصل أيًضا يف املنافع  التجار 

 غري االقتصادية من بيئة التجارة الحرة. 
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ينظر الفصالن التاليان يف بعض املخاوف التي يتخوف منها بعض الناس   

رابحني   إىل  يؤدي  االقتصادي  التغيري  أن  السادس  الفصل  يظهر  التجارة.  من 

د استعامل العاملة األجنبية الرخيصة فرص العمل، وقد يستغرق  وخارسين. قد يهد

االقتصاد وقتًا قبل أن يتأقلم مع الواقع الجديد. يعالج الفصل السابع املخاوف بشأن  

الفصل   يستكشف  املعومل.  االقتصاد  يف  الفقرية  الدول  عىل  الغنية  الدول  ضغط 

لعامل الفقراء مستغلني، يبقى ا  متخلفة، وأناملخاوف من أن تبقى الدول الفقرية  

الدول   هذا، ويف مسألة تصدير  العادلة« عىل معالجة  »التجارة  قدرة  وينظر يف 

 الغنية املهام إىل الدول الفقرية التي تتدىن فيها املعايري البيئية. 

السياسة    الثامن  الفصل  يرشح  الحامئية.  التالية يف  الثالثة  الفصول  تنظر 

راءات نفسها، ثم يشري إىل تكاليف هذه السياسات  خلف اإلجراءات الحامئية، واإلج

الداعمة   الحجج  التاسع بتفصيل أكرب يف  الفصل  املقصودة. ينظر  ونتائجها غري 

للحواجز التجارية: الصناعات الوليدة، وتنفيق البضائع، ومعايري اإلنتاج والعمل،  

األمن   الفصل    – ومخاوف  ينظر  صالحة.  غري  الحجج  هذه  معظم  أن  ويستنتج 

 عارش يف ميزانية املدفوعات، ويفرس أن العجز االقتصادي عذر ال يربر الحامئية. ال

تنظر الفصول الثالثة التالية يف حال التجارة اليوم. يشري الفصل الحادي   

عرش إىل االلتزام العاملي الحايل بخفض قيود التجارة، وإىل املجال الواسع للتجارة  

املختلفة  الطرق  يف  الفصل  ينظر  ينظر    اليوم.  الحرية.  إىل  أقرب  التجارة  لجعل 

متعددة   الرشكات  دور  ويف  العاملية  القيمة  سالسل  يف  عرش  الثاين  الفصل 

 الجنسيات وقوتها. يستكشف الفصل الثالث عرش الحجج األخالقية بشأن التجارة. 
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تأيت    التجارة  إن  ويقول  التجارة.  مستقبل  يف  عرش  الرابع  الفصل  ينظر 

د تؤدي إىل خسائر لبعض الصناعات أو العامل، وأن هذه  مبنافع عامة ولكنها ق

سياسة   إن  الفصل  يقول  التجارة.  لتقييد  سيايس  ضغط  إىل  تؤدي  املشكالت 

الحكومة ال ينبغي أن تكون تقييد التجارة، بل مساعدة الناس عىل التأقلم مع التغري  

 االقتصادي. 
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 طبيعة التجارة  1

 

 مكان التجارة كانت ومل تزل يف كل  

، كانت التجارة أكرث من ثلث  1979إن منو التجارة واتساعها اليوم مذهل. يف عام  

، أصبحت أقل من النصف بقليل  1999باملئة(. يف عام    35.6الناتج العاملي بقليل )

باملئة(. يف    58.2، أصبحت فوق النصف مبقدار جيد )2019باملئة(، ويف    46.5)

تريليونات دوالر وكان إجاميل    6رة أقل من  ، كان إجاميل قيمة السلع الصاد1999

أصبح   عاًما،  بعد عرشين  دوالر.  تريليون  من  بقليل  أكرث  الصادرة  الخدمات  قيم 

اإلجامليان   و  19هذان  دوالر  )بيانات    6تريليون  الرتتيب  دوالر، عىل  تريليونات 

بني الحني  (. عىل الرغم من االنتكاسات املؤقتة التي ال بد منها  2019البنك الدويل 

وحتى   التجارة،  وحروب  والدولية  األهلية  والحروب  املالية  )كاألزمات  واآلخر 

توسع   ومع  الطويل.  املدى  عىل  مستمر  منو  التجارة  مستقبل  أن  يبدو  األوبئة(، 

العوملة   تأيت  ورشكاتها   – التجارة  األرض،  شعوب  بني  والتكامل  التفاعل 

 هار وانتشار األفكار والثقافات والتقدم. واقتصاداتها، اللذان يأتيان مبزيد من االزد

التجارة قدمية قدم التاريخ. تدل عليها أدلة من العرص الحجري، ومن شبكات   

التجارة القدمية املذهلة التي وصلت بني قارّات كاملة. ظلّت التجارة آالف السنني  

وانطل النقد  استخدام  شاع  ثم  للسلع،  املبارش  التبادل  أي  باملقايضة،  قت  مزدهرة 

 اقتصادات حوض املتوسط. 

 

 التخصص والفعالية 
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لكن منو التجارة مل يكن دوًما سهاًل. يف فرتة القرون الوسطى، وإىل القرن الثامن  

عرش، كانت الدول تعتقد أن تجميع الذهب والفضة أفضل من استخدامهام لرشاء  

التجا طريف  أن  سميث  آدم  اإلسكتلندي  االقتصادي  بنّي  ثم  األجنبية.  رة  السلع 

عرش   التاسع  القرن  وأطلقت  التجارة،  حدود  إزالة  سميث  أفكار  شجعت  رابحان. 

 العظيم، الذي امتاز بالتجارة الحرة نسبيًّا، وبازدياد الغنى. 

وبناًء عىل فكرة أخرى من أفكار سميث، هي أن التخصص يحسن اإلنتاجية   

أن تركز عىل ما  ( أن األحرى بالبلدان  1817تحسينًا كبريًا، أظهر ديفيد ريكاردو )

املقارنة– تجيد صنعه   والتجارة،  – أفضليتها  بالتخصص  لتبيع فائضاته لغريها.   ،

تتغلب البلدان عىل جغرافياتها ومناخاتها: ميكن لبلد بارد أن يبيع منتجاته ليشرتي  

 فواكه الشتاء، ولجزيرة معزولة أن تبيع معادنها لتشرتي الحبوب.

 

 مخاوف بشأن الرابحني والخارسين 

 تقدم بال تغري، والتغري ينشئ رابحني وخارسين بال شك. نعم، أصاب سميث يف  ال

لكن التخصص وتحسني اإلنتاجية    – وإال ملا أقدما عليها– أن كل تجارة تنفع طرفيها  

يأتيان بتحديات قد تكون صعبة. يشتيك أهل البلدان األغنى مثاًل، من أن العامل  

لعمل، أما أهل البلدان األفقر فيخشون أن األجانب األرخص أجورًا يأخذون فرصهم ل

تزول صنائعهم التقليدية عىل يد الواردات املصنعة بالجملة. لكن السلع التي ميكن  

بسعر أرخص من سعر إنتاجها محليًّا، ال معنى    – أو أفضل منها– رشاؤها نفسها  

. إن  إلنتاجها محليًّا. بالتخصص، يحسن كل بلد إنتاجيته وآفاقه عىل املدى الطويل

 التنافس الذي تأيت به التجارة هو قادح التقدم. 
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يخىش النقاد أيًضا أن تسيطر الدول الغنية عىل التجارة وترتك غريها متخلًفا، وأن 

يستَغّل العامل الفقراء يف ظروف العمل القاسية، وأن تزول بعض الثقافات بسبب  

بأكرب وأرسع صعود   التجارة. يف الواقع، أتت التجارة، خصوًصا يف الدول األفقر،

يف االزدهار شهده التاريخ. لقد أدى تصدير مهام التصنيع إىل البلدان األفقر إىل  

منح أهل هذه البلدان فرًصا جديدة للعمل، هي أقل مشقة وخطرًا من املهن التقليدية،  

التجارة   كالزراعة أو التعدين، وأتاحت لهم أن يبنوا حياة أغنى. كذلك فقد جعلت 

 ى ثقافيًّا، ألنها تنرش األفكار واإلبداع يف كل مكان. العامل أغن

 

 الحامئية 

املنتجني   الضغط عىل  فإن  املستهلكني،  من  بكثري  أقل  املنتجني  أن  ومع  هذا،  مع 

املحليني من السلع األجنبية األرخص واألفضل يدفع كثريًا من الدول إىل فرض قيود  

عل نفسها مكتفية ذاتيًّا، فتقاوم  عىل املنافسني األجانب. قد تريد بعض الدول أن تج

الواردات الرخيصة إىل أن تنمو صناعاتها املحلية مبا يكفي لتنافس. وقد تتهم هذه  

الدول األجانب بأنها »تنّفق« سلعها الرخيصة فيها، وتقّوض صناعاتها املحلية. وقد  

لبيئة  تعرتض عىل الواردات من البلدان األخرى، إذا كانت ال تشاركها يف معايريها ل

من   أكرب  األجنبية  البضائع  لرشاء  إنفاقها  يكون  أن  وقد تخىش  العالية.  والعاملة 

 إنفاق األجانب لرشاء البضائع منها. 

مهام يكن السبب، كثريًا ما تفرض الدول رضائب )جمركية( أو حدوًدا )عليا(،   

نًا. ال  أو قيوًدا أقل وضوًحا، لتصد تدفق البضائع األجنبية. لكن لهذه اإلجراءات مث

بد من بريوقراطية كبرية للرقابة عىل الواردات. والدول التي تفرض قيوًدا تجارية  



10 

 

التي يريدها مستهلكوها   األجنبية  السلع  تجعل وضع شعوبها أسوأ، ألنها تجعل 

ومنتجوها أغىل وأصعب رشاًء. قد تكون البدائل املحلية معدومة أو موجودة ولكن  

اليوم عموًما، أن الحامئية خطأ، وإن استفاد  بجودة أقل. لذا، يتفق االقتصاد يون 

 منها بعض املنتجني مؤقتًا.

 

 جهود لتقليل قيود التجارة 

تسارعت الحامئية عقب الحرب العاملية األوىل، إذ أصبحت القيود التجارية سالًحا  

يف   وأسهمت  العامليتني،  الحربني  بني  القيود  استمرت  األعداء.  اقتصاد  لتدمري 

ي سبقت الحرب العاملية الثانية. لكن القوى الغربية بعيد هذه الحرب  التوترات الت 

التي قد تجلبها إزالتها. أقامت  أدركت الرضر الذي تسببه قيود التجارة، واملنفعة 

ملناقشة    – االتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة    – هذه القوى منتدى عامليًّا  

 ارة وسهولتها.سبل الحد من الحامئية وتعزيز حرية التج

 

يجمعون   الخرباء عىل يشء كام  االقتصاد  يجمع علامء  قلام 

عىل أن التجارة العاملية املفتوحة تزيد النمو االقتصادي وترفع  

 مستويات املعيشة. 

 ( 2006غريغوري مانكيو ) – 

مع انضامم مزيد ومزيد من الدول إىل املناقشات، ظهرت مسائل تجارية جديدة  

العاملي   القبول  ومسألة  واالتصالية،  الرقمية  كالخدمات  الخدمات،  تجارة  )منها: 

للمعايري االحرتافية يف بلد ما، وحامية امللكية الفكرية(، أدت هذه املناقشات إىل  
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ا لتجارة العاملية. عىل مر السنني، قللت  تشكيل منظمة عاملية رسمية، هي منظمة 

املنظمة متوسط الرسوم الجمركية عىل الواردات. نعم ال شك، مل تزل بعض الرسوم  

الواردة،   الجمركية عالية، كام يف رسوم االتحاد األورويب عىل املنتجات الزراعية 

يام  ومل يزل يف العامل حروب تجارية، كالحرب بني الصني والواليات املتحدة يف أ 

لذا فإن معالجتها    – . لكن الحامئية اليوم تطبق بطرق أقل وضوًحا  ترامبرئاسة  

ا.   أصعب جدًّ

 

 الرشكات املتعددة الجنسيات 

كان من مقتضيات توسع التجارة منو الرشكات متعددة الجنسيات. هذا ألن سالسل  

 اإلمداد أو »القيمة« أصبحت عاملية بحق. 

ع يف تايوا   ن. لكن بطارياته من رشكة كورية جنوبية لها اآليفون مثاًل، يُجمَّ

بلدان أخرى،    8بلًدا، منها الهند والربازيل. رشائح الصوت تأيت من    80مصانع يف  

لها   أمريكية،  الشاشات تصنعها رشكة  املتحدة والصني وسنغافورة.  اململكة  منها 

اليابان  بلًدا. أدوات اكتشاف الحركة تأيت من أملانيا والصني و   24يف    اعً قمو   107

وعدة بلدان أخرى. الجريوسكوبات )أدوات تحديد االتجاه( سويرسية. الكامريات  

من رشكات أمريكية ويابانية لها مصانع يف الربازيل والصني وإندونيسيا والهند  

وبلدان أخرى. البوصالت تصنعها رشكة يابانية لها مصانع يف فرنسا والواليات 

مكونًا آخر، كلها تأيت من طيف    27  وهناك  خرى.املتحدة واململكة املتحدة وبلدان أ 

 (.19: الفصل  2020واسع من البلدان )كروغر 
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إن إدارة الشبكات العاملية كهذه تتطلب رشكات لها وصول عاملي، تعمل مع   

رشكاء ومتعاقدين من كل الحجوم ويف كثري من البلدان. يخىش بعض النقاد من 

تقوم   أن  للحكومة  ميكن  كان  إن  ويتساءلون  الرشكات،  لهذه  االقتصادية  القوة 

لجنسية موجودة منذ القدم، بعملها عىل نحو أكرث فعالية. لكن العمليات املتعددة ا

 وكثري منها ليس إال تعاونات دولية واسعة، أقل قوة مام يفرتض الناس. 

 

 التجارة بوصفها خريًا أخالقيًّا 

الفقرية،   البلدان والشعوب  التجارة وآثارها عىل  الناس إذن يخشون من  كثري من 

إسهامً  أسهمت  التجارة  لكن  أخالقيًّا.  رشًّا  يجعلها  أن  يبلغ  يف  وبعضهم  ضخاًم  ا 

يف   التجارة  اتساع  بدأ  منذ  الشعوب.  أفقر  ازدهار  سيام  ال  اإلنساين،  االزدهار 

تسعينيات القرن العرشين )عندما أدخلت اإلصالحات االقتصادية يف الهند وأوروبا  

الرشقية وأمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا الرشقية والرشقية الجنوبية هذه املناطق  

 عاملية(، خرج نحو مليار إنسان من فقر الدوالرين يف اليوم.يف شبكات التجارة ال

الثقة    تعزز  التجارة  أن  األدلة  تظهر  أيًضا.  اقتصادية  غري  منافع  للتجارة 

السياسية  بالحرية  كذلك  التجارة  ترتبط  الدويل.  املستوى  عىل  والفهم  والتعاون 

ى. تنزع التجارة فتيل  وحكم القانون والنزاهة وحرية التعبري والقيم الليربالية األخر 

الوطنية والنزاعات العرقية، وتعزز السالم والعدل واملساواة. ذلك أن الذين يريدون  

 االستفادة من التجارة ال بد أن يتعلموا أن يتعاونوا.

ونحن نتعاون، عىل نطاق مل يكن ميكن تصوره قبل اليوم. حتى الطعام الذي   

كثري  بلدان  من  ومكونات  أساليب  يشمل  األفالم  نأكله  املعومل.  العامل  هذا  يف  ة 
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والفنون وعنارص ثقافية أخرى، كلها أصبحت عاملية. نقدر اليوم التنوع بني البلدان  

وأساليب عيشها. أصبحت الرشكات متعددة الجنسيات، والعامل الخرباء يسافرون  

 ويستقرون يف أماكن يف كل أنحاء العامل. 

 

 مستقبل التجارة 

مشكالت جديدة فيها. منها ازدياد االهتامم باألمن: يف    مع توسع التجارة، ظهرت

الواليات املتحدة واململكة املتحدة مثاًل، ُمنع استرياد معدات هواوي للجيل الخامس  

خوفًا من استخدامها للتجسس. ومنها انتشار السلع املزورة واملقرصنة، التي تشمل  

دوية، إذ تقدر منظمة التنمية  الثياب واألحذية واإللكرتونيات والعطور واأللعاب واأل 

باملئة من تجارة العامل من هذه البضائع )تقرير    3والتعاون االقتصادي أن أكرث من  

القانونية  2019املنظمة   والخدمات  واملحاسبة  كاملرصفية  الخدمات،  أصبحت   .)

والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الرقمية واالتصاالت، جزًءا ناميًا من التجارة،  

و ما سبب ظهور مشكالت، وطرح سؤال وجوب قبول شهادات الخرباء يف هذه  وه

املجاالت )كاملحاماة واملحاسبة( عامليًّا. من املخاوف األخرى: البيئة، إذ متنع بعض  

بعض   استرياد  مينع  وبعضها  عاٍل،  كربوين  أثر  لها  التي  السلع  استرياد  الدول 

ال  هذا،  من  وأعم  الحرشية.  واملبيدات  »النامية«  األسمدة  للبلدان  االقتصادي  نمو 

)كالربازيل والصني والهند وإندونيسيا واملكسيك واملغرب والفلبني وجنوب إفريقيا  

 وتركيا( الذي يؤدي إىل تغيري التوازنات االقتصادية التقليدية بني مناطق العامل.

املنطق    عىل  مبنية  ليست  التجارة  سياسة  بشأن  القرارات  معظم  أن  محزن 

دي بل عىل السياسة املحلية والدولية. من أجل هذا تحتاج التجارة إىل إطار  االقتصا
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عاملي، وسيادة قانون عاملية، ليك تعمل وتنفع. هذه املهمة ليس سهلة، بالنظر إىل  

الضغوط التي تواجهها بعض الدول لحامية صناعاتها وزيادة القيود عىل اآلخرين.  

يف املستقبل: أفضل سياسة نعتمدها ليست   لكننا ال نعرف إىل أين ستأخذنا التجارة

 أن نقاوم التغيري، بل أن نساعد الذين تأثروا به أن يتأقلموا. 
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 الجزء األول

 

  صعود التجارة 
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 أصول التجارة  2

 

 التجارة يف العرص الحجري 

سعة التجارة من سعة اإلنسانية، واألرجح أن عمرها من عمر اإلنسانية أيًضا. نعلم  

زجاج    – يقينًا–  وهو  السبج،  من  املصنوعة  وأدواته  الحجري  العرص  خناجر  أن 

قبل   غينيا  جزر  اليوم  نسميه  ما  يف  نُقلت  قاٍس،  عام    20بركاين  ألف 

منذ  2009)سمرهايس املتوسط  حوض  ويف  )أتاكو   17(  عام  وآخرون  ألف  مان 

ر إىل    8(. قبل نحو  2020 رتا، قبل قرون  إنجلآالف عام، كان القمح الرتيك يصدَّ

(. وعندنا أدلة كذلك تدل عىل تبادل  2015من نشوء الزراعة يف بريطانيا )شيريمري  

قبل   ومرص.  وإيران  السعودية  بني  الفؤوس    6سلع  كانت  عام،    الحجرية آالف 

ر إىل فرنسا، وف نجل اإل  ر إىل  يزية تصدَّ  رتا. إنجلؤوس اليشم املصقولة اإليطالية تصدَّ

اإل   النحاس  تصدير  بدأ  الربونزي،  العرص  يف  قبل  نجلثم،  املستخرج  يزي 

)ويليامز    3,500 أملانيا  والدمنارك وشامل  فرنسا وهولندا  إىل  كان  2019عام   .)

رص.  العنرب يُنَقل عىل »طريق العنرب« من شاميل أوروبا إىل إيطاليا واليونان وم

كان أهل الجزر اآلسيوية الرشقية الجنوبية يأخذون املصنوعات اليدوية )كالركائز( 

الهند   من  )كالقرفة(،  والتوابل  الصندل(  واملوز وخشب  الهند  واملحاصيل )كجوز 

(. وكانت يف ذلك الوقت أيًضا تجارة  2007ورسيالنكا وإليهام )فندالي وأورورك  

الفلبي  السكر  وبقصب  الهندي،  والقصدير  بالقطن  اإلندونيسية،  والتوابل  ني، 

 املاليزي، والشاي الصيني. 
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قد يكون لهذا النقل الواسع للبضائع تفسريات أخرى، لكن التجارة أرجحها.   

الناس   من  عند كثري  السلع  لهذه  الكبرية  القيمة  املرء يف  ينظر  عندما    – ال سيام 

ا  ا  – كاألدوات السبجية والفؤوس اليشمية والتوابل الغريبة   لتي تجعلها مربحة جدًّ

 يف التجارة. 

 

 السجالت واالتهامات 

ميكننا أن نلحظ قوة العالقات التجارية يف العامل القديم من سجالت دير املدينة  

(. تظهر السجالت أن عامل  1999عام )مكدويل    4,500يف مرص التي ترجع إىل  

األهرام كان بينهم نظام نقدي للمقايضة. كانت السلع تسّعر مبقدار ثابت من القمح  

. فكانت جرة السمن الطازج تباع بخمسة عرش  الدبنأو الفضة أو النحاس، يسّمى  

دبنات، أو بخمسة    5دبنًا نحاسيًّا، وميكن أن تستبدل بثالثة أردية مثن الواحد منها  

دبنات. كان نادرًا أن تستعمل مقادير القمح أو الفضة    3ن الواحدة منها  سالل مث 

أو النحاس فعليًّا يف التجارات: كانت وظيفة الدبن األساسية أنه وحدة قياس. لكن  

 – هذا أتاح للعامل املرصيني أن يتغلبوا عىل املشكلة الجوهرية يف أنظمة املقايضة  

مل مالًكا  يكون  قد ال  الطرفني  أحد  اآلخر )فكر يف حالق جائع  أن  الطرف  يريده  ا 

يظهر   محاسبة  دفرت  البائع  الطرف  عند  كان  الحالقة(.  يريد  خباز  عن  يبحث 

 مستحقاته بالدبن. 

الحم  لتأجري  كان  مثاًل،  أيًضا:  وتشرتى  تباع  الخدمات  ترتيبات  ريكانت   

ا )ما يكافئ تأجري السيارات يف عرصنا هذا(. وكعرصنا هذا، كنت تسمع   متقدمة جدًّ

ثم جاءين بآخر،   إليه،  العامل: »جاءين بحامر فأرجعته  أحد  أيًضا: كتب  شكاوى 
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لكنه كسابقه مل يكن صالًحا… فليأتني بحامر صالح أو مبايل الذي دفعته«. ليست  

عاًما، كتب   3,750هذه الشكوى هي الوحيدة يف العامل القديم: يف بابل قبل نحو  

من سوء النحاس ومن سوء معاملة الخادم   مستهلك لتاجر يسمى إيا نارص، يشتيك

الذي يدير العمل. سجل التاجر الذي كان قد استورد النحاس من الخليج الفاريس  

إىل جانب شكاوى كثرية    – إىل بالد النهرين )العراق اليوم( هذه الشكوى يف منزله  

 تلقاها. 

 

 تبادل الهدايا وثورة النقد 

ليس بيًعا لسلعة بنقد، بل    – ادل هدايا«  كان معظم التجارة يف العامل القديم »تب 

(. نعم، يبدو أن بعض السلع، كاملقادير الهائلة  2020مبادلة سلعة بسلعة )سلكرك  

  4,000من القطع املعدنية واملجوهرات التي أنتجتها جزيرة كريت املينوسية، قبل  

 عام، كانت تنتَج ألجل التجارة تحديًدا. 

عام، هو الذي ثّور التجارة، وحّول تبادل    2,500لكن اخرتاع النقد، قبل نحو   

الهدايا أو تجارة املقايضة إىل اقتصاد سوق. كانت فعالية النقد أكرب بكثري، فلم  

والقفزات   والصني  الهند  من  املستوردة  )كالتوابل  والرفاهية فحسب  الرثوة  يعزز 

النقد يتيح    ذلك أن  – الكبرية يف الفن والعامرة والثقافة(، بل وعزز االستقالل أيًضا  

للدميقراطية   االبتكار مام أسس  هذا  كان  الخاصة.  يتاجر ملصلحته  أن  لكل واحد 

 (.2020)سلكرك 

القمح    تجارة  من  روما  اغتنت  املتوسط.  حوض  اقتصادات  انطلقت  فجأة، 

بقع   عىل  امتدت  تجارية  وإمرباطورية  جيش  تأسيس  لها  أتاح  ما  وهو  والخمر، 
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إفريقيا.  وشامل  أوروبا  من  واملصنوعات    واسعة  اإليطالية،  اليومية  السلع  كانت 

ر حتى تصل إىل جدار هادريان يف شامل   الفرنسية، تصدَّ رتا، وهو  إنجلاليدوية 

كان   الحرير  أن طريق  هذا  من  واألعظم  الشامل.  إىل  اإلمرباطورية  أطراف  أقرب 

ين،  يفتتح، ليتيح للسلع املتوسطية أن ترسل إىل أنطاكية يف سوريا، عرب بالد النهر

ثم بني جبال زاغروس، حتى تصل إىل إكباتان )إيران اليوم( ومرو )تركامنستان(، 

تتدفق  طبعا  اآلسيوية  املنتجات  وكانت  والصني.  ومنغوليا  أفغانستان  إىل  ثم 

باالتجاه املعاكس. بدأت الصني تتاجر بالرب والبحر مع جاوا وسومطرة وفيتنام  

الهن أما  األحمر.  البحر  املناسب  وجنوب آسيا، حتى  د ورسيالنكا، بحكم موقعهام 

الصني،   إىل  الكامليات  وترسالن  لروما  الصينية  السلع  تبيعان  فكانتا  للوساطة، 

 كالبخور. واستمر الوضع هكذا. 

 

 طرق التجارة يف القرون الوسطى 

والسابقة   القدمية  العصور  يف  املذهلة  التجارة  سعة  القليلة  األمثلة  هذه  تظهر 

هذه   ستزداد  عام  للتاريخ.  يف  وأكرث.  أكرث  العامل    1000السعة  بني  كان  مثاًل، 

اإلسالمي )شامل إفريقيا والخليج العريب وبالد النهرين وإيران( وبني كل إقليم  

معروف يف األرض رابط تجاري. كان وسطاء التجارة املسلمني يقطنون يف بالد  

ريقي الغريب،  بعيدة كالصني. وكان التجار يبيعون امللح واملنسوجات بالذهب اإلف

التوابل   يرسلون  كانوا  والبحر.  بالرب  الرشقية  الجنوبية  وآسيا  الهند  تاجروا  وقد 

والبهارات واملنسوجات والفضة إىل أوروبا، واألحصنة إىل الهند، والذهب والتوابل  

إىل الرشق األقىص. كانت أوروبا ترسل العبيد والفراء والفضة إىل الصني، وتحصل  
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ن تجار آسيا الوسطى وعىل العطور من تجار جنوب رشق  عىل الورق الصيني م

التي كانت تبيع خشب الصندل لرشق آسيا والرز واألحجار الكرمية لجنوب    – آسيا  

آلسيا   والشاي  املتوسط،  لحوض  الخزف  يبيعون  أهله  فكان  آسيا  رشق  أما  آسيا. 

ملية  كانت شبكة ال تنتهي من التجارة العا  – الوسطى، والنحاس لجنوب رشق آسيا  

 (. 2007)فندالي وأورورك 

كانت أوروبا الغربية من السابقني إىل استعامل النقد، وهو ما أتاح ازدهار   

البندقية يف القرن الثالث عرش، التي مل تكن من قبل إال غمرًا عىل الشاطئ الرشقي  

الشاميل اإليطايل. ازدهرت البندقية لتسهيلها التجارة بني أوروبا الغربية والعامل  

يف اإل  آسيا  عرب  بولو  ماركو  البندقي  واملستكشف  التاجر  سافر  والصني.  سالمي 

، وأصبح مشهورًا لكتاباته عن الثقافات الغريبة  1295و  1271طريق الحرير بني  

الشاميل  الساحل  عىل  جنوة،  أما  التوابل،  تجارة  البندقية  احتكرت  التقاها.  التي 

 الربتغال وفرنسا.الغريب اإليطايل، فاستغلت قربها من إسبانيا و 

 

 أفكار جديدة وعوامل جديدة 

تدفقت األفكار والتقنيات كام تدفقت السلع. حل الرقم العريب محل الرقم الروماين  

أسهم يف نرش   ما  والتسجيل، وهو  الكتابة  قامئة عىل  التجارة  أصبحت  الصعب. 

الق  اإلناث خصوًصا  تعليم  التجارة يف  إىل  الحاجة  راءة  القراءة والكتابة. أسهمت 

عاملة    – والكتابة   أرسة  إىل  محتاجني  كانوا  البحر،  يف  كانوا  إذا  التجار  أن  ذلك 

بالقراءة والكتابة لتقوم عىل أعاملهم وتحافظ عليها. ومع معرفة القراءة والكتابة  
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ازداد االستقالل، وازداد نقد اآلراء امللقنة، وتقدمت العلوم والفنون. أصبحت هذه  

 للنهضة األوروبية. األشياء فيام بعد أساًسا

املجتمعات   من  ثقافة  وكل  كل مجتمع  فيه  يستفيد  عامل  يف 

األخرى والثقافات األخرى، ليس عىل أحد أن يرجع إىل نقطة  

يستمر   مل  أخرى…  مرة  والعجلة  النار  ويكتشف  الصفر 

الطومار بعد أن اخرتع الصينيون   األوروبيون يف استعامل 

أه ماليزيا  تصبح  قد  والكتابة.  يف  الورق  للمطاط  منتج  م 

 العامل بعد أن تزرع بذورًا جاءت من الربازيل.

 ( 2002توماس سويل ) – 

يد   عىل  األمريكتني  استكشاف  مع  أخرى  مرة  التجارية  أوروبا  عالقات  توسعت 

، وافتتاح العامل الجديد، ومع اكتشاف فاسكو دي  1492كرستوفر كولومبوس عام  

الهند حول رأس الرجاء الصالح، الذي    غاما، بعد ستة أعوام، للطريق البحري إىل

أتاح التجارة املبارشة مع جنوب غرب آسيا ورشقها، وأزال الخناق البندقي اإلسالمي  

 عىل تجارة التوابل )انخفض عندها سعر الفلفل حينها أربعة أخامس(. 

( هذين االكتشافني بأنهام »أهم حدثني مسجلني  1776وصف آدم سميث ) 

اإلنسان« إذ أتاحا لشعوب متباعدة أن »يلبي بعضها حاجات بعض، وأن  يف تاريخ  

كان يف   لكنه  بعض«.  يشجع بعضها صناعات  وأن  بعض،  ازدهار  بعضها  يزيد 

الوقت نفسه خائًفا من أن هذه الطرق البحرية الجديدة قد تتيح للدول األوروبية أن  

 تستغل أرايض وشعوبًا أخرى. 
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 صعود التجارة الدولية  3

 

 الحقبة املركنتلية 

وجهة النظر    املركنتلية )النزعة التجارية( حني كان آدم سميث يؤلف كتابه، كانت  

السائدة حول التجارة العاملية. وهي الرأي القائل إن ثروة بلد ما ال تقاس بناتجها 

)– اإلنتاجي   اإلجاميل  القومي  الناتج  اليومGNPوهو  نستخدمه  الذي  وإمنا    – ( 

املوارد الطبيعية، خصوًصا الذهب والفضة، التي ميكن أن تُجمع. ولهذا كان  بحجم 

يُنظر إىل الواردات القادمة من الخارج عىل أنها مرضة، فذلك يعني أنه يجب التخيل  

هذه   تسرتد  ألنها  مفيدة  الصادرات  تعد  وكانت  مثنها.  لدفع  والفضة  الذهب  عن 

فرثوة العامل ثابتة، لذلك   – ا صفر«  املعادن النفيسة. وقد كانت التجارة »محصلته

كان بإمكان البائعني فقط االستفادة من التجارة، وليس املشرتين. ال ميكن ألمة أن  

(. وبناًء عىل هذا الفكر، 2007تصبح غنية إال بجعل أمم أخرى أكرث فقرًا )باتلر  

الضوابط   من  شامخ  رصح  واإلعانات    – نُصب  الواردات،  عىل  الرضائب  وهي 

 ن، والحاميات للصناعات املحلية. للمصدري 

النظر        الثامن عرش، دفعت وجهة  القرن  السادس عرش وحتى  القرن  بداية من 

بناء   إىل  وهولندا  والربتغال  وإسبانيا  وبريطانيا  كفرنسا  البحرية  األمَم  املركنتلية 

اإلمرباطوريات واملطالبة بأكرب عدد ممكن من األرايض واستعامرها، بحثًا عن سلع  

وبحثًا عن تلك املعادن النفيسة ذاتها. وعىل    – كن بيعها مقابل الذهب والفضة  مي

هذا، استعمرت إسبانيا أمريكا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية، ودمرت حضارة  

اإلنكا يف بريو، وحضارة املايا يف أمريكا الوسطى وحضارة اآلزتك يف املكسيك يف 
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الربازيل  أثناء نهبها األرايض والذهب والفضة؛ وأنش الربتغال مستعمرات يف  أت 

وفرنسا  بريطانيا  واحتلت  واليابان؛  والصني  والهند  الصحراء  جنوب  وأفريقيا 

أمريكا الشاملية والعديد من املناطق األخرى يف العامل؛ واستعمرت هولندا جنوب  

هذه   تسابق  مع  مريرة  ورصاعات  منافسات  ظهرت  كام  وإندونيسيا.  أفريقيا 

امل التجارية  اإلمرباطوريات  البعيدة وحامية طرقها  األماكن  استغالل  تزاحمة عىل 

 املؤدية إليها. 

ومن جراء اغتنائها من عمليات االستحواذ املتنوعة، جلبت هذه اإلمرباطوريات       

جميع أنواع البضائع إىل أوروبا، بعضها كان متوفرًا مسبًقا ولكنه نادر ومكلف،  

م مألوف:  وبعضها  وغريب،  جديد  والسكر وبعضها  والقهوة  الشاي  ضمنها  ن 

والفراء   والحرير  والكاليكو  والقطن  والرز  والبطاطا  والتبغ  والتوابل  والروم 

 (.2008والخزف والخشب املنشور والحديد )هارتيل 

املشاركني        بني  متبادل  بشكل  املفيدة  التجارة  عزز  الذي  البحري  التوسع  لكن 

قدرة القوى اإلمربيالية واالستعامرية يف    الراغبني يف األرايض البعيدة، زاد أيًضا

أوروبا عىل استغالل املوارد والسكان يف جميع أنحاء العامل. ومعظم ما بدا كأنه  

الهند   رشكة  ُمنحت  وعليه،  السالح.  تهديد  تحت  الواقع  يف  حدث  حرة«  »تجارة 

ملكية   سلطة  اسميًا،  تجارية  منشأة  كونها  من  الرغم  عىل  الربيطانية،  الرشقية 

استولت    1757ستخدام القوة العسكرية يف محاربة التجار املنافسني. ففي عام  ال 

بأكملها   املغولية  البنغال  والية  الضم  – عىل  عمليات  من  العديد  بني  األوىل  وهي 

وفرضت الرضائب والرسوم الجمركية التي استخدمتها لرشاء البضائع    – القرسية

سميث، الذي يعد من أشد املؤيدين  الهندية وتصديرها إىل بريطانيا. وقد أدان آدم  
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هذا   عىل  بحدة  األوروبية  اإلمرباطوريات  وفوائدها،  الحقيقية  الحرة  للتجارة 

البلدان   املتفوقة »الرتكاب كل أشكال املظامل يف تلك  االستغالل واستخدام قوتها 

 (.1776القصية دومنا عقاب« )سميث 

ع      التي  الحرة،  التجارة  وليست  املركنتلية،  بدورها  إنها  التي  اإلمربيالية،  ززت 

شجعت االستعامرية. وعززت االستعامرية شكاًل محرَّفًا آخر للتجارة الحرة، أال وهو  

العبودية. وبالتايل، من مستعمرات الربتغال يف غرب أفريقيا، بيع األفارقة كخدم  

األخرض   والرأس  ماديرا  يف  السكر  قصب  ملزارع  وكعبيد  أوروبا  يف  للمنازل 

الرقيق الربيطانيون يف »تجارة  الواقعتني الربتغال. وانخرط تجار   تحت سيطرة 

ثالثية«، إذ أخذوا السلع املصنعة إىل أفريقيا مقابل العبيد الذين نقلوهم للعمل يف  

املزارع االستعامرية يف منطقة البحر الكاريبي، ثم عادوا مبحاصيل السكر والتبغ  

مجد سميث  أدان  وقد  بريطانيا.  إىل  اإلخضاع  الناتجة  هذا  ودناءة«  »وحشية  ًدا 

)سميث   األوروبيني  »األنذال«  أيدي  عىل  األبطال«  ألمم  ، 1763،  1759»البائس 

اليوم، مل يكن ذلك  1776 (. فبالنسبة له، كام بالنسبة للعديد من معارصيه ولنا 

املرشوعة   الحرة  التجارة  لفكرة  تحريًفا  أيًضا  كان  بل  فحسب،  أخالقيًا  محتَقرًا 

 بأكملها.

 

 خطوات متعرثة نحو التجارة الحرة 

كتاب   األمميف  من    ثروة  بأنه  آدم سميث  جادل  للمركنتلية،  الذًعا  نقًدا  يعد  الذي 

حرة بحق )سميث    – وليس تلك املفروضة عىل أحد– األفضل ترك التجارة املرشوعة  

اإلمربيالية  1776 )ورشور  املركنتلية  للضوابط  الشامخ  الرصح  كان  فقد   .)
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التي ولّدها( خطأً. وارتأى أنه إذا كان التبادل طوعيًا حًقا، فيجب أن    واالستعامرية 

يفيد كال الطرفني، فام من طرف يربم صفقة باختياره إذا كان يتوقع الخسارة فيها.  

ويستفيد البائعون من الصفقة بحصولهم عىل النقود، كام ينتفع املشرتون أيًضا  

ات ذات قيمة بالنسبة لنا مثلام تكون  بحصولهم عىل السلع التي يريدونها. والوارد

صادراتنا بالنسبة لآلخرين. وعندما نتفق عىل التجارة، يقدم كل منا قيمة لآلخر.  

بالتجارة. وليس من الرضوري أن نجعل عمالءنا    تنشأفالرثوة ليست ثابتة وإمنا  

رة الحرة  أكرث فقرًا يك نصبح أكرث ثراًء: إذ ميكننا جميًعا أن نزداد ثراًء بتبني التجا

قدر    – املتبادلة   بأقل  البلدان  بني  والخدمات  السلع  بتداول  السامح  سياسة  وهي 

 ممكن من القيود. 

عام        سميث  كتاب  نرش  من  قليلة  أشهر  بعد  الفكرة،  لتوضيح  ،  1776وكأنه 

مفتوح.   رصاع  إىل  الشامليني  األمريكيني  مبستعمريها  بريطانيا  عالقة  انحدرت 

املركنت للمبادئ  املستعمرات  فوفًقا  مع  التجارة  كل  حجز  بريطانيا  حاولت  لية، 

رضائب  فرض  محاولتها  كانت  وقد  اآلخرين.  مع  التجارة  من  ومنعتها  لنفسها، 

جديدة عىل املستعمرين القشة التي قصمت ظهر البعري: إذ حملوا السالح واتخذوا  

 من أنفسهم بلًدا مستقاًل.

يف البلد الجديد. فأول قانون رئييس    لكن املفاهيم املركنتلية ظلت قامئة، حتى     

 1789يقرّه الدستور الجديد للواليات املتحدة هو قانون التعريفة الجمركية لعام  

األوروبية   الواردات  من  األمرييك  التصنيع  وحامية  اإليرادات  لزيادة  ُصمم  الذي 

يف املائة عىل السلع املستوردة، من ضمنها   50األرخص، إذ فرض رسوًما تصل إىل  

الصلب والسفن واملنسوجات. وقد عارض توماس جيفرسون مثل هذه التعريفات  
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ذلك،   ومع  األمريكية؛  والقطن  والتبغ  الرز  من صادرات  االنتقام  خشية  املرتفعة، 

بصفته رئيًسا يواجه العراقيل التجارية املتأتية عن حروب بريطانيا ضد نابليون،  

عام   يف  جيفرسون  الصادرات  1807فرض  عىل  تجارة  حظرًا  عدم  سياسة  ثم   ،

صارمة ضد بريطانيا. وقد كانت مكلفة ومدمرة لكال الطرفني وأفضت إىل حرب 

1812 . 

 

 وداًعا لقوانني الحبوب 

واصلت بريطانيا أيًضا الحاميات املركنتلية. فمع استعادة السالم يف نهاية املطاف، 

والش والشوفان  القمح  ضمنها  )من  للحبوب  العاملية  األسعار  عري(  انخفضت 

وهي    – انخفاًضا ملحوظًا. ولحامية منتجيها، فرضت بريطانيا »قوانني الحبوب«  

قوة   األرايض )وهم  ذلك ماليك  أفاد  األرخص. وبينام  الحبوب  واردات  ملنع  قيود 

بالنسبة   مرتفعة  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  أبقى  فقد  الربملان(،  يف  مهيمنة 

إىل   1816م عن املحاصيل الشحيحة يف عام  للعامل العاديني. وأدى النقص الناج

 اندالع أعامل شغب خطرية.

شكل املعارضون للقيود رابطة مناهضة قوانني الحبوب، التي جادلت، بقيادة      

التجارة الحرة جون برايت )كالهام   الرائد عن  الصناعي ريتشارد كوبدن واملدافع 

لل حًدا  سيضع  اإللغاء  بأن  الربملان(،  يف  عضًوا  ألصحاب  أصبح  املجحفة  عوائد 

العقارات، ويقيض عىل الفقر يف املناطق الريفية، ويقدم للعامل املزيد من فرص  

)باتلر   األمم  بني  السالم  بدوره  سيعزز  ما  بالتجارة،  وينهض  املنتظم  التوظيف 

2019 .) 
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أرى يف مبدأ التجارة الحرة ما سيطبَّق عىل العامل األخالقي كمبدأ الجذب يف  

يجمع البرش جميًعا، ويرمي عداء العرق والعقيدة واللغة جانبًا،  إذ س   – الكون  

 ويوحدنا بروابط السالم األبدي. 

 ( 1846ريتشارد كوبدن )  – 

الحبوب. ففي عام   أُلغيت قوانني  املحاصيل مرات عديدة حتى  ومع ذلك، أخفقت 

الغذاء. 1845 يف  هائل  ونقص  مبجاعة  تتسبب  أيرلندا  يف  البطاطا  آفة  بدأت   ،

حزبه  وتحرك   أن  من  الرغم  عىل  القيود  إللغاء  بيل  روبرت  السري  الوزراء  رئيس 

املحافظ فّضل تقليديًا ماليك األرايض. وقد أقنع زميلُه املحافظ، دوق ولينغتون،  

 لدرء اندالع مترد، ال التزاًما بالتجارة الحرة.   – مجلَس اللوردات باملوافقة 

 

 حقبة تجارة أكرث انفتاًحا 

إىل حدوث هبوط رسيع يف أسعار الحبوب.   1846قوانني الحبوب عام أدى إلغاء 

عام   تجلب  1900وبحلول  الجديدة  والبواخر  الحديدية  السكك  كانت  عندما   ،

لربيطانيا كميات وفرية من الحبوب من املروج األمريكية الشاسعة، وصل سعرها  

واد الغذائية أن  (. وقد عنى استرياد امل1999إىل ُعرش املستويات السابقة )أورورك  

  40األرايض الزراعية يف بريطانيا أصبحت أقل قيمة، فانخفض سعرها إىل نحو  

(. وخرس بضعة من ماليك األرايض األثرياء، إال أن العديد  1997يف املائة )أورورك  

 من املستهلكني الربيطانيني األقل ثراًء استفادوا. 

نقل البخاري والتلغراف )والحًقا  استفاد التصنيع من التجارة أيًضا. كام جعل ال     

مستعمراتهم   يف  والعمالء  املوردين  إىل  أقرب  األوروبيني  املصنعني  الهاتف( 
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بالفاكهة والخرضاوات   املتاجرة  اآلن  باإلمكان  السابقة. فقد أصبح  ومستعمراتهم 

يف   التجارية  املوانئ  وتوسعت  طويلة.  وملسافات  برسعة  املنتجات  من  وغريها 

وأف عرشات  األمريكيتني  هاجر  إذ  الجديدة،  التجار  طبقة  منت  كام  وآسيا،  ريقيا 

املاليني من الناس بحثًا عن الرثوة يف األسواق االستعامرية الناشئة )بون وريجبي  

2017 .) 

أوروبا        املستهلكني    مركزوظلت  التصنيع، وزودت ماليني  قادت  فقد  التجارة: 

لكن   الغرب. فرب   تركيزبالسلع.  نحو  القطن  التجارة تحول  استوردت  مثاًل  يطانيا 

املائية  الطاقة  واستخدمت  التقليدي(،  الصوف  من  بكثري  أقوى  )أليافه  األمرييك 

والبخارية لصنع أقمشة رخيصة ومالبس جاهزة للتصدير إىل جميع أنحاء العامل.  

ومل تكن ثورة من أجل الصناعة فحسب، وإمنا من أجل حياة العامل يف بلدان العامل  

ثورة قامت جزئيًا عىل العمل القرسي للعامل املستعبدين اآلخرين يف  مع أنها    – 

 مزارع أمريكا.

 

 انحدار سياسات التجارة الحرة 

نهاية قرن تقريبًا    1914مع ذلك، أعلن اندالع الحرب العاملية األوىل يف أوروبا عام  

يكن هدفها  املركنتلية، مل  من  بنوع جديد  الحرب  وأتت  نسبيًا.  الحرة  التجارة  من 

كسب املعادن النفيسة من خالل زيادة الصادرات وتقييد الواردات، وإمنا تجميع  

ومنع األعداء من فعل اليشء نفسه.    – لشن الحرب    املواد الخام واملصنوعات الالزمة

وقد شهدت هذه الفكرة قيام البلدان بتقييد صادراتها وزيادة وارداتها مع فرض  

التقنيات   وُوظِّفت  املعادية.  البلدان  إىل  األخرى  البلدان  صادرات  عىل  حصار 
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الغاية   الجوي، إىل   – الجديدة لتحقيق هذه  القصف    كاأللغام والغواصات وحتى 

)فنديل  السوداء  القامئة  يف  لألعداء  السلع  صّدرت  التي  الرشكات  إدراج  جانب 

 (.2007وأورورك 

، ظلت العقلية املركنتلية قامئة، إذ مل ترغب  1918حتى بعد انتهاء الحرب يف عام       

القوى املنترصة يف ازدهار أعدائها املهزومني عرب مامرسة التجارة غري املقيدة، فقد  

د التي من املمكن استخدامها يف الحرب مرة أخرى. كام أرادوا أيًضا  يجمعون املوا

حامية أعاملهم وصناعاتهم. وسهلت عليهم أنظمة التحكم املركزية يف زمن الحرب  

مواصلة التدخل. لكن التكاليف االقتصادية كانت مرتفعة. فالتجارة الدولية، التي  

من الناتج العاملي يف عام   يف املائة   13منت باطراد حتى وصلت يف ذروتها إىل  

يف املائة فقط بحلول   5، و1921يف املائة بحلول عام    10، انخفضت إىل  1913

كام كانت عليه يف أربعينيات القرن التاسع عرش. ومل تعد التجارة   –   1935عام  

لعام   الناتج  من  حصتها  القرن    1913إىل  سبعينيات  منتصف  حتى  أخرى  مرة 

 العرشين. 

روف االقتصادية املتفاقمة يف أمريكا إال إىل املزيد من القيود. ففي ومل تفِض الظ     

، وعد هربرت هوفر بتدابري لحامية عامل  1928االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  

من شدة املطالبات بفرض    1929املزارع، وزاد انهيار سوق األسهم األمريكية عام  

هاويل  - قانون تعرفة سموت، طُرح يف الكونغرس  1928قيود تجارية. يف عام  

سلعة مستوردة. وحني    20,000الذي من شأنه أن يفرض رسوًما عىل أكرث من  

، انتقم رشكاء أمريكا التجاريون، بقيادة كندا، بوضع ضوابطهم  1930ُمرِّر يف عام  

 لالسترياد، ما عّمق التباطؤ االقتصادي )الذي سيتحول إىل الكساد الكبري( أكرث. 
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عام        تقريبًا.  1933وبحلول  النصف  إىل  األمريكيني  والدخل  الناتج  انخفض   ،

وانعكست هذه التأثريات عىل العامل أيًضا، ال سيام يف أوروبا، حيث غذت قوميًة  

الحرب   سيغدو  ملا  تتأهب  األوروبية  األمم  كانت  فبينام  عسكرية.  العاملية  بنزعة 

ليست  لفرتة  أنها ستعود،  إال  املايض.  الحرة شيئًا من  التجارة  بدت فكرة  الثانية، 

بطويلة، ببذل جهد دويل متضافر. 
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 نظرية التجارة  4

 

 التبادل والقيمة 

كان وصف آدم سميث للتبادل الطوعي بأنه يعود بالنفع عىل كال الطرفني، وال يقترص  

عىل الطرف الذي يتلقى املدفوعات، رضبة مدمرة للمركنتلية. إال أنه يف ذلك الوقت، 

السعر،  وبنفس  السلعة  نفس  الطرفان  يتبادل  املطاف،  نهاية  ًا: ففي  األمر محريِّ بدا 

فادة من الحصول عليها، ويتوقع اآلخر االستفادة من  فكيف ألحدهم أن يتوقع االست

العنرص،  بد أن يكون مخطئًا بشأن قيمة  أال يعني ذلك أن أحدهام ال  التخيل عنها؟ 

 وبالتايل ال بد أن يخرس فعليًا من التبادل؟ 

اإلجابة هي ال، ألنه، كام أدرك سميث، ال تكمن القيمة يف السلع نفسها، وإمنا يف       

رين إليها. فعندما يتبادل الناس السلع، إنهم يفعلون ذلك ألن كاًل منهم أذهان الناظ

يف   زميله  مع  بسعادة  يتبادل  قد  مثاًل  فالطفل  مختلًفا.  تقيياًم  السلعة  نفس  يقيم 

املدرسة لعبة يشعر بامللل منها مقابل لعبة أرخص بكثري يجدها مسلية أكرث. وال تُعقد 

اللعبتني بالعكس. ومن املثري لالهتامم، أنه مل يُصنع  املقايضة إال إذا قيّم الطفل اآلخر

التبادل   ألعاب  – أي يشء جديد من خالل  تُصنع  استفاد كال   – جديدةمل  ذلك  ومع 

 (.2011الطرفني. فالقيمة قد ازدادت )باتلر 

وينطبق اليشء نفسه عندما يتم تداول السلع أو الخدمات مقابل املال. فالعمالء       

سم موطن  يف  يف  اليوم  مزارعون  زرعه  الذي  املوز  باختيارهم  يشرتون  البارد  يث 

كولومبيا املشمسة ألنهم يقيمون الفاكهة أكرث من األموال التي يسلمونها يف املقابل. 

واملزارعون الكولومبيون، بالعكس، يقيمون املال أكرث من الفاكهة. ويرجع ذلك إىل  

اعية املتخصصة، يتمكنون، بتكلفة  أنه بفضل مناخ كولومبيا االستوايئ ومعرفتهم الزر 

زهيدة جًدا، من إنتاج كميات من املوز أكرب مام ميكن أن يستهلكوه وعائالتهم. عندئذ، 
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ورشاء  بسهولة،  املوز  زراعة  يستطيعون  ال  الذين  لألشخاص  فائضهم  بيع  ميكنهم 

 يشء أكرث قيمة بالنسبة لهم بالعائدات. 

 

 التخصص 

التخصص   من خالل  أنه  األخرى:  رؤية سميث  إىل  النقطة  هذه  أسامه  – تقودنا  ما 

يصبح الناس قادرين عىل إنتاج أكرث مام يحتاجون إليه الستخدامهم   – بتقسيم العمل

الخاص بكثري. فالتخصص يتيح لهم تجميع الفوائض التي ميكنهم بعد ذلك املتاجرة  

 بها.

 الذي رضبه سميث عن تقسيم العمل. فمعظمنا  كان مصنع الدبابيس املثال الشهري      

سيواجه صعوبة عند صنع دبوس واحد متقن يف يوم واحد، حتى لو ُصهر املعدن  

كان   سميث  زاره  الذي  الدبابيس  مصنع  يف  العرشة  األشخاص  أن  إال  لنا.  مسبًقا 

دبوس يف اليوم ألن كل واحد منهم تخصص يف أجزاء    48,000بإمكانهم أن يصنعوا  

من العملية واكتسب األدوات املتخصصة التي يحتاج إليها للقيام بذلك )باتلر  مختلفة

يقصه، 2011 وثالث  يقّومه،  وآخر  السلك،  »يسحب  سميث،  يقول  كام  فأحدهم،   .)

املجموع،   يف  الرأس«.  الستقبال  ويعده  األعىل  يف  يشحذه  وخامس  يدبّبه،  ورابع 

متخ عملية  عرشة  مثاين  قرابة  الدبوس  صناعة  )سميث تتضمن  متاميزة  صصة 

1776 .) 

مام       أكرث  صنع  من  الناس  ميّكن  الذي  التخصص  بفضل  غالبًا  التجارة  توجد 

التبادل  بأن  الحقيقة  بالفائض. لكن  أكرث  إليه، واستبدال أشياء يقيمونها  يحتاجون 

أيًضا مثل هذا التخصص بتوفري اآللية التي ميكن للناس من خاللها أن    يشجع ممكٌن 

إنتاج فائض. بعبارة مبسطة، من املجدي أن تنتج، ثم تتاجر مبا ميكنك  يستفيدوا من 

 إنتاجه بسهولة وجودة وتكلفة أقل.
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 امليزة النسبية 

وقد وّضح سميث مجدًدا أنه ال جدوى من محاولة أرسة أن تصبح مكتفية ذاتيًا، بأن  

تستطيع  كانت  إذا  املالبس،  أو  األحذية  أو  كالطعام  إليه  تحتاج  ما  كل  رشاء    تنتج 

ينطبق  إنتاجها. وما  آخرين متخصصني يف  أفضل وأرخص من أشخاص  منتجات 

(. فلامذا نحاول زراعة العنب 1776عىل األرس الفردية ينطبق أيًضا عىل األمم )سميث  

فرنسا  يف  بكثري  أقل  بتكلفة  إنتاجه  أمكن  إذا  الباردة،  إسكتلندا  يف  النبيذ  وصنع 

 املعتدلة؟ 

التأكيد زراعة املوز يف بريطانيا، لكن املزارعني سيحتاجون  وباملثل، من املمكن ب     

إىل بناء بيوت زجاجية كبرية ومكلفة وتركيب سخانات نهمة للطاقة من أجل زراعة 

املوز من كولومبيا، حيث ميكن زراعته بسهولة   املوز عىل أي نطاق. لذا، يعد رشاء 

ريطانيا. ويف ما يتعلق وبوفرة وبتكلفة منخفضة، أرخص بكثري بالنسبة للناس يف ب

عىل بريطانيا. إال أن بريطانيا باقتصادها   مبيزة مطلقةبزراعة املوز، تتمتع كولومبيا  

األقوى صناعيًا، تعد أفضل يف صناعة األدوية واآلالت التي تصدرها إىل كولومبيا. 

 وكال البلدين يستفيد من هذا التبادل. 

بسلعة   يزودنا  أن  أجنبي  بلد  بإمكان  كان  نصنعه  إذا  أن  ميكننا  مام  أرخص 

نوظفه   الذي  صناعتنا  إنتاج  من  بجزء  منه  رشاؤها  األفضل  فمن  بأنفسنا، 

 بطريقة نتمتع من خاللها ببعض األفضلية.

 (1776آدم سميث ) – 

(. فمن خالل 1817وقد نّقح هذه الفكرة اقتصادي بريطاين آخر هو ديفيد ريكاردو )

نطقي أن يقوم بلد ما بالتجارة، حتى لو كان  ، أوضح أنه من املامليزة النسبيةمفهومه  

  مقارنة . فالبلد ينبغي أن يركز عىل ما يفعله بشكل أفضل  كل يشءأفضل من غريه يف  

آالت  إنتاج  كولومبيا  بإمكان  كان  لو  حتى  املثال،  سبيل  عىل  التجاريني.  برشكائه 

امل بإنتاج  املال  من  املزيد  تجني  رمبا  األخرى،  البلدان  من  وأفضل  ألنها أرخص  وز، 
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أفضل بكثري يف ذلك من معظم البلدان األخرى. ومن خالل التخصص يف زراعة املوز،  

ميكنها أن تجعل نفسها حتى أفضل: إذ ميكنها زيادة حجم وكفاءة إنتاجها واالستثامر  

ما هو الزم   الحصاد  – يف كل  النبات، وتقنيات  اآلفات، وتربية  كاألسمدة، ومكافحة 

 . أفضل وأرخص  لتأمني موز  – والتعبئة

أو لتوضيح هذه النقطة مبثال من الحياة اليومية: قد يتمتع الطبيب مبهارات أفضل      

أنه من   إال  العيادة؛  االستقبال يف  املفاتيح والهاتف من موظف  لوحة  استخدام  يف 

املنطقي أن يركز الطبيب عىل تشخيص املرىض وعالجهم، بداًل من إضاعة وقته الثمني 

 التدريب والرد عىل الهاتف.  يف كتابة رسائل

 

 املزايا غري املتكافئة والتجارة 

الذي تحتاجه البلدان    العملمع أن ريكاردو نفسه اقرتح التخصص عىل أساس مقدار  

املختلفة إلنتاج نفس املنتج، مثة عوامل أخرى مهمة أيًضا للتصنيع، كاألرض ورأس  

بني البلدان. فربيطانيا، مثاًل، متتلك  املال. ومرة أخرى، ال توزَّع هذه املوارد بالتساوي  

رأس مال أكرب وعدًدا أكرث من العامل املهرة مقارنة بكولومبيا؛ وكولومبيا لديها الكثري 

 من العامل غري املهرة ولكنها تتمتع بظروف أفضل لزراعة الفاكهة.

دفعت أفكار كهذه اثنني من االقتصاديني السويديني يف القرن العرشين هام، إييل       

هيكرش وبريتل أولني، إىل اقرتاح أن األمناط الدولية لإلنتاج والتجارة كان من املمكن 

وهي املوارد املختلفة التي تحتاجها إلنتاج  –   عوامل اإلنتاجالتنبؤ بها عىل أساس أي من  

)أولني كا  – أشياء محددة بلدان مختلفة  نادرة ومكلفة، يف  أو  نت وفرية ورخيصة، 

1933 .) 

اقترص        املختلفة يف    أولني– منوذج هيكرشوقد  العوامل  تركيزه عىل  األصيل يف 

ليشمل  بتوسيعه  قاموا  الالحقني  االقتصاديني  لكن  مال.  ورأس  عاملة  من  البلدان 

. عىل سبيل املثال، قد يكون لبلد  االختالفات األخرى ذات الصلة كاملوقع واملناخ مثاًل 
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املناخ   أن  الفاكهة؛ يف حني  إنتاج  أفضلية يف  كولومبيا  مثل  النبات  استوايئ وارف 

املعتدل الرطب واملروج الخصبة يف أيرلندا تعطيها أفضلية يف تربية األبقار الحلوب 

تصم يف  أفضلية  متنحها  أمريكا  يف  التقنية  والخربات  والجنب.  الزبدة  يم وإنتاج 

تكسبها  الصني  يف  الرخيصة  العاملة  األيدي  وفرة  أن  حني  يف  وبنائها،  الطائرات 

أفضلية يف تجميع املعدات اإللكرتونية. بهذه الطريقة، تعوض التجارة عن التوزيع  

 غري املتكافئ للموارد يف مختلف البلدان. 

 

 من يتاجر مع من؟ 

يف   االختالف  شديدة  البلدان  أن  الواضح  املوارد  من  باردة، – تخصيصات  أو  دافئة 

تكسب الكثري من التجارة    – ماهرة أو غري ماهرة، ساحلية أو داخلية، خصبة أو قاحلة

مع بعضها. إال أنه حتى البلدان املتشابهة متاًما تتاجر مع بعضها أيًضا: فهناك أحجام 

روبا؛ ومثة أحجام كبرية من التجارة بني الواليات املتحدة وكندا مثاًل، أو بني بلدان أو 

 متنامية من التجارة داخل أمريكا الجنوبية أو جنوب رشق آسيا أيًضا. 

إن هذا يوضح التقدم الكبري الذي أحرزته التجارة العاملية، واستغالل امليزة النسبية.       

فالبلدان التي تبدو متشابهة من حيث الرثوة أو املوقع أو املوارد الطبيعية بإمكانها أن  

ة يف تزويد سلعة معينة وتداولها مع البلدان األخرى. عىل سبيل املثال، تبعد  تجد ميز 

مياًل فقط عن الهند، ولكنها متدها باللحوم املصنعة والتوابل واإلطارات   35رسيالنكا  

والحبوب  باملعادن  رسيالنكا  الهند  تزود  بينام  والقفازات.  العازلة  واملواد  املطاطية 

وباملثل،   أخرى ولكنها والقطن واآلالت.  أوروبية  بلدان  الغذاء من  تستورد بريطانيا 

كمبوديا  إىل  والبالستيك  والنسيج  املعادن  تصّدر  وفيتنام  إليها.  الخدمات  تصدر 

ومنتجات  واملطاط  والخرضاوات  بالفواكه  فيتنام  تزود  بدورها  التي  املجاورة، 

رة باستمرار عىل  األخشاب. إن كل بلد يستغل أبسط مزاياه عىل جريانه، وتحثهم التجا

 الحفاظ عىل تلك امليزة وتحسينها. 



37 

 

قد تكون امليزة النسبية أشد وضوًحا عند مامرسة التجارة بني بلدان مختلفة. لكنها      

البلدان الفردية أيًضا. عىل سبيل املثال، تبيع  التجارة املحلية داخل  سمة من سامت 

ينام يزود الغرب األوسط األمرييك  نيويورك الخدمات املالية لبقية الواليات املتحدة، ب

أيًضا   مثة  والنبيذ.  الفاكهة  كاليفورنيا  وتبيع  والحبوب،  من    مجموعاتاملصنوعات 

إذ تعد حيدر آباد يف الهند مركزًا رئيسيًا   – األنشطة داخل البلدان جديرة باملالحظة  

 لتكنولوجيا املعلومات، وكذلك وادي السيليكون يف كاليفورنيا.

 

 ية؟ تحدي الجاذب 

قد تعكس التجارة بني البلدان املتشابهة ببساطة الحقيقة بأنها قريبة، أو رمبا تتشارك  

مالية   أو  قانونية  أو  ثقافية  مؤسسات  أو  مشابهة،  تطور  مرحلة  أو  مشابهة،  بلغة 

للتجارة إىل أن حجم التجارة بني بلدين    منوذج الجاذبيةمامثلة. يف الحقيقة، يشري  

 قربهام وحجم اقتصاديهام.يعتمد إىل حد كبري عىل 

الخدمات       عىل  القامئة  التجارة  يف  حتى  صحيح،  هذا  أن  عىل  األدلة  بعض  مثة 

تسوده   عامل  كذلك يف  األمر  والتأمني واالستشارات(. هل سيظل  )كالبنوك  الحديثة 

التوحيد   وزيادة  مىض،  مام  تكلفة  أقل  نقل  توفر  فمع  مفتوح.  سؤال  هو  العوملة 

اإلجراء يف  يف  القيايس  املعلومات  تكنولوجيا  كفاءة  وتعزيز  الجمركية،  ات 

البعيدة   التجارة مع األمم  الكثري، ستزداد  اللوجستيات، وتحسني االتصاالت وغريها 

 سهولة.
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 فوائد التجارة  5

 

التجارة، إذن، كال الجانبني وال تحدث إن مل تفعل ذلك. تتمثل الفوائد الواضحة،  تفيد  

الثابتةالتي يسميها االقتصاديون   التجارة  التي تأيت من  مكاسب  القيمة  ، يف زيادة 

التبادل الطوعي، وزيادة الرفاهية العامة )خاصًة رفاهية املستهلكني( وتعزيز النمو  

النمو والتنمية االقتصادية، تعرف   ترسعأيًضا أحداثًا    التجارة  تثرياالقتصادي. لكن  

مكاسب غري مادية من  . وهناك فوائد غري اقتصادية ومبكاسب التجارة الديناميكية

 أيًضا. التجارة 

 

 مكاسب التجارة الثابتة 

أكرب.  فقد    مداخيل  أعىل.  قوميًا  دخاًل  التجارة  املركنتيلية    شكلتوفر  حواجز  دحر 

ا من االزدهار االقتصادي الربيطاين يف أواخر القرن التاسع عرش التجارية جزًءا كبرًي 

  (. وباملثل، أدت جهود ما بعد الحرب لتشجيع التجارة إىل زيادة مداخيل 1982)كاين  

(. ويف اآلونة األخرية، أدى  2003الدول الغربية يف أواخر القرن العرشين )تريبورغ  

آسيا   رشق  والصني/جنوب  آسيا  جنوب  يف  دخول  العاملية  التجارة  شبكات  إىل 

أخرجت  التي  اآلسيوية«  »املعجزة  تفجري  إىل  املايض  القرن  وتسعينيات  مثانينيات 

 (.2016مليار شخص تقريبًا من الفقر املدقع )البنك الدويل 

  يف املئة يف التجارة يزيد من مداخيل   1تشري األبحاث إىل أن كل منو بنسبة  

(. وقد أثرى حتى البلدان قليلة 1999ة )فرانكل ورومر  يف املئ  2مواطني الدولة بنحو  

املوارد الطبيعية. إذ كانت املراكز التجارية الرئيسية يف هونغ كونغ وسنغافورة، مثاًل، 

أماكن فقرية نسبيًا يف نهاية الحرب العاملية الثانية ولكنها تعد اآلن من أغنى املراكز 

املوارد الطبيعية الوفرية والتي تعزل نفسها ، تحتل البلدان ذات  ويف املقابلالتجارية.  

 عن التجارة، مثل كوريا الشاملية، مرتبة متدنية يف جداول االزدهار العاملية. 
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والرفاهية  والقيمة  والجودة،  مرتفًعا االختيار،  دخاًل  التجارة  توفر  ال  ذلك،  ومع   .

ثراًء ميكنها   فحسب. بل توفر جودة حياة أفضل أيًضا. فمن الواضح أن البلدان األكرث

تحمل إنفاق املزيد عىل أشياء مثل التعليم والرعاية الصحية األفضل والبيئة األنظف. 

األفكار  بفضل  أيًضا  الحياة  جودة  مزايا  من  وغريها  الفوائد  هذه  تعزز  ولكن 

 واملامرسات والعمليات الجديدة املستوردة. 

من املنتجات من    تتيح التجارة للمستهلكني أيًضا الوصول إىل مجموعة واسعة

ما   العامل،  أنحاء  فال مجاالت    يوسعجميع  لهم.  املتاحة  والقيمة  والجودة  االختيار 

والثقافات  األرايض  مبنتجات  االستمتاع  ميكنهم  بل  املحلية.  باملنتجات  يتقيدون 

األطعمة   أو  واألحذية،  واملالبس  املنسوجات  من  املختلفة  األنواع  فيها  مبا  األخرى، 

أو  مثل    واملأكوالت،  الخدمات  وحتى  املنزلية،  السلع  أو  املركبات،  أو  اإللكرتونيات، 

الخدمات املرصفية أو التعليمية أو اإلصالحات. ميكن للمنتجني أيًضا استرياد أفضل 

 معدات التصنيع يف العامل للمساعدة يف زيادة إنتاجيتهم.

ر املتزايد بالرضورة أنها ال تعِن حقيقة ارتباط التجارة بالنمو واالزدها  القيم الليربالية. 

التي تدعم التجارة   مبا فيها – تسببهام، رغم أنها تساعد بالتأكيد. قد تكون املواقف 

القانون،  وسيادة  والسالم،  والتسامح،  اآلخرين،  احرتام حقوق  مثل  الليربالية  القيم 

د  (. تاريخيًا، لق 2013هي الدوافع الرئيسية )باتلر    – واالقتصاد الحر واملجتمع الحر

تقدمت املجتمعات التي سادت فيها هذه القيم والتي صانت املؤسسات التي حافظت 

 عليها جيًدا )مثل الدميقراطية النيابية ونظام العدالة النزيه( برسعة أكرب. 

 

 مكاسب التجارة الديناميكية  

، ميكن أن يؤدي التخصص الذي تقوم  4كام ذكر يف الفصل    التخصص واإلنتاجية.

عليه التجارة إىل زيادات هائلة يف اإلنتاجية. ويعزز أيًضا االستخدام األفضل للموارد  

)مثل األرض، والعاملة، واملواد ورأس املال( ألنه يدفع املنتجني الستخراج نتاج أكرب  
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)مثل املصانع   وفورات الحجمن  من نفس املدخالت. فيشجعهم، مثاًل، عىل البحث ع

)مثل محال السوبر ماركت التي تبيع املالبس ووفورات النطاق  األكرب واألكرث كفاءة(،  

)مثل تجميع رشكات تكنولوجيا ووفورات التكتل  واألدوات املنزلية إىل جانب البقالة(،  

التي تجلبها املعلومات يف وادي السيليكون(. باإلضافة إىل ذلك، فإن السوق األوسع  

التجارة تعزز االستخدام األفضل ملوارد البلد أيًضا. فمثاًل، قد متلك دولة غري تجارية  

التجارة، ميكنها تطويرها إلنتاج   لكن بفضل  البور؛  األرايض  مساحات شاسعة من 

 محاصيل تصديرية تفيد املستهلكني األجانب وتجلب النقود للمنتجني املحليني. 

حقيقة فائدة التخصص والتجارة الشديدة الناس عىل االنتقال تشجع    تبديل املوارد. 

من العاملة منخفضة القيمة إىل الصناعات األكرث إنتاجية حيث يتمتعون مبيزة نسبية. 

املصاطب يف  يكدحون  كانوا  الذين  تالل  فالعامل  سفوح  عىل  الصغرية  الزراعية 

حوا يعملون اآلن يف  صخرية تلسعها أشعة الشمس يف الجزر اليونانية، مثاًل، أصب

فنادق ومطاعم ومتاجر تخدم سائحني تجذبهم نفس املناظر الطبيعية الوعرة التي 

ويشرتون    – جعلت الزراعة غري مربحة للغاية. ففي قطاع السياحة، يكسبون أكرث  

 طعامهم من مزارعني أكرث كفاءة يف مجتمعات ودول أخرى. 

واالستثامر.  التحتية  التجا  البنية  لسائر  التحتية  ميكن  البنية  استخدام  بالطبع  ر 

والطرق،  واملطارات،  املوانئ،  )مثل  زبائنهم  إىل  السلع  لجلب  الالزمة  واالستثامرات 

واألنفاق والجسور، وأيًضا الشبكات ونظم املحاسبة واألدوات املالية وحتى الرتتيبات  

أسواق جديدة.    – القانونية(   إىل  الوصول  تكاليفها وميكنها من  يقلل من  وتعد  ما 

لألعامل  مامثلة  فوائد  يقدمان  واالستثامر  التحتية  البنية  ألن  ديناميكية،  املكاسب 

 التجارية املستقبلية، والتي قد تتاجر مبنتجات ال ميكن تصورها بعد. 

. توسع التجارة الدولية قاعدة املواهب املشاركة يف توريد  املنافسة واالبتكار والتقدم 

للغاية.   األسواق  إىل  املنتجني املنتجات  عىل  يتعني  أنه  املتزايدة  املنافسة  هذه  تعني 

املحليني جعل أنشطتهم مجدية من حيث التكلفة، أو املخاطرة بخسارة أعاملهم لصالح  
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الغرباء. عليهم التحكم يف التكاليف وخفض الهدر. ويجب أن يبقوا يقظني لفهم ما 

ستقبلية عىل كال الجبهتني. يريده الزبائن وكيفية تلبية رغباتهم، ولتوقع االتجاهات امل

للزبائن   عروضهم  وتحسني  البتكار  جديدة،  أشياء  تجربة  يف  يستمروا  أن  يجب 

التقدم  بدوره  يدفع  والتحسني  لالبتكار  املستمر  الضغط  وهذا  إنتاجهم.  وعمليات 

 (.  2020)ريديل

إن الرسالة الواضحة عىل نحو صارخ من التاريخ، لدرجة أنه يبدو مستحياًل أن  

أي شخص خالفها، هي أن التجارة الحرة تؤدي إىل ازدهار متبادل بينام  يفكر  

دولة فتحت حدودها للتجارة  عىل  تؤدي الحامئية إىل الفقر. ال يوجد أي مثال  

 وانتهى حالها أكرث فقرًا...

 (2010مات ريديل ) – 

 

 الفوائد غري املادية 

الفوائد غري املادية وغري االقتصادية للتجارة، كام   أدرك ريتشارد كوبدن، عميقة  إن 

(. برصف النظر عن تأثريها االقتصادي، فإن االختيار واالبتكار  1846أيًضا )كوبدن  

والتقدم الذي تحققه التجارة يحسن حياتنا والعامل الذي نعيش فيه. تجلب لنا التجارة 

مالبس أفضل ونظاًما غذائيًا أفضل ورعاية صحية أفضل وتكنولوجيا أفضل وغري 

 لكثري. ذلك ا 

للحياة   رضوريًا  بل  فحسب،  ذاته  بحد  قياًم  يعترب  ال  الذي  السالم،  يعزز 

االقتصادية، أيًضا بفضل التجارة، إذ تتطلب التجارة أن نتعامل مع أشخاص من خارج  

ونحرتم، أو عىل األقل – بلدنا وثقافتنا. فحتى نتاجر جيًدا مع اآلخرين، يجب أن نفهم  

 أللفة من أي عداء قد نحمله تجاههم.قيمهم. تقلل هذه ا – نتسامح مع

تعد الفوائد التي تجلبها التجارة لكال الجانبني سببًا وجيًها للدول لحل خالفاتها  

سلميًا وليس عسكريًا. فعندما نعتمد عىل اآلخرين يف العديد من السلع األساسية التي  
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وكلام    نحتاجها، يكون من الجدير أن نتعاون معهم ونحفاظ عىل تدفق تلك السلع.

الدول  فخسارة  السالم.  عىل  للحفاظ  الحوافز  زادت  التجارة،  يف  استثامرنا  زاد 

التجارية من الرصاعات العسكرية التي تعطل شبكات اإلمداد أو تهدد اإلنتاج أكرب  

ببساطة. ولكن التجارة تستبعد تصاعد الرصاعات إىل أعامل عدائية مفتوحة. وكام  

ئ غالبًا( إىل االقتصادي السيايس الفرنيس  جاء يف مالحظة منسوبة )بشكل خاط

يف القرن التاسع عرش فريديريك باستيا: »إن مل تعرب البضائع الحدود، فإن الجيوش  

 ستفعل«.

وقيمهم   زبائنهم  يفهموا  أن  خصوًصا  واملصدرين  املستوردين  عىل  يجب 

لقاء  فهي مصدر إل   – ومؤسساتهم. وقد يتعني عليهم أيًضا أن يتقنوا لغة الطرف اآلخر  

نظرة ثاقبة عىل كيفية تفكري متحدثيها. قد يقدر املستهلكون أيًضا، الذين يالحظون  

األصول املتنوعة للواردات التي يشرتونها كل يوم، قيم الشعوب والثقافات األخرى. 

تقدم الطبيعة الدولية للرتفيه اليوم )مثل األفالم والتلفزيون( مثااًل عىل مقدار تعرضنا 

 اط الحياة األخرى بفضل التجارة.للثقافات وأمن
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   الجزء الثالث 

 

 شكوك حول التجارة 
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 الرابحون والخارسون يف التجارة  6

 

 التغيري االقتصادي يخلق رابحني وخارسين 

رغم اتفاق معظم االقتصاديني عىل الفوائد العامة للتجارة الحرة، تنتج التجارة حتاًم  

 ورابحني أيًضا.خارسين 

ال تختلف التجارة يف هذا عن أي جانب آخر من الحياة االقتصادية. فمن الناحية  

وكيفية   ننتجها  التي  األشياء  وتحسني  واالخرتاع  االبتكار  املنافسة  تحفز  اإليجابية، 

إنتاجها. فيحرز هذا تقدًما يعزز رفاهية وازدهار البرشية عموًما. لكن يؤدي التغيري 

تاًم إىل تعطيل حياة بعض الناس، وخاصًة من تصبح صناعاتهم زائدة  االقتصادي ح 

 عن الحاجة بسببه. 

عىل هذا النحو، دمر مجيء املركبات اآللية أعامل إسطبالت العربات. ثم جعل  

وجعلت  اقتصادية.  غري  يدويًا  املصنوعة  السيارات  فورد  هرني  إنتاج  خط  نظام 

عتيقة  األفالم  كامريات  الرقمية  الهواتف    الكامريات  يف  الكامريات  دمج  وفعل  جًدا؛ 

الذكية نفس اليشء لها. قلة من يريدون اليوم العودة إىل التنقل بالخيول أو كامريات 

 التصوير، أو أي تقنية قدمية أخرى، وكل تطوير يرّسح العاملني فيها.

وباإلضافة إىل التغيريات التكنولوجية، تخلق التغيريات يف أذواق املستهلكني  

ا رابحني وخارسين. شهدت خيارات اليوم غري الرسمية يف اللباس، مثاًل، تفوق  أيضً 

األحذية   صانعي  عىل  وريبوك  ناييك  مثل  الرياضية  األحذية  تصنيع  رشكات 

عرب   بالتجزئة  البيع  محال  ازدهار  الرسيعة«  »املوضة  اتجاه  شهد  بينام  التقليديني؛ 

أند إم،  التكلفة مثل زارا، وإتش  وبرميارك، ويونيكلو وغاب عىل    الوطنية منخفضة 

حساب متاجر املالبس املحلية التقليدية. دفعت املخاوف البيئية الزبائن يف العديد من  

البلدان إىل التحول عن البالستيك والوقود األحفوري، ما تسبب يف مشاكل للمنتجني 

 الذين يستخدمونها أو يوردونها.
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أي الصناعات  الطبيعية أن تعطل  ًضا. فقد أدت جائحة كوفيد،  ميكن لألحداث 

مثاًل، إىل إغالق واسع النطاق للمطاعم ودور السينام واملتاجر يف العديد من البلدان  

عرب    –  بالتجزئة  والبيع  الرقمي  والرتفيه  الرسيعة  الوجبات  رشكات  ازدهار  رغم 

 اإلنرتنت. 

فالتغيري، إذن، يجلب الرابحني والخارسين، رغم كونه جزء من الحياة. وتعد  

تفتح االقتصادات عىل األفكار والتقنيات واملنتجات   – التجارة مصدرًا مهاًم للتغيري  

 وأمناط الحياة الجديدة. 

 

 النزوح يف البلدان الغنية 

إن استعانة البلدان األكرث ثراء مبصادر خارجية لوظائف التصنيع من البلدان األقل 

دثه التجارة. إذ تؤدي إىل فقدان تكلفة تعد مثااًل بارزًا عىل التغيري املستمر الذي تح

عامل التصنيع وظائفهم وكفاحهم للعثور عىل أخرى. وتصبح مناطق كاملة غلبت 

)الفحم والصلب( والغرب  إنجلرتا  عليها صناعات محددة يف ما مىض، مثل شامل 

األوسط األمرييك )الصلب وصناعة السيارات( »غري مصنعة« أحيانًا، ما يؤدي إىل  

اجتامعي   العاملية  حرمان  عملياتها  الرتكيز عىل  التجارية  األعامل  إعادة  ومع  عميق. 

الفرص والدعم املجتمعي )هوخربغ   الداخل، تتضاءل  : 2020وتقليل االستثامر يف 

 (. 2الفصل 

تشري بعض األدلة إىل أن هذا يؤدي إىل زيادة التفاوت يف الدخل )بون وريغبي  

لوظائفهم، تخلق التجارة رابحني (. ولكن رغم فقدان بعض الناس  6: الفصل  2017

أحد   تشري  أرخص.  املنتجات  وتجعل  املستهلكني  خيارات  من  تزيد  فهي  أيًضا: 

يف املئة يف الواردات تخفض األسعار   1التقديرات األمريكية إىل أن كل زيادة بنسبة 

(. ويشمل ذلك أسعار الرضوريات مثل 2005يف املئة )هوسامن وليبتاغ    2.4بنسبة  
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وا أي  الطعام  ويعوض رمبا  األفقر خصوًصا  املواطنني  يساعد  ما  واألحذية،  ملالبس 

 زيادة يف تفاوت يف الدخل. 

مبصادر   االستعانة  عن  ينتج  التصنيع  وظائف  بعض  فقدان  أن  رغم  وأيًضا، 

ذلك.   كل  التجارة يف  اللوم عىل  إلقاء  ال ميكن  األرخص،  والواردات  عاملية  خارجية 

من ذروة عام   – فصحيح أن البلدان األكرث ثراًء شهدت انخفاًضا يف العاملة الصناعية  

مليون فقط اليوم. لكن تشري   12.5، إىل  مليون يف أمريكا، مثاًل   19.4البالغة    1979

يف املئة من هذا الرتاجع ينبع من تحسينات اإلنتاجية مثل   85األبحاث إىل أن نحو  

التجارة   وليس  اللوجستية،  والخدمات  املعلومات  وتكنولوجيا  التحسينات    – األمتتة 

آخرون ؛ راجع أيًضا ديفراج و 2016التي قد تحدث بشكل طبيعي دون التجارة )كالين  

 (.2015؛ هيكس وديفاراج 2017

لقد خلقت التجارة الدولية غالبًا فرًصا جديدة يف البلدان الغنية، مثل التصنيع  

(. يجد العديد من العامل الصناعيني املرسحني 2016عايل القيمة أو املتقدم )كالين  

أو  وأرسهم أيًضا وظائف يف قطاعات أكرث إنتاجية وتنافسية مثل الرعاية الصحية،  

التعليم، أو البيع بالتجزئة، أو الخدمات أو تكنولوجيا املعلومات. إذ يجد أكرث من ثلث  

األمريكيني العاملني يف التصنيع وظيفة جديدة يف غضون خمسة أسابيع، ويتوظف  

األمرييك   العمل  أسبوًعا )مكتب إحصاءات  أربعة عرش  (. 2020ثلثاهم يف غضون 

آ  وتصدأ  تنهار  قد  املصانع  أن  »اقتصاد  رغم  يحسب يف  الذي  املال  رأس  فإن  التها، 

(، 2002، وقدرات وخربة األفراد أنفسهم )بريي  رأس املال البرشيالشعب« اليوم هو  

 (.2018والشبكات التي متكنهم من العمل مًعا )باتلر 

 

 إنتاجية العمل 

اليد   رغم كل هذا، يعتقد الناس يف البلدان الغنية غالبًا أن املنافسة من البلدان ذات

األجور  من  أدىن  حد  دفعهم  من  املنتجون  يشتيك  إذ  عادلة.  غري  العاملة  رخيصة 
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والرضائب يزيد عدة مرات عمَّ يدفعه منافسوهم األجانب. لذا يشعر العامل بالقلق من  

أجنبية  السلع  إىل  الصنع  محلية  السلع  من  الزبائن  تحول  بسبب  وظائفهم  فقدان 

 الصنع األرخص. 

التي  التغيريات  تتمتع    لكن  لآلخرين.  نعمًة  تكون  قد  نقمة  البعض  يعتربها 

البلدان النامية مبيزة نسبية يف تكاليف العاملة. فيتيح تصدير املهام لها للمصنعني 

عىل   الرتكيز  إىل  أيًضا  ويدفعهم  لزبائنهم.  األسعار  خفض  ثراًء  األكرث  البلدان  يف 

 أو معدات رأساملية كثرية. مثل املهام التي تتطلب مهارات أعىل  – مزاياهم النسبية 

إن األجور يف املكسيك، مثاًل، أقل بكثري من األجور يف الواليات املتحدة، ولهذا  

السبب نُقلت العديد من وظائف التصنيع إليها. لكن التحول الحقيقي يكون غالبًا أقل 

ي  بكثري. فالعامل املكسيكيون أقل إنتاجية من العامل األمريكيني، ألن رأس املال الذ

يساعدهم عىل العمل بكفاءة أقل. ومبا إن األمر يتطلب املزيد من املكسيكيني الفقراء 

يف رأس املال للقيام بنفس املهمة التي ميكن أن يقوم بها أمرييك غني برأس املال،  

فإن ارتفاع نسبة وظائف التصنيع الجديدة يف املكسيك ال يعني أن عدًدا مكافئًا قد 

 فقد يف أمريكا. 

 

 ري والعوملة التغي 

استخدام  استمر  الغنية،  البلدان  االقتصادية ببطء عادًة. فحتى يف  التغريات  تحدث 

الخيول للتنقل لخمسني عام بعد وصول السيارات. متنح هذه التغيريات التدريجية  

عىل   العثور  من  العامل  ومتكن  الجديد  الواقع  مع  للتكيف  وقتًا  التجارية  األعامل 

 ية.  وظائف جديدة أكرث إنتاج

ومع ذلك، يشعر منتقدو التجارة بالقلق من أن التخصص املتزايد يف العامل قد  

يعرض األفراد والرشكات والبلدان بل والعامل ملزيد من االضطرابات املفاجئة والواسعة  
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أن   دائم يف  الخارج، يكون هناك خطر  الحيوية من  املنتجات  تأيت  فعندما  النطاق. 

 ًدا. تعطل إمداداتها، عرًضا أو عم

عطلت الحروب النابليونية، مثاًل، تجارة بريطانيا مع الواليات املتحدة. ودمرت  

الكاريبي   القطن  إىل  الوصول  املنتجني  عىل  تعذر  إذ  فرنسا،  يف  النسيج  صناعة 

(. ألحق حظر استخدام النفط الذي فرضته منظمة البلدان  2019)كربيك وهودوالك  

مة بالصناعات الثقيلة يف بريطانيا،  أرضارًا جسي   1973املصدرة للنفط )أوبك( عام  

، وجدت 19– واليابان، والواليات املتحدة وكندا. ويف اآلونة األخرية، يف جائحة كوفيد

التي تحتاجها  البلدان أن معظم معدات الحامية الشخصية )يّب يّب إي(  العديد من 

 ملوظفي املشايف مستورد، وأنها تتنافس مع دول أخرى عىل اإلمدادات.

 

 ض للمنافسة التعر 

التجارية  الحواجز  وراء  صناعاتها  تحمي  عندما  محدًدا  اضطرابًا  البلدان  تواجه 

لسنوات أو عقود، ثم تزيل هذه الحامية فجأًة. قد تربم حكوماتها، مثاًل، »اتفاقيات  

التجارة الحرة« )إف يت إيه( التي تقلل القيود التجارية فيام بينها، وترحب باملكاسب 

ولكنها ترتك الصناعات التي كانت محمية سابًقا عاجزًة عن املنافسة. اإلجاملية لذلك  

يف الواقع، قد يؤدي التدفق املفاجئ للواردات األجنبية األرخص إىل تدمري قطاعات 

 بأكملها.

الحواجز   إزالة  إن  الواقع،  يف  نزوًحا.  تسبب  الحرة  التجارة  إن  الناس  يقول 

 التجارية هي التي تسبب النزوح. 

 ( 2009أورورك )ب. ج.  – 

الدولية هي   التجارة  التي تشعر بأنها أكرث تهديًدا من  بطبيعة الحال، إن الصناعات 

التي   املتميزة  الحامية  تأيت  لكن  للمنافسني.  أسواقها  فتح  ضد  بشدة  تضغط  التي 
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األسعار   وارتفاع  الخيارات  قلة  ناحية  من  املستهلكني،  حساب  عىل  عليها  تحصل 

 عليها يف مرحلة ما أن تتكيف مع الواقع. والجودة الرديئة. ويتوجب

الصناعات  هذه  خالله  تتكبد  طوياًل،  وقتًا  التكيف  هذا  يستغرق  قد  لألسف، 

وعاملها والبلد عموًما الخسائر. وهذا غالبًا هو النقد األكرث شيوًعا للعوملة، ولطموح 

ولهذا   ميكن.  ما  بأرسع  التجارية  الحواجز  لتقليل  العاملية  التجارة  السبب منظمة 

يجادل نقاد العوملة بأن الصناعات يف البلدان الفقرية قد تحتاج إىل حامية مستمرة  

حتى تصبح كبرية وفعالة من ناحية التكلفة مبا يكفي للمنافسة يف األسواق العاملية 

 (. 9ما يسمى حجة »الصناعة الناشئة« )انظر الفصل  – 
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 مخاوف تخص العوملة  7

 

 إكراه الدول الفقرية 

أ  أنها اسرتاتيجية  يرى  العوملة  األغنى الستغالل قىس منتقدو  الدول  سفيهة تضعها 

الدول األفقر منها عن طريق إضعاف املنتجني املحليني. ويجادلون بأن الدول األغنى  

تهيمن عىل منظمة التجارة العاملية وتضع قواعدها، مجربًة الدول األفقر عىل تخفيض 

 اهة عىل حواجزها هي. حواجزها التجارية، بينام تحافظ بسف

تتمتع    فإنها ال  أكرب،  اقتصاديًا  ثراًء نفوذًا  األكرث  الدول  ولكن يف حني متتلك 

فإن  انحياز،  وجد  إن  )بل  الدولية.  النقاشات  يف  أكرب  سيايس  بنفوذ  بالرضورة 

االنخفاضات الكبرية يف تعريفات التصنيع التي فووض عليها يف السنوات األوىل  

أفادت البلدان النامية أكرث من غريها،   لتعريفة الجمركية والتجارةلالتفاقية العامة ل

املقابل(. يجب أن تقبل  التنازالت يف  القليل من  البلدان مل تقدم سوى  رغم أن هذه 

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية من قبل جميع األعضاء قبل أن تصبح نافذة، لذلك  

ومبا أن منظمة التجارة    لديها تحفظات.ميكن للبلدان أن تحجب االقرتاحات إذا كانت  

اآلن   تضم  كل   164العاملية  مبوازنة  تعتقد،  الدول  معظم  أن  املفرتض  فمن  عضًوا، 

 األمور، أن االتفاقيات التجارية تفيدها بشكل عام.

 

 تأخر دائم؟ 

ما يزال بعض املشككني يجادلون بأن، مهام تكن فوائد التجارة، فإنها ال تغري العالقة  

– غري املتكافئة بني الدول الغنية والدول الفقرية. أشارت ما تسمى بأطروحة بريبيش 

أنه، مع ازدياد ثروة العامل، فإن الطلب عىل البضائع املصنعة سيزيد بشكل   سينغر

ألولية كالغذاء، والنفط، واملعادن. )ببساطة شديدة، فإن  أرسع من الطلب عىل السلع ا

العامل األكرث ثراًء يشرتي املزيد من الرفاهيات، ولكن هناك حًدا لكمية الغذاء أو الوقود  
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البضائع  تنتج  األغنى  الدول  أن  أن يستهلكوها(. مبا  البرش  الذي ميكن حتى ألثرى 

سية بشكل رئييس، فإن األخرية ستبقى املصنعة بينام تنتج الدول الفقرية السلع األسا

 متأخرًة عىل الدوام. 

ولكن، فإن هذه الفكرة، التي راجت يف ستينيات وسبعينيات القرن العرشين،   

مقبولة. فإن أسعار السلع األولية متقلبة، كونها تتأثر باألزمات املالية، وفرتات مل تعد  

خالل فرتات االزدهار العاملي.   االنكامش الصناعي، والكوارث الطبيعية، ولكنها ترتفع

وقد حلقت يف بداية العقد األول من األلفية الثالثة، عىل سبيل املثال، بسبب ارتفاع 

البضائع  أسعار  استمرت  بينام  النمو.  رسيعة  أخرى  وأسواق  الصني  من  الطلب 

وبعضها )كاإللكرتونيات واملالبس    – املصنعة، تحت ضغط املنافسة، بالهبوط بثبات  

ية( كان عجيبًا يف ذلك. انتقل الكثري من إنتاج هذه املصنوعات اآلن إىل البلدان  واألحذ 

الفقرية، ما يجعلها أقل اعتامًدا عىل صادرات السلع األولية عىل كل حال. إن أوضح  

إيكونوميست  اتجاه واضح )ذا  البيانات عدم وجود تأخر، وال حتى أي  استنتاجات 

 بالتأخر الدائم يف اللحاق بالركب؛ يف الواقع، (. ليست الدول النامية محكومةً 2020

 منا بعضها برسعة ملحوظة بشدة. 

األمناط    ببساطة  تعزز  التجارة  أن  »التأخر«  حجة  من  أخرى  نسخة  تقول 

بريطانيا  تتمتع  املثال،  اليوم، عىل سبيل  وحتى  املتكافئ.  للتبادل غري  االستعامرية 

يا وأمريكا؛ وكذلك حال فرنسا مع غرب بروابط تجارية مهمة تربطها بالهند وأسرتال

 أفريقيا والدول الكاريبية؛ وإسبانيا مع أمريكا الجنوبية. 

ولكن التجارة مبنية عىل الثقة. من األسهل الوثوق باألشخاص الذين يشاركونك   

االستمرار مع  التجارة أصعب من  وبناء روابط مع رشكاء جدد يف  اللغة والتاريخ. 

تجارية   شبكات  إنشاء  النامية  للبلدان  ميكن  ذلك،  ومع  ببساطة.  القدميني  الرشكاء 

الخاصة   التحويلية  صناعاتها  وبناء  صادرات جديدة  تجاوزت  لقد  فعاًل،  أيًضا.  بها 

املصنوعات صادرات السلع يف معظم الدول النامية خارج أفريقيا جنوب الصحراء. 
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الدول التي كانت تعد فقرية، كاليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصني، أصبحت 

آلن اليوم من كبار املصدرين العامليني يف مجال الصناعات التحويلية، وهي تتحول ا

إىل كربى الدول املصدرة للخدمات. وقد أصبحت بعض املستعمرات السابعة أغنى من  

الفقرية  البلدان  إن  القائلة  الفكرة  فإن  لذا،  السابق.  يف  تحكمها  كانت  التي  الدول 

 ستبقى متخلفًة عن الدول األكرث ثراًء تبدو فكرة خاطئة. 

 

 استبدال الواردات 

القرن العرشين، دفعت هذه األفكار العديد من  ومع ذلك، ففي ستينيات وسبعينيات  

تلك   هدف  كان  الواردات«.  »استبدال  تقتيض  جديدة  سياسة  لتبني  النامية  البلدان 

اقتصاداتهم   جعل  خالل  من  املتقدمة  الدول  عىل  اعتامدهم  تقليل  ذلك  يف  البلدان 

كالصلب  جديدة،  تحويلية  صناعات  الحكومات  أنشأت  ذاتيًا.  مكتفيًة  النامية 

هذه  وا حميت  وقد  والطائرات.  اإللكرتونيات  وحتى  املنزلية،  واألجهزة  لسيارات 

ملنع  املصممة  األجنبي  الرصف  وضوابط  التجارية  بالحواجز  الناشئة«  »الصناعات 

 االستثامر من الذهاب إىل الخارج. 

الربيستيج    تدعم  مشاريع  عىل  األموال  رصفت  فقد  خائبة.  النتائج  كانت 

ال  التي  الصلب  وإمدادات   كمصانع  األسواق  عن  بعيدًة  وكانت  نسبية،  مبيزة  تتمتع 

املدخالت ومل تتحول أبًدا إىل مشاريع مربحة. إذ مل تكن االقتصادات املحلية متطورًة  

أو كبريًة مبا يكفي الستيعاب منتجاتها. وقد أدى الضغط الناتج عىل أموال الحكومة  

)الت النمو  معدالت  وانخفاض  والتضخم،  الديون،  من  إىل  كثري  يف  سلبيًة  كانت  ي 

األحيان(، بل حتى انخفاض حصة البلدان النامية من أسواق التصدير، وهو عكس ما 

 (.5: ف. 2017كانت ترمي إليه )بوون وريغبي 

حتى    الواردات«  »استبدال  فكرة  الحكومات  بعض  اتبعت  فقد  ذلك،  ومع 

لكمبيوتر املحلية من خالل  الثامنينيات. فحاولت الربازيل، مثاًل، تعزيز تصنيع أجهزة ا 
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تقييد الواردات وعرقلة املشاريع املشرتكة مع الرشكات املصنعة األجنبية. ولكن هذا 

أدى لألسف إىل جعل الرشكات األخرى يف البلد تدفع ضعفي السعر العاملي ملعدات 

كانت متأخرًة من الناحية التكنولوجية، ما أرض بالقدرة التنافسية للربازيل )برووك  

1990 ) 

اسرتاتيجية    تتنب  مل  هي  برسعة.  آسيا  يف  النامية  االقتصادات  منت  باملقابل، 

منخفضة   التحويلية  الصناعات  يف  النسبية  ميزتها  استغلت  بل  الواردات  استبدال 

لذلك، متكنت سنغافورة،  التصدير. ونتيجًة  التجارة، لتكسب عوائدها من  أو  املهارة 

واليا الجنوبية،  وكوريا  كونغ،  الصناعي  وهونغ  التحول  من  وغريها  وتايوان،  بان، 

سينغر – بشكل أرسع بكثري من أفريقيا وأمريكا الالتينية، متحديًة تنبؤات بريبيش

عام  الجمركية يف  التعريفات  نحو جميع  الجنوبية  كوريا  ألغت  عندما  دائم.  بتأخر 

ملحيل يف املئة، ومنا الناتج ا  30، انطلق اقتصادها، إذ منت صادراتها بنسبة  1960

بنسبة   )كرويغر    10اإلجاميل  املئة  الدول 4: ف.  2020يف  األمثلة  هذه  (. شجعت 

 النامية عىل هجر سياسات استبدال الواردات واعتناق التجارة عوًضا عن ذلك. 

 

 حركة التجارة املنصفة 

هناك تخوف إنساين عىل نطاق واسع من كون العوملة قد تقلل من أرباح املزارعني 

قرية، وذلك بتعريضهم للمنافسة من املنتجني األكرث كفاءًة يف الخارج. يف البلدان الف 

أدى هذا التخوف، والذي أصبح أكرث إلحاًحا بسبب انخفاض أسعار النب، إىل إنشاء  

عام  يف  ناشطة  ومجموعات  دينية  مجموعات  قبل  من  املنصفة  التجارة  مؤسسة 

تج 1992 تجارية  عالمة  إنشاء  املؤسسة  تلك  هدف  كان  وقد  يف  .  املستهلكني  ذب 

البلدان الغنية من خالل ضامن أن حصًة أكرب من السعر الذي يدفعونه )للقهوة أواًل، 

أيًضا  بعد  فيام  املؤسسة  بنت  للمنتجني.  ستذهب  بعد(  فيام  أخرى  ملنتجات  ولكن 

املزارعني عىل   األمد ساعدت  تقلبات األسعار واالستثامر يف رشاكات طويلة  تجاوز 
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ال والبنى  والعرشين  اآلالت  الخامسة  السنوية  الذكرى  يف  املؤسسة  قدرت  تحتية. 

يورو   مليار  أنها حققت  استثمرت يف  من  لتأسيسها  التي  العادلة«  التجارة  »أقساط 

 األدوات والتدريب واالئتامن والتعليم واملشاريع املجتمعية. 

كانت  عىل الرغم من جدارة أهداف املؤسسة، يتساءل بعض االقتصاديني عام إذا   

(. بالنظر إىل  2008تروج بالفعل للمصالح طويلة األجل للمزارعني الفقراء )سيدويل  

حجم أسواق النب العاملية، مبا فيها مليارات اليوروهات التي تجنيها الدول الغنية كل 

مليار يورو    1عام من خالل الحفاظ عىل الحواجز الحامئية ضد القهوة املصنعة، فإن  

»األقساط«  عاًما مب  25عىل مدى   الكثري من  لغ ضئيل نسبيًا. إضافًة إىل ذلك، فإن 

تذهب إىل عدد صغري من املزارعني، والكثري منها تذهب إىل ماليك األرايض بداًل من  

العاملني، ومعظمها يف بلدان غنية نسبيًا مثل املكسيك. يف الحقيقة، قد تصعب هذه  

رية، مثل إثيوبيا. إضافًة إىل ذلك، فقد  اإلعانات املنافسة عىل املزارعني يف البلدان الفق

كهبوط أسعار القهوة الذي يشري إىل وجود عدد – يخفف الدعم من إشارات السوق  

ويحجز املزارعني يف حالتهم الحالية، بداًل من حثهم عىل التنويع   – فائض من املنتجني

واستكشاف منتجات أو صناعات جديدة. وقد غطت املؤسسة عىل عالمات تجارية  

أن  أخ املنتقدون  يستنتج  فعالية.  أكرث  بشكل  األفقر  املنتجني  قد تساعد  أخرى  القية 

حركة التجارة العادلة ليست اسرتاتيجية تنمية قابلة للتطبيق عىل املدى الطويل، وأنه  

الجمركية عىل   التعريفات  إزالة  أكرب من خالل  أو منافع  ميكن تحقيق منافع مثيلة 

 (.2010لفقرية )موهان الواردات الزراعية من الدول ا 

 

 استغالل العامل الفقراء 

هناك مخاوف عىل العامل الصناعيني أيًضا. فعىل سبيل املثال، يجادل منتقدو العوملة  

بأن الرشكات عرب الوطنية )ش. ع. و.( تجرب العامل عىل العمل يف »ورشات عمل 

 استغاللية« لساعات طويلة وبأجور منخفضة ويف ظل ظروف سيئة.
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(. من املؤكد أن أعامل  2017صورة الحقيقية أقل وضوًحا )بوون وريغبي  إن ال 

التصنيع قد انتقلت إىل الدول ذات العاملة الرخيصة التي تتحمل أجورًا أقل، وساعات 

الغنية. ولكن ال أحد مجرب عىل   الدول  عمل أطول، وظروف عمل أسوأ مام تتحمله 

أو اإللك التي تصنع املالبس  رتونيات للتصدير: لقد اختاروا فعل العمل يف املصانع 

يف  كالعمل  األخرى  الخيارات  من  أجرًا  وأفضل  وأمانًا،  أكرث سالمًة  العمل  ألن  ذلك 

البلدان   عنها يف  يسمع  من  عملهم  وساعات  أجورهم  تصدم  قد  الزراعة.  أو  املناجم 

يف    املتقدمة، ولكنها بشكل عام أعىل، وغالبًا ما تكون أعىل بكثري، من تلك املتوفرة 

(. واألرباح املرتفعة تعني مستويات أقل من 2006الوظائف املحلية األخرى )شاربك 

(: أرباح املصانع مفيدة بشكل خاص للفتيات 2004عاملة األطفال )إدموندز وبافنيك  

املراهقات، ما يسمح للعائالت بإبقائهن يف التعليم لفرتة أطول ومتكينهن من تأجيل  

 (.2014وقت الحق )هيث ومبارك  الزواج وإنجاب األطفال إىل

ضد العوملة. شهد عامل    – العوملة ... نجحت يف توحيد الناس من حول العامل  

وشهد   الصني.  من  باملنافسة  أعاملهم  تهديد  املتحدة  الواليات  يف  املصانع 

املزارعون يف الدول النامية باملقابل أعاملهم تهدد من قبل ... رشكات األموال 

الواليات املتح دة. ورأى العامل يف أوروبا كيف هوجمت حقوق حامية  من 

الوظائف التي جاهدوا للوصول إليها ... وشعر دعاة حامية البيئة أن العوملة  

قوضت نضالهم الذي دام عقًدا من الزمن يف سبيل وضع لوائح للحفاظ عىل  

 تراثنا الطبيعي. 

 ( 2007جوزيف ستيغليتز ) – 

 

أن   األدلة  تظهر  املجمل،  البلدان  يف  يف  والعمل  املعيشة  مستويات  تحسن  التجارة 

لديهم  املبارش  األجنبي  االستثامر  من  عالية  مستويات  لديهم  الذين  وأولئك  الفقرية. 

وريغبي   )بوون  متزايدة  توظيف  ملواطنيهم 6: ف.  2017معايري  التجارة  تجلب   .)
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أفضل، وصحة   أجورًا أعىل، ومزيًدا من فرص العمل، وتقلل من الفقر، وتؤمن تغذية

الرسمي، 2017أفضل، وعمرًا أطول )نوربريغ   االقتصاد عري  العامل من  (. وتخرج 

وبافنيك   )ماككايغ  األمان  وينعدم  السيئة،  والظروف  األجور  تدين  يسود  حيث 

2014) . 

املواد    أيًضا. فقد أصبحت أسواق  النامية  البلدان  املستهلكني يف  التجارة  تفيد 

كثرية  الغذائية   أخرى  وأشياء  اإلعالم  ووسائل  واالتصاالت  واإللكرتونيات  واملالبس 

أن   ميكن  مام  وأرخص  أفضل  مستوردة  منتجات  للمستهلكني  يوفر  ما  حًقا،  عامليًة 

توفره صناعاتهم املحلية. وبالنسبة ألشد الناس فقرًا عىل وجه الخصوص، فإن هذا  

 يعد مكسبًا مهاًم.

آسيا واليابان وكوريا وسنغافورة وهونغ كونغ  ال شك أن الصني وجنوب رشق  

والهند ما كان بإمكانها تحقيق التقدم الذي حققته لوال التجارة. وال كانت حياة العديد  

من أفقر الناس يف العامل لتتحسن بهذا املقدار وبهذه الرسعة. لسنوات عديدة حتى  

خميس سكان العامل    ، عندما بدأت التجارة يف التوسع برسعة، كان أكرث من1980عام  

، انخفض ذلك إىل ما 1990يعيشون عىل أقل من دوالرين يف اليوم. وبحلول عام  

يزيد قليالً عن الثلث. واآلن النسبة هي واحد من كل عرشة. وذلك عىل الرغم من تزايد  

مليار شخص. بالنظر إىل أن    1.9نحو    1990عدد سكان العامل: مثل رقم الفقر لعام  

قد منا بنسبة الثلث تقريبًا منذ ذلك الحني، فقد نتوقع أن يتجاوز    عدد سكان العامل

اليوم   الذين يقعون دون خط دوالرين يف  الفقراء  اآلن. يف    2.5عدد  مليار بحلول 

 مليون، معظمهم يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 500الواقع، فقد انخفض إىل 

 

 مخاوف بيئية 

التجار  أن  لالنتقاد  األخرى  األوجه  البلدان ذات من  تتمتع  إذ  بالبيئة.  العاملية ترض  ة 

العاملة الرخيصة عموًما مبعايري بيئية أقل من الدول األغنى؛ ولذلك، فحني يستعان  
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مبصادر خارجية ألجل وظائف التصنيع، من املرجح أن يكون العمل يف املصانع التي  

الز  جعل  خالل  ومن  سامة.  انبعاثات  وتطلق  األحفوري  الوقود  أكرث تستخدم  راعة 

وتدمري  وتآكلها،  لألرايض  املفرط  االستغالل  إىل  التجارة  تؤدي  أن  ميكن  ربحية، 

تزال  ما  زراعيٍة  أراٍض  عن  بحثًا  الربية  للحياة  األخرى  الطبيعية  واملساكن  الغابات 

 خصبة. 

تجيب البلدان الفقرية بأن مثل هذه الشكاوى نفاق. ويقولون إن الدول الغنية   

ًما يذكر بالبيئة خالل املراحل األوىل لتطورها: فقد جرد معظمهم مل تكن تظهر اهتام

غاباتهم للزراعة وأحرقوا الوقود األحفوري للصناعة. فمن غري املعقول إذن حرمان  

بني   املساواة  عدم  إطالة  إىل  إال  يؤدي  ال  ذلك  إن  الفرص.  نفس  من  النامية  البلدان 

 األغنياء والفقراء. 

قدمة مل تكن عىل دراية كبرية بالتأثري البيئي ألعاملها  وبالطبع فإن البلدان املت 

من   فبينام  ولكن  املحتمل.  الرضر  يتجاهل  أن  ألحد  ميكن  فال  اليوم،  أما  السابقة: 

الصحيح أن البلدان تسبب رضرًا بيئيًا يف مراحل تطورها األوىل، فإنها تصبح أكرث  

ن أقل استعداًدا لقبول املصانع نظافًة كلام ازدادت ثراًء. مع ازدياد ثراء الناس، يصبحو 

القذرة واألنهار امللوثة والشوارع املليئة بالدخان. ولحسن الحظ أيًضا، فإن التجارة  

والنمو يجلبان لنا تقنيات إنتاج »أخرض« أرخص. ولذلك، فإن السامح للبلدان النامية  

ونظاف ثراًء  أكرث  عاملاً  الطبيعية سيخلق  الدورة  هذه  برسعة خالل  )ديندا  بالعبور  ة 

 البيئة.  تحسني(. عىل املدى الطويل، فإن التجارة والنمو يعمالن عىل  2004

ملسافات   البضائع  نقل  تعني  العاملية  التجارة  أن  األخرى  البيئية  املخاوف  من 

طويلة، ما يزيد البصمة الكربونية ملا نستهلكه. ومن خالل جعل اإلنتاج أرخص، فإن  

من املنتجات، ما يضيف إىل املشكلة )فرانكل ورومر   التجارة تشجعنا عىل رشاء املزيد

2005 .) 



58 

 

ومع ذلك فإن التكاليف البيئية للنقل أقل مام يتصور. إذ يسمح النقل بالحاويات   

واللوجستيات الحاسوبية بشحن البضائع بكميات كبرية بكفاءة مذهلة. يف الواقع، 

ر ومنزل العميل. يف املناخات فإن معظم »أميال الطعام« يشكلها امليل األخري بني املتج

الباردة، يتطلب خيار »الرشاء املحيل« املتمثل بالرتبية املحلية للمحاصيل والحيوانات 

 طاقًة أكرث من استريادها من املناخات الدافئة.  

اتفاقيات    وتأخذ  للبيئة.  كليًا  مدمرًة  باعتبارها  التجارة  إدانة  الخطأ  فمن  لذا 

التجارة   تنظيم منظمة  هي  الحقيقية  املهمة  بالحسبان.  البيئية  االهتاممات  العاملية 

البرشي،   التقدم  عىل  نفسه  الوقت  يف  نحافظ  بينام  البيئة  نحمي  بحيث  التجارة 

 وخصوًصا لألفقر.

 

 اإلمربيالية الثقافية 

أساليب الحياة  االنتقاد األخري للتجارة العاملية أنها تدمر الثقافات املحلية، مستبدلًة بها  

السطحية واالستهالكية العربية. وبهذا يهيمن كل ما هو غريب من التلفزيون واألفالم  

من  بداًل  العامل.  إعالم  وسائل  عىل  الحاسوب  وألعاب  االجتامعي  التواصل  ووسائل 

األطعمة التقليدية، يقدم الهامربغر والدجاج املقيل والبيتزا والقهوة يف جميع انحاء  

ف يف  وستاربكس  العامل  وكنتايك  ماكدونالدز  وتبيع   – روع  منها.  محلية  نسخ  أو 

 املتاجر الغربية املاركات الغربية يف مدن متتد من كواالملبور إىل ليام. 

تراجم   القدماء  الرومان  قرأ  إذ  الجديد.  باألمر  ليس  الثقايف  االنتشار  ولكن 

بعيد. وقد جلب طريق الفالسفة اليونانيني واستوردوا التوابل والفواكه الغربية من  

إىل الصني. وقد أدى  الحرير الورق والطباعة والبارود إىل أوروبا، واألديان الجديدة  

وصول الثقافة الهندية إىل جاوة وبورنيو إىل تغذية طلبهم عىل العطريات. وتنترش 

   األرقام العربية والتسميات العربية يف علم الفلك يف جميع أنحاء العامل.
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قايف عملية ذات اتجاهني. إذ يختار الطرفان ويعتمدان ما يحلو لكل  واالنتشار الث

منهام من اآلخر. فيستمتع رشكاء أمريكا التجاريون بالهامربغر )الذي يوفر لهم تغذية  

أكرث مقابل كل دوالر من معظم البدائل( ويرشبون الكوكاكوال )وهي آمنة للرشب يف  

لية األخرى(. ويف الوقت نفسه، يستمتع كل مكان، عىل عكس العديد من الخيارات املح

وبرامج   اليابانية  النفس  عن  الدفاع  وفنون  الصينية  باإلبر  بالوخز  األمريكيون 

أنحاء  جميع  من  الغريبة  واملأكوالت  االسكندنايف  والتصميم  األسرتالية  التلفزيون 

 العامل.

واالبتك الثقايف  التنوع  التجارة  تعزز  جديدة،  ألفكار  تعريضنا  خالل  ار.  من 

والهندسة  واملوسيقى  )املرسح  بالفنون  املتزايد  الدويل  االهتامم  جزئيًا  ذلك  ويفرس 

املعامرية( والحرف املحلية واألزياء والتصميم ووسائل اإلعالم )الكتب واملجالت والبث  

واألفالم( والرتاث )السياحة واملتاحف واملعارض واملكتبات( واملهرجانات والرياضة 

تعرف التجارة الناس عىل طرق مختلفة للعيش يدمجونها عن طيب وغري ذلك الكثري.  

ثقافتهم   املزدوج    – خاطر يف  االنتشار  هذا  يؤدي  وقد  مفيدة.  يعتربونها  كانوا  إذا 

الثقة   وزيادة  القومية،  وتقويض  العاملي،  بالتكافل  الشعور  تعزيز  إىل  للثقافات 

 (.2018وتعزيز التفاهم والتسامح والسالم )رايت 
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 مشاكل و أدوات،  و الحامئية: سياسة،   8

 

 سياسة الحامئية 

بالنظر إىل املخاوف الشعبية بشأن الجوانب السلبية املحتملة للتجارة والعوملة، تواجه  

الدول  تواجه  الخصوص،  وجه  عىل  الواردات.  بعض  لتثبيط  قوية  ضغوطًا  البلدان 

الصناعات التي تخىش املنافسة من الواردات األرخص. وفيام قد  ضغطًا حازًما من  

ويفتقر  واضًحا،  ليس  الرابط  فإن  للمستهلكني،  بالنسبة  األسعار  ارتفاع  ذلك  يعني 

لتهديد   التجار األجانب أصواتًا  الحافز الرشس. بينام ال ميلك  املستهلكون إىل نفس 

ما يؤدي    – ن الصعب إزالتها  السياسيني املحليني. ومبجرد تطبيق الضوابط، يصبح م

 إىل االستمرار عىل نهج الحامئية. 

هناك دوافع أخرى متنوعة وراء انتهاج السياسات الحامئية أيًضا. فقد ترغب   

الدول بالحفاظ عىل أساليبها يف الحياة وصناعاتها التقليدية كالزراعة. وقد ال ترغب 

تر  وقد  صناعاتها.  عىل  يستولون  أجانب  مستثمرين  الصناعات برؤية  بحامية  غب 

الجديدة التي مل تصل بعد إىل حجم يتيح لها املنافسة العاملية. وقد تأمل يف زيادة  

االنتقادات   تأمل حتى بإسكات  أو قد  التجارة.  الرضائب عىل  كام   – العوائد بفرض 

باملئة عىل الواردات من النبيذ األسرتايل بعد أن   200فعلت الصني بفرضها رضيبة  

 .19– ا إلجراء تحقيق يف مصدر كوفيددعت أسرتالي

عادًة ما تكون الحامئية نتيجة السياسات املحلية. فمثاًل، تعترب الزراعة صناعة   

يستفيد   لذلك  املحيل.  القتصادها  حيويًة  البلدان  معظم  وتعتربها  للغاية،  بارزًة 

التي    عىل الرغم من التكاليف الفعلية األقل وضوًحا  – السياسيون سياسيًا من حاميتها  

يفرضها ذلك عىل املستهلكني. )وما هو أسوأ من ذلك حتى، أن كل بلد يتبنى سياسات 

مختلفة لحامية زراعته. وباإلضافة إىل كونها متنوعة، فإن هذه السياسات ميكن أيًضا 

أن تكون شديدة التعقيد ألنها تسعى جاهدًة للتعامل مع العديد من األنواع املختلفة 
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ني، وأساليب اإلنتاج. ولكن غالبًا ما تكون أهمية الزراعة يف التجارة  من املزارع، واملالك

باملئة من اإلنتاج الزراعي األمرييك، مثاًل. لذلك،   25بقدر أهميتها املحلية: يصدر نحو  

تصبح سياسات التجارة الزراعية أشد تعقيًدا من ذلك حتى مع محاولة البلدان جعلها 

املخ املحلية  سياساتها  مع  أصعب تتامىش  من  واحدًة  الزراعة  يجعل  ذلك  كل  تلفة. 

 املوضوعات يف مفاوضات التجارة يف منظمة التجارة العاملية(.

 

 أدوات الحامئية 

هناك أيًضا عدة طرق مختلفة ميكن للبلدان من خاللها السعي لتحقيق   التعريفات.

الجمركية   الرسوم  أو  التعريفات  وأكرثها وضوًحا  ع   – أهداف حامئية.  ىل  الرضائب 

لجمع   أو  للمستهلكني،  جاذبيًة  أقل  الواردات  لجعل  املصممة  املستوردة،  السلع 

اإليرادات، أو كليهام. وميكن فرض الرسوم الجمركية كنسبة مئوية من قيمة السلع  

( القيمةاملستوردة  من حسب  مزيج  بشكل  أو  وحدة،  كل  عىل  ثابت  كمبلغ  أو   )

 الطريقتني. 

الحرب    منذ  الدويل  العمل  خالل  من  كبري  بشكل  الجمركية  الرسوم  خفضت 

أقل  أخرى،  طرقًا  هناك  لكن  واسع.  نطاق  عىل  مرفوضة  اآلن  وهي  الثانية  العاملية 

وتعرف مبا يسمى   – شفافيًة ميكن لدولة ما أن تقاوم الواردات األجنبية من خاللها  

 .  العوائق غري الجمركية

الحصص أو تراخيص االسترياد، مثاًل، قيوًدا عىل  تضع    ة. عوائق غري جمركية مبارش 

كمية السلع املمكن استريادها إىل البلد أو قيمتها. فقد تفرض الدول قيوًدا مطلقًة عىل  

تقبل   التي  األرز  كمية  عىل  حًدا  مثاًل،  الصني،  تضع  استريادها:  ميكن  التي  الكمية 

بكمية  البلدان  تسمح  قد  أو  كمبوديا.  من  بتعريفة   استريادها  السلعة  من  معينة 

اإلضافية.   الواردات  عىل  أعىل  تعريفات  تفرض  ولكنها  تعريفة،  دون  أو  منخفضة 



63 

 

ليس   ولكن  املنافسة،  بعض  يواجهون  املحليني  املنتجني  أن  بالحصص  واملقصود 

 منافسًة كاملة، من الخارج. 

من    ولكن أنظمة الحصص ميكن أن تكون بالغة التعقيد، ما يجعلها أقل شفافيةً  

األسعار   ترفع  تزال  ما  فإنها  أيًضا،  الفساد.  يؤجج  قد  ما  الجمركية،  التعريفات 

يحتاجونها  التي  املدخالت  عىل  الحصول  من  املنتجني  متنع  قد  وهي  للمستهلكني. 

ألعاملهم: فمع التعريفات الجمركية، تصبح املدخالت من الخارج أغىل مثنًا ببساطة، 

املستحيل الحصول عليها عىل اإلطالق. وقد  ولكن يف نظام الحصص، قد يصري من  

: 2020يحد ذلك من مخرجات األعامل الناجحة ومينع نشوء رشكات جديدة )كرويغر  

 (.5ف. 

من الخيارات األخرى قيود التصدير الطوعية. وهي حدود طوعية عىل الكمية   

ويوافق   املستورد  البلد  يطلبها  ما  وعادًة  آخر،  بلد  إىل  ما  بلد  يصدرها  عليها التي 

موافقة  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  رصامة.  أكرث  قيود  فرض  يخشون  الذين  املصدرون 

اليابان عىل الحد من صادراتها من السيارات إىل الواليات املتحدة يف مثانينيات القرن 

عىل التخلص    1994العرشين. ولكن أعضاء منظمة التجارة العاملية صوتوا يف عام  

 التدريجي من هذه القيود. 

قد يثبط بلد ما املستوردين أيًضا من خالل العوائق  ق غري جمركية غري مبارشة.  عوائ 

( املتعمدة  والتأخريات  الجمركية  باألوراق  كإرهاقهم   US Tradeالبريوقراطية، 

Representative 2019) . 

الحًقا، قد تفرض دولة ما معايري مرهقة عىل السلع املستوردة، وتطلب أحيانًا   

(. قد يكون مربرها يف 2021شهادات متعددة من وكاالت حكومية مختلفة )فيرش  

ذلك منع االسترياد تحت ظروف سيئة من رعاية اإلنسان أو الحيوان، أو لضامن سالمة  

ك مخاوف مرشوعة فيام يتعلق بامللكية  البضائع املستوردة وجودتها. وقد تكون هنا

الفكرية، فمثاًل: قد يقوض املنافسون األجانب املنتجني املحليني من خالل عدم دفع 
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قد   أو  التصنيع،  يف  يستخدمونها  التي  االخرتاع  برباءات  الخاصة  املستحقات 

للحواجز  شيوًعا  األكرث  الشكل  هي  املعايري  يقلدونها.  ثم  التكنولوجيا  يستوردون 

تجارية، وميكن القول إنها أكرث أهمية اليوم من التعريفات أو الحصص. ولكن من  ال

 السهل التالعب مبتطلبات املعايري الخاصة بالواردات ألسباب حامئية بحتة. 

واألمر األقل شفافية من ذلك حتى، أن الحكومات قد تدعم صناعاتها أو متنحها   

رضيبية خاصة، ما يجعل منتجاتها   قروًضا رخيصة أو إيجارات منخفضة أو امتيازات

أرخص وأكرث جاذبية من املنتجات املستوردة. أو ميكنها اختيار املوردين املحليني فقط  

وخدمات  الربمجيات،  )مثل  العام  االستخدام  أو  املدنية  للخدمة  أشياء  رشاء  عند 

بعض  الصيانة، ومعدات مكافحة الحرائق، ومواد البناء، واألدوية(. قد تكون هناك يف  

من   الرشاء  أمنية صادقة تخص  الدفاع واالتصاالت( مخاوف  )مثل معدات  الحاالت 

الخارج؛ ولكن هذه املخاوف متتد بسهولة إىل الصناعات غري االسرتاتيجية، عىل الرغم 

 من قواعد منظمة التجارة العاملية ضد ذلك.

 

 ما الرشكات الواجب حاميتها؟ 

فهذا من شأنه فقط أن يؤدي   – الواردات  ال ميكن للدول أن تحمي نفسها من جميع  

إىل انتشار حاالت العجز عىل نطاق واسع وارتفاع األسعار. بداًل من ذلك، عادًة ما 

تهدف الدول إىل حامية ما تعتربه صناعات تتعرض لتهديد خاص من املنافسة، أو  

أساسيًة   تراها  التي  الصناعا   – الصناعات  أو  الحاليني  الوطنيني«  »األبطال  ت مثل 

 »الوليدة« الجديدة التي تأمل الدول منوها مستقباًل. 

ولكن تحديد الصناعات املهددة ليس باألمر السهل. فقد تعاين الرشكات، وقد   

تتعرض الوظائف للتهديد، ألسباب عديدة غري املنافسة األجنبية. فقد تتخلف الرشكات 

واللوائح الرضائب  واإلنتاجية. وقد تجعل  االستثامر  منتجاتها   ببساطة يف  الباهظة 

ذخرية املناجم آيلًة للنضوب، أو مرتفعة الكلفة. ورمبا يكون السوق مشبًعا، أو تكون  
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تكن  مهام  مثنًا.  ملنتجاتها  يقيمون  الناس  يعد  ومل  انتقلت  قد  التكنولوجيا  تكون 

األسباب الحقيقية، عادًة ما تكون املنافسة األجنبية كبش الفداء. والنتيجة املحزنة أن  

ما الح املتنامية،  الصناعات  من  بداًل  املتدهورة  الصناعات  عىل  للرتكيز  متيل  امئية 

 يجعلها سياسًة مكلفًة وجاحدًة وغري فعالة.  

وال تجيد الحكومات كذلك تحديد الرشكات والتقنيات الرائدة. فعىل سبيل املثال،   

اليابان    قدمت  رمبا الدولية والصناعة يف  التجارة  عىل نطاق   املستشهد بها– وزارة 

الصناعية االسرتاتيجية  هذه  ملثل  ناجح  كمثال  مام    – واسع  الخارسين  لحامية  أكرث 

قدمت ملساعدة الرابحني؛ بينام مل تبدأ كوريا الجنوبية يف االزدهار إال بعد أن فككت 

(. وميكن لدعم »األبطال الوطنيني« ببساطة أن  2020ضوابطها الحامئية )كرويغر  

 ة عىل املنافسة. يجعلهم كساىل وأقل قدر 

 

 عواقب غري مقصودة 

الوظائف يف بعض الصناعات، لسوء الحظ، بينام ميكن للحواجز التجارية أن تحمي  

فإنها تفرض تكاليف عىل وظائف أخرى، كتلك التي تعتمد عىل املواد الخام واملكونات 

 املستوردة يف عمليات اإلنتاج الخاصة بها. 

إضافًة إىل ذلك، يتحمل املستهلكون املحليون تكاليف الحواجز التجارية، وذلك   

مقابل السلع املستوردة ويف ظل انخفاض من خالل األسعار املرتفعة التي يواجهونها  

باملئة    98القدرة عىل االختيار واملنافسة. فمثاًل، تستورد الواليات املتحدة األمريكية  

لن   األحذية،  واردات  الجمركية عىل  التعريفات  ألغيت  فإذا  فيها.  املباعة  األحذية  من 

األ  الفجوة قبل أن يصبح  للمنتجني املحليني مللء  مريكيون حفاًة تكون هناك فرصة 

 حرفيًا. 

 2018تصحب الحامئية مشكالت أخرى، كام يتضح من »تعريفة ترامب« لعام   

باملئة عىل واردات الصلب، واملصممة ملواجهة فقدان وظائف    25يف أمريكا وقدرها  



66 

 

يف   الخسائر  هذه  كانت  الواقع،  يف  األوسط.  الغرب  يف  الصلب  الحديد  يف  العمل 

يف إنتاج الصلب العاملي، األمر الذي لن تزيده زيادة الوظائف تعكس تخمة دورية  

اإلنتاج األمرييك إال سوًءا ببساطة. تطلب تطبيق القيود بريوقراطيًة كبريًة وأدى إىل  

دعاوى قضائية وطعون مكلفة. ووضع الفوالذ املتخصص الذي ال ميكن إنتاجه يف  

غة إعفاءات معقدة. ومع الواليات املتحدة يف دائرة الرسوم الجمركية، ما يتطلب صيا

ارتفعت  العاملية،  األسعار  فوق  املتحدة  الواليات  يف  املصنوع  الصلب  أسعار  ارتفاع 

أسعار السيارات والسلع املحلية املصنوعة من الفوالذ أيًضا، ما جعل الواردات األجنبية  

قد   التصنيع  يف  الوظائف  خسائر  تكون  أن  املحتمل  من  عام،  بشكل  جاذبيًة.  أكرث 

املحيل  تجاوز  والناتج  األجور  من  كل  وعانت  الصلب،  صناعة  يف  مكاسب  أي  ت 

 (.2020اإلجاميل )يورك 

تفرض الحامئية تكاليف عىل الدول األخرى أيًضا. فمثاًل، ميكن أن يكون ارتفاع   

رضر   ذات  األورويب،  االتحاد  يفرضها  التي  كتلك  الزراعية،  الواردات  عىل  العوائق 

لتي تعتمد عىل تصدير محصول واحد مثل السكر أو النب.  خاص عىل البلدان النامية ا

انهيار   إىل  ذلك  أدى  بنني،  من  الجمربي  استرياد  األورويب  االتحاد  حظر  وعندما 

صناعة الجمربي يف بنني، مبا يف ذلك املصدرين وتجار األسامك والصيادين أنفسهم، 

واقعية. وقد استمر الذين كانوا مستثمرين بشكل ثقيل يف هذه الصناعة إليجاد بدائل  

 (. 2013الرضر لفرتة طويلة بعد رفع الحظر يف النهاية )هوسا وفريبوتن 

يتفق االقتصاديون إىل حد كبري عىل أن أفضل سياسة تتبع هي التخفيف متعدد   

أوروغواي   جولة  يف  املحاولة  جرت  كام  الحامية،  أشكال  لجميع  -1986األطراف 

الجم  1993 للتعريفة  العامة  من لالتفاقية  الكثري  ذلك  يلق  مل  وإن  والتجارة،  ركية 

النجاح: فوالء الدول السيايس والثقايف للزراعة )حتى عندما تكون صناعًة صغريًة  

 نسبيًا( قوي جًدا. 
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 كلفة الحامئية 

مع تداول املاليني من املنتجات املختلفة، تواجه الحكومات الحامئية مهمة معقدة يف  

تطبيقها عىل كل منها، ومهمة مستحيلة يف فعل ذلك بشكل تحديد العوائق التي يجب  

فساد   عىل  يشجع  أن  وميكن  املحاكم  يف  وقضايا  نزاعات  إىل  ذلك  يؤدي  عادل. 

 املوظفني العموميني، إذ يحاول التجار إبقاء منتجاتهم الخاصة خارج نطاق الرقابة. 

البضائع   إنزال  يتم  فقد  مربًحا.  التهريب  التجارية  الحواجز  أو    وتجعل  رًسا 

شحنها إىل دولة ثالثة خارج نطاق الرقابة لتستورد من هناك. وقد تصنف كذبًا عىل  

أنها سلع ال تخضع لحصص أو تعريفات جمركية عالية، أو تدخل بفاتورة أقل من  

. وأيًضا، ميكن رشوة ضباط الجامرك  حسب القيمةقيمتها لتجنب الرسوم الجمركية  

 املامرسات والسامح للبضائع بالدخول للتغايض عن هذه 

والفساد،    التهريب  ومكافحة  وضبطها،  التجارية  الحواجز  وضع  يتطلب 

توظف   مثاًل،  املتحدة،  فالواليات  كبرية.  الجامرك    65,000بريوقراطيًة  ضباط  من 

لديه   األورويب  واالتحاد  الحدود.  يف    114,000وحامية  يعملون  جامرك  موظف 

حدودية، واملوانئ، واملكاتب. حول العامل، قد يكون هناك ما بني املطارات، واملعابر ال 

نصف مليون إىل مليون موظف جامرك. وهم لن يشاركوا جميًعا يف مراقبة الحواجز  

ولكن معظمهم   – وقد يحاول بعضهم إيقاف دخول املخدرات واإلرهابيني– الجمركية 

 العاملي.يفعلون ذلك عىل األرجح. وهذه تكلفة كبرية عىل االقتصاد 
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 دفاعات عن الحامئية  9

 

 حجة الصناعات الناشئة 

إن إحدى أكرث مربرات الحواجز التجارية شيوًعا، كام ذكرنا سابًقا، هو متكني الدول 

من إمناء صناعاتها الجديدة لتصل إىل حجم ميكنها من االستفادة من اإلنتاج واسع 

ال  يف  املعروفة  املنافسة  الجهات  ضد  والتنافس  البلدان  النطاق  أدركت  لقد  خارج. 

النامية، كام ذكرنا يف الفصل السابع، األهمية البالغة لهذا األمر فيام يتعلق بسياساتها  

حول »استبدال الواردات«؛ ومن املحتمل أن تحافظ عىل أهميتها بالنسبة للدول التي  

عر تحتاج إىل التنويع، كتلك التي تعتمد عىل محصول واحد أو معدن واحد متلقب الس

 مثاًل. 

وبحسب اإلثباتات التاريخية، إن الحامئية قادرة عىل إفادة الصناعات الناشئة   

يف البلدان الناشئة، إذ يبدو أنه حتى الواليات املتحدة استفادت يف سنواتها األوىل،  

من خالل استخدام ضوابط االسترياد لتعزيز قوتها التصنيعية. ويف يومنا هذا أيًضا، 

تح دولًة  نجد  عىل  قد  يصعب  التي  الوطنية،  عرب  الرشكات  من  املنتجني  صغار  مي 

(، وبذلك قد يكتسبون قوًة سوقيًة كبريًة 12فرادى البلدان تنظيمها )انظروا الفصل  

 ميكنهم استخدامها للضغط عىل املنافسني املحتملني.  

ولكن حجة الصناعات الناشئة ال تخلو من املشاكل. عىل سبيل املثال، ما هي   

عات »الناشئة« التي ينبغي أن تنمو؟ قد يكون القرار نابًعا من أغراض سياسية الصنا

وليس بناًء عىل احتاملية حقيقية للنجاح االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك، قد تغدو  

الصناعات املحمية غري فعالة وبطيئة النمو بسبب الحامئية، فضاًل عن أن تحديد وقت 

األمر الواضح؛ ومن املحتمل أيًضا أن تنظم هذه  نضوجها بهدف إزالة الضوابط ليس ب

( 1997الصناعات حملًة ليك تظل محميًة. كتب الخبري االقتصادي ميلتون فريدمان )

أن »الصناعات التي تسمى بالناشئة ال تنمو أبًدا. ومبجرد أن تفرض التعريفات، يصبح  
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التي يتحملها املستهلكون   إلغاؤها أمرًا نادرًا«. وبطبيعة الحال، ما يزال لدينا التكاليف

 املحرومون من واردات أرخص مثنًا.  

أجنبيًة   سلًعا  رشائهم  عند  مواطنيها  عىل  الدولة  تفرضها  رضائب  التعريفات 

معينًة؛ وخالصة القول، ترفع الدولة أسعار املنتجات املستوردة لتشجيع الناس  

 عىل رشاء املنتجات املحلية عوًضا عنها.  

 ( 2020فريد هوكبريغ ) – 

إذا كان الهدف هو تنمية صناعات جديدة، فمن املحتمل أن يكون لدينا أدوات أفضل: 

قد تكون االمتيازات الرضيبية أو املنح التدريبية أو اإلعانات أكرث فاعليًة وأقل عرضًة  

لردود األفعال. وأما فيام يتعلق بالتعامل مع القوة السوقية للرشكات العاملية، فيتفق 

الدولية حول سياسة املنافسة حل أفضل االقتصاديون عم وًما عىل اعتبار االتفاقات 

 من السامح لفرادى البلدان بفرض عدد كبري من الحواجز التجارية.  

 

 حجة مكافحة اإلغراق 

ومن الحجج األخرى التي تدافع عن الحامئية هي أن الدول األجنبية قد »تغرق«  

البلد املستورد مقارنًة ببلدها    أي تصدرها لتباع بسعر أقل يف– اآلخرين بالسلع  

يف خطوة تنافسية هدفها إلحاق الرضر باملنتجني األجانب أو حتى    – األصيل

 إجبارهم عىل التوقف عن العمل ليك يستولوا وحدهم عىل التجارة. 

بقوة سوقية كبرية ميكنها   الوطنية  الرشكات عرب  تتمتع  أن  املمكن  من 

إىل   ستحتاج  ولكنها  املنافسني،  صغار  عىل  للضغط  محاولة  يف  استخدامها 

عىل   الخناق  تضييق  من  تتمكن  ليك  كبرية  مالية  املنتجني    جميعإمكانيات 

حال   اآلخرين يف العامل؛ ولكن من الصعب إيجاد تربير ملحاولة كهذه حتى يف

متارسه   الذي  التنافيس  اإلغراق  يكون  لرمبا  للنجاح.  ضئيلة  فرصة  وجود 

 الرشكات عرب الوطنية أندر مام نعتقد.  
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إن املشكلة الحقيقية، عىل أي حال، تكمن يف دعم الحكومات لصناعاتها  

أو التالعب بعمالتها من أجل تقويض الدول األخرى، فمن املحتمل أيًضا أن تلجأ  

استغالل   تصديرية  إىل  سلع  إلنتاج  القرسية  العاملة  حتى  أو  العاملة  األيدي 

بتكلفة منخفضة للغاية. فالصني، عىل سبيل املثال، واجهت اتهامات كهذه من  

قبل الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ودول أخرى. ويف هذه الحالة، يسمح  

ع دي.(  يف.  )يس.  التعويضية  الرسوم  بفرض  للدولة  الدويل  ىل  القانون 

املنتجات التي تدعمها الدول املصدرة، وبالتايل تحرم الصادرات املدعومة من  

 أي ميزات.  

ليس اكتشاف الدعم الحكومي، عىل أي حال، باألمر السهل. من املحتمل   

أن تبالغ الدول املستوردة يف تقديرها، ألسباب حامئية، من أجل فرض رسوم  

التي  تعويضية أعىل. مثة أيًضا العديد من األسب الدعم الحكومي،  اب، بخالف 

أقل من   إىل  أنها قد تصل  لدرجة  املستوردة منخفضًة  املنتجات  أسعار  تجعل 

تكلفة اإلنتاج. لرمبا ينتج املصدرون سلًعا ويفشلون يف بيعها أو قد ميتلكون  

مخزونًا فائًضا احتياطيًا يرغبون يف التخلص منه، ولذلك يغرقون هذه السلع  

ممكن مثن  أي  للسلع  مقابل  املؤقتة  أو  املنفردة  التدفقات  هذه  ترض  ال  قد   .

عىل   األمد  قصرية  بفوائد  تعود  قد  ولكنها  املحليني،  باملنتجني  الرخيصة 

(. ولذلك، قد يكون رضر تدابري »مكافحة اإلغراق«  2015املستهلكني )أندرتون  

  أكرب من نفعها، فهي تعزز الحامئية التي تسفر بدورها عن ردود أفعال مؤذية 

 (. 2017)إيكسون 

 

 معايري العاملة 

وراء   الوحيد  السبب  أن  من  أيًضا  يشتكون  ثراًء  األكرث  البلدان  يف  الناس  إن 

مثل    – انخفاض األسعار يف البلدان األفقر هو انخفاض معايري التوظيف لديهم  
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األجور املنخفضة، وساعات العمل الطويلة، وظروف العمل غري اآلمنة، وعاملة  

ل عىل األرباح والرشكات  األطفال، باإلضافة إىل احتاملية فرضهم لرضائب أق

 ورأس املال.  

ولكن إنتاجية العامل يف البلدان الفقرية منخفضة، نظرًا لندرة رأس املال،   

وهو ما يجعلهم أكرث استعداًدا بالرضورة للعمل لفرتات أطول مقابل أجور أقل  

الغنية.   البلدان  يف  بالظروف  مقارنًة  وخطورًة  دناءًة  أكرث  ظروف  ظل  ويف 

ي لن  من  ولذلك،  منعهم  إىل  إال  ينتجونه  ما  عىل  االسترياد  ضوابط  رفع  ؤدي 

 الكسب وجمع رأس املال وتحسني حياتهم. 

  

 معايري املنتجات واألمن البيولوجي 

ومن الشواغل الشائعة األخرى هو استبعاد املنتجات التي قد تكون غري آمنة  

املعاد تدوير  النفايات  أو  األدوية،  أو  الكهربائية،  السلع  املحاصيل  )مثل  أو  ها، 

املعدلة وراثيًا( أو املنتجات املصنعة بطريقة غري أخالقية )مثل منتجات اللحوم  

أو املنتجات التي يصنعها السجناء(. غالبًا ما تفرض الدول معايري أخرى أيًضا  

 حول كيفية إنتاج املنتجات وتصنيعها، كاملعايري البيئية مثاًل.  

الدولة ح  تفعله  ما  أن  الواضح  أكرث رصامًة عىل  من  معايري  تفرض  ني 

املستوردين مقارنًة مبنتجيها هو شكل من أشكال الحامئية. ولكن أيًا من هذه  

الوقائية واألخالقية رشعي، وأي منها مجرد حامئية مقنعة؟ هل   االعرتاضات 

للدجاج   غسلها  أو  للامشية،  هرمونات  أمريكا  إعطاء  بشأن  املخاوف  تعترب 

ا تعديلها  أو  صحية  بالكلور،  تخوفات  مثاًل  الحبوب  من  لصادراتها  لورايث 

مرشوعة أم مجرد ذريعة ملنع املنتجات الزراعية األمريكية؟ وهل ألمريكا الحق  

يف رفض منتجات اللحوم من دول ذات معايري رعاية حيوانية أقل بكثري، أو  
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يتعلق   فيام  سيئًة  سجالت  متتلك  التي  البلدان  يف  املصنعة  املنتجات  رفض 

 اإلنسان؟ بحقوق 

إن سهولة استخدام معايري املنتجات املستوردة لحامية املنتجني املحليني   

وليس لغرضها املعلن هو واحد من أكرب أسباب النزاعات التجارية يف منظمة  

التجارة العاملية. إن تواجدت بالفعل مخاوف مرشوعة بشأن الصحة والسالمة،  

دو اتفاق  إىل  الوصول  )مثل  األخرى  سالمة  فالسياسات  معايري  بشأن  يل 

 (. 2015املنتجات( هي الطريقة األمثل )أندرتون 

 

 مخاوف أمنية 

وكام ذكرنا سابًقا، قد تزعم الدول أن بعض الصناعات )مثل الصناعات الدفاعية  

الناحية   من  جًدا  مهمة  االتصاالت(  أو  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  أو 

السامح  ال ميكن  أنه  لدرجة  قد    االسرتاتيجية،  ولذلك،  فيها.  بالتدخل  لألجانب 

التقنيات وتحمي صناعاتها »االسرتاتيجية« من   متنع هذه الدول تصدير هذه 

 املنافسة. 

ماتزال   ولكنها  ومرشوعة،  حقيقية  أمنية  مخاوف  هذه  أن  يف  شك  ال 

بحاجة إىل دراسة دقيقة ملعرفة ما إذا كانت تستخدم ألسباب حامئية أو تتسبب  

اقتصادي.   لعام  يف رضر  األمرييك  قانون جونز  أن    1920إن  مثاًل يقتيض 

أمريكية   سفن  منت  عىل  املتحدة  الواليات  موانئ  بني  املشحونة  السلع  تنقل 

الواليات   احتفاظ  ضامن  فهو  املعلن  الهدف  عن  أما  واإلدارة.  وامللكية  الصنع 

  املتحدة مبالحة تجارية ميكن االستفادة منها يف وقت الحرب. ويف الواقع، أدى 

إعادة   واشرتاط  املنافسة  تجنب  بسبب  السلع  نقل  أسعار  رفع  إىل  األمر  هذا 

األمريكية.   السفن  عىل  األجنبية،  السفن  منت  عىل  تصل  التي  السلع،  تحميل 

هاواي   مثل  البعيدة،  املناطق  عىل  سلبًا  األمر  هذا  أثر  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
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ت أكرث  السفن  بناء  أصبح  األثناء،  تلك  ويف  قواعد  وبورتوريكو.  بسبب  كلفًة 

التدخل األمرييك، وهو ما دفع رشكات الشحن إىل تشغيل السفن لفرتات أطول  

جونز   قانون  دمر  وبذلك،  العسكري.  لالستخدام  صالحة  غري  أصبحت  حتى 

)كرويغر   يحميه  أن  من  بداًل  كبري  حد  إىل  األمرييك  البحري  :  2020النقل 

 (.  13الفصل 

 

 العقوبات 

بغرض    – حواجز التجارية باعتبارها سالًحا سياسيًا  من املمكن أن تستخدم ال 

إحداث   بهدف  حتى  أو  النشطة،  أو  املحتملة  املعادية  القوى  اقتصاد  إضعاف 

تغيري يف سلوكها. ومن املحتمل أيًضا أن تستخدم الحروب التجارية باعتبارها  

فهي أقل رضرًا من الرصاع    – اختبارًا للقوة بني دول معادية لبعضها البعض  

سكري املبارش، ولكنها مؤذية بالتأكيد. وبسبب هذه املسألة، يؤمن كثري من  الع

كالغذاء   األساسية،  السلع  من  الذايت  لالكتفاء  البلدان  تحقيق  الناس برضورة 

مثاًل، من أجل حامية أنفسهم من احتاملية انقطاع إمداداتهم بسبب نشوب نزاع  

األخرى وحسب، بل النزاعات  وهذا ال يشمل النزاعات بينهم وبني البلدان    – ما  

منطقتهم.   الدولية يف  التجارة  تعطل  أن  من شأنها  التي  األخرى  البلدان  بني 

وبحسب هذه الحجة، هناك حاجة إىل وجود ضوابط لالسترياد، من أجل ضامن  

 دعم الصناعات املحلية لألمة يف حال حدوث أمر كهذا.  

التج  الحواجز  الخاصة عىل فرض  الحاالت  إحدى  ارية يف حال  تشتمل 

الدبلوماسية   املفاوضات  خاللها  تفشل  دولية  سياسية  رصاعات  حدوث 

الذي فرضته األمم املتحدة    الحصار التجاري التقليدية. ومن األمثلة عىل ذلك هو  

، والذي كان هدفه الضغط عىل إيران لوقف برنامج  2006عىل إيران يف عام  

جميع   حظر  عىل  الحصار  هذا  نص  اليورانيوم.  )وأحيانًا  تخصيب  الواردات 
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الصادرات( من البلدان األخرى وإليها، وهو أمر من املحتمل أن يكون له تأثري  

 قوي عىل الدول التجارية.  

لرمبا تكون العقوبات التجارية هي الطريقة الوحيدة )باستثناء الحرب(   

للضغط عىل الحكومات املارقة، كتلك التي متتلك سجاًل سيئًا يف مجال حقوق  

تخفي  اإلنس العقوبات  هذه  كانت  إذا  فيام  نبحث  أن  املهم  من  ولكن  مثاًل.  ان 

الحامئية خلف هدفها النبيل. ولذلك، تنتظر الدول يف كثري من األحيان صدور  

قرار من األمم املتحدة لفرض حواجز تجارية دولية، وهو ما يعطيها شيئًا من  

 الرشعية الدولية لتجنب مثل هذه االتهامات. 

 تحقق هذه العقوبات، عىل أي حال، هدفها املرجو. فالنخب  ولكن قد ال  

الحكومية الغنية ال تتأثر غالبًا بها إىل حد كبري، يف حني قد يواجه املواطنون  

بعض   ويف  بل  املستوردة،  السلع  يف  ونقًصا  األسعار  يف  ارتفاًعا  العاديون 

الرغم من أن  األحيان يف السلع األساسية مبا يف ذلك األغذية واألدوية. وعىل  

أنه من األفضل تجنب   العسكرية، يبدو  التجارية أفضل من الحروب  الحروب 

االعتامد   لتشجيع  وسيلًة  باعتبارها  مفتوحًة  التجارة  عىل  واملحافظة  كليهام 

 والتفاهم املتبادلني. 
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 عجز ميزان املدفوعات  10

 

 ميزان املدفوعات 

من األسباب األخرى التي قد تدفع دولًة ما إىل فرض الحواجز التجارية عىل بلد آخر 

 بينهام.   ميزان املدفوعات( يف العجزهو النقص )أو 

إن ميزان املدفوعات يف الدولة هو حساب جميع معامالتها الدولية خالل فرتة   

معينة، ويسمى الجزء الذي يسجل املعامالت املتمثلة بالصادرات والواردات من السلع 

باسم   الجاريوالخدمات  كاألرايض  الحساب  باألصول  املتعلقة  املعامالت  وأما   ،

فتسمى مثاًل  والسندات  واألسهم  املال  واملمتلكات  رأس  بعض حساب  )يفضل   .

االقتصاديني التفصيل أكرث، إذ يسمون األصول غري املالية باسم »حساب رأس املال«  

 واألصول املالية باسم »الحساب املايل«(.  

إن البلد الذي تفوق قيمة السلع والخدمات التي يستوردها قيمة صادراته يواجه   

يسمى   الجاري ما  الحساب  ع  بعجز  يطلق  األعم:  )والذي  املصطلح  أحيانًا  عجز ليه 

املدفوعات مقابل ميزان  عليه  أكرث مام يحصل  الواردات  مقابل  البلد  هذا  يدفع  إذ   ،)

جميع   سجلت  وإذا  النقص؛  هذا  مثن  دفع  يجب  الحال،  بطبيعة  ولكن  الصادرات. 

متساو يف   بفائض  الجاري  الحساب  موازنة عجز  ينبغي  بشكل صحيح،  املعامالت 

وبكل بساطة، يتعني عىل البلد الذي ينفق عىل وارداته أكرث مام    حساب رأس املال.

يحصل عليه من صادراته أن يبيع األصول أو أن يلجأ إىل االستدانة ليك يحصل عىل  

ما يكفي من املال لتمويل الفرق. قد تنطوي مثل هذه الحالة عىل صعوبات سياسية،  

 شق طريقه بنفسه.    ألن األمر سيبدو كام لو أن هذا البلد غري قادر عىل

وبطبيعة الحال، ميكن سد هذا العجز من خالل كسب املزيد مقابل الصادرات   

أو التقليل من اإلنفاق عىل الواردات. ولكن لألسف، قد تشجع هذه الفكرة السياسيني 

يف البالد إىل اللجوء إىل الحامئية. فمن املمكن أن يدعموا صناعاتهم التصديرية مثاًل 
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ليل من أسعار سلعهم التي تباع للعمالء األجانب، أو فرض تعريفات  من خالل التق

وحصص عىل الواردات لتقليل الطلب عىل السلع األجنبية أو لجعلها أقل توافرًا أمام 

 املستهلكني املحليني.  

إن أردنا عرض قضية آدم سميث ضد املركنتلية بإيجاز دقيق: الواردات أشبه  

 أشبه بفاتورة ماسرت كارد لشهر يناير.   بصباح عيد امليالد؛ والصادرات

 ( 2007يّب. جيه. أورورك ) – 

 

 العجز ليس مشكلًة عىل الدوام 

إن عجز ميزان املدفوعات، عىل أي حال، ليس مشكلًة عىل الدوام. إذا استطاعت الدولة  

التي   لتمويل االستثامرات  الفائدة عىل ديونها واستخدام األموال  االستمرار يف دفع 

عن ازدياد يف رخائها، فهي قادرة عىل االستمرار يف مواجهة العجز وسداد  تسفر  

متاًما كام هو الحال بالنسبة لرشكة تأخذ قرًضا   – ديونها حني تنجح هذه االستثامرات  

 لرشاء معدات جديدة من شأنها أن تحسن من إنتاجها.

جزًا كبريًا،  يف القرن التاسع عرش، عىل سبيل املثال، واجهت الواليات املتحدة ع  

ولكنها استثمرت يف التنقيب عن النفط ويف الطرق والسكك الحديدية من أجل تعزيز 

النقل والتجارة؛ وبذلك أصبحت الواليات املتحدة أول مصدر يف العامل بحلول نهاية  

الحرب العاملية األوىل. ويف املقابل، اقرتضت بعض الدول يف جنوب رشق آسيا يف  

العرش القرن  لتغطية تسعينيات  املزيد  اقرتضت  ثم  تتحمل،  أن  أكرث مام ميكنها  ين 

التي   اآلسيوية«  »األزمة  عن  املتزايد  العجز  هذا  أسفر  وبذلك،  ديونها.  عىل  الفائدة 

 . 1998و 1997استمرت بني عامي 

من    بداًل  السوق  يف  الطبيعية  التغريات  العجز  يعكس  أن  أيًضا  املمكن  ومن 

امل السيئة. وعىل سبيل  التي السياسة  الكيميائية  النفط واملواد  ثال، تصدر بريطانيا 

يجري تداولها باستخدام الدوالر دوليًا. ولكن قبل التصويت عىل خروج بريطانيا من  
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، انخفضت أسعار هذه السلع بالدوالر، وهو ما أدى إىل  2016االتحاد األورويب عام  

زيادة عجزها. وبالتايل  الربيطانية،  الصادرات  التصويت   انخفاض عائدات  بعد  أما 

عىل مغادرتها لالتحاد األورويب، انخفضت قيمة الجنيه اإلسرتليني الربيطاين مقابل 

قادرًة   الربيطانية  الصادرات  التي جلبتها  الدوالرات  لذلك، أصبحت  ونتيجًة  الدوالر. 

اآلن عىل رشاء املزيد داخل بريطانيا، يف حني انخفضت الواردات )التي أصبحت أكرث  

 الجنيه اإلسرتليني(، وهو ما ساعد عىل الحد من العجز.  تكلفًة ب

ومن املحتمل أيًضا أن تؤثر املدخرات واالستثامرات عىل عجز الدولة، إذ توفر   

إذا  إنتاجها.  االستثامر يف  أجل  أموال من  الرشكات من  ما تحتاجه  األفراد  مدخرات 

لرشكات الحصول عىل  كانت هذه املدخرات أقل مام تستثمره الرشكات، فسيتعني عىل ا 

املزيد من رأس املال من الخارج. وإذا أنفق الناس أموالهم بداًل من أن يدخروها، سيزداد 

 الطلب وترتفع الحاجة لالسترياد. والنتيجة هي ارتفاع عجز الحساب الجاري/املايل.  

أحد    استثامرات الرشكات هو  املحلية من أجل متويل  املدخرات  النقص يف  إن 

تي تجعل الواليات املتحدة يف مواجهة أكرب عجز مزمن يف العامل. )عىل  األسباب ال

الرغم من أنها قادرة، وبشكل استثنايئ، عىل متويل هذا اإلنفاق الزائد من خالل طباعة  

التي تستطيع الحفاظ عىل قيمتها نظرًا ألنها مطلوبة باستمرار   الدوالرات وحسب، 

الد  للتجارة  الرئيسية  العملة  أكرب  باعتبارها  أملانيا  املقابل، متتلك   فائض ولية(. ويف 

اليورو جاء لصالح   السبب يف ذلك جزئيًا إىل أن إصدار  العامل، ويعود  تجاري يف 

مصدريها، باإلضافة إىل مدخراتها املحلية املرتفعة. وأما اليابان فلديها أيًضا وفرة يف 

رون ومديرو الصناديق املدخرات مقارنًة باالستثامرات، ولذلك ينبغي أن يبحث املدخ

عن استثامرات أكرث ربًحا يف الخارج، وهو ما يجعل اليابان تواجه فائًضا يف الحساب  

 الجاري وعجزًا يف حساب رأس املال.  

 

 العجز بني البلدان 
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العوامل   من  للعديد  نتيجة  هو  العامل  وبقية  ما  بلد  بني  املدفوعات  ميزان  ألن  نظرًا 

حميدةً  تكون  قد  التي  لتربير   املختلفة  حجًة  وحده  العجز  وجود  يستخدم  متاًما، 

بلد آخر فيستخدم باعتباره حجًة أخرى أكرث   بلد ما وأي  العجز بني  الحامئية. وأما 

استشهد    – سوًءا   وقد  فقط.  السياسيون  األحيان هم  أغلب  ولكن من يستخدمه يف 

الده والصني  الرئيس األمرييك دونالد ترامب، عىل سبيل املثال، بالعجز التجاري بني ب

واملكسيك باعتباره حجًة إلعادة املفاوضات بشأن الصفقات التجارية وفرض الحواجز 

 عىل الواردات. 

ولكن ال ينبغي أن يكون عجز دولة ما يف عالقتها مع دولة أخرى أمرًا مفاجئًا،   

فمن املحتمل أن تحقق فائضاُ يف عالقتها مع دولة أخرى. إن الواليات املتحدة، عىل 

ولكنها   سبيل البلدان،  بعض  من  والسيارات  واإللكرتونيات  املالبس  تستورد  املثال، 

يف   عجز  مثة  أخرى.  بلدان  إىل  والطائرات  املالية  والخدمات  والنفط  الغذاء  تصدر 

أسرتاليا  مع  عالقتها  فائًضا يف  تحقق  ولكنها  وكندا،  واملكسيك  الصني  مع  عالقتها 

تشبيًها بسيطًا: أنا أواجه عجزًا يف عالقتي مع    وبريطانيا والربازيل واألرجنتني. إليكم

مصفف الشعر الذي أدفع له نقوًدا مقابل أن يقص يل شعري، يف حني ال يشرتي  

مصفف الشعر مني شيئًا. ولكنني أحقق فائًضا يف عالقتي مع أصحاب العمل الذين  

 يدفعون يل أجر عميل، يف حني ال أشرتي منهم شيئًا.  

التجارة الثنائية، والسبب يف ذلك يعود إىل خصوصية  مثة تحريف يف أرقام   

حتى ولو كانت   – يف العد. إن جنسية السلع األجنبية تسجل بحسب آخر دولة متر بها  

أغلب  ويف  النهائية.  قيمتها  من  بسيط  بجزء  سوى  تساهم  ال  النهائية  املرحلة  هذه 

وتجري تعبئتها،   األحيان، تكون هذه الدولة األخرية هي الصني، حيث تجمع املنتجات

وهو ما يجعل فائض الصني يبدو أكرب مام هو عليه بكثري يف عالقتها مع دول مثل 

 (.  2020الواليات املتحدة )هوكبريغ 
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 معدالت الرصف 

ومن االنتقادات األخرى التي وجهها دونالد ترامب للصني هو أنها أبقت عىل انخفاض  

ا الصادرات  جعل  ما  مفتعلة،  بصورة  عملتها  بالنسبة قيمة  مثنًا  أرخص  لصينية 

 لألمريكيني والصادرات األمريكية أغىل تكلفًة بالنسبة للصينيني. 

إن معدل الرصف هو سعر عملة مقابل أخرى: عدد الجنيهات أو اليوروهات أو   

الروبالت التي ميكننا الحصول عليها مقابل دوالر واحد مثاًل. يف يومنا هذا، يجري 

 سوق رصف العمالت )»فوركس«(؛ وما يحدد قيمة العملة  تداول العمالت عالنيًة يف

هو العرض والطلب، متاًما مثل أي سلعة أخرى يف السوق. إذا رغب الناس يف جميع 

يدفعوا  الدوالرات ليك  يشرتوا  أن  عليهم  مثاًل،  األمريكية  السلع  برشاء  العامل  أنحاء 

ر. وإذا أراد األمريكيون  للمنتجني األمريكيني، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع سعر الدوال 

التي   العمالت األجنبية  الدوالرات من أجل رشاء  رشاء سلع أجنبية، عليهم أن يبيعوا 

 ينبغي أن يدفعوا بها، وبذلك ينخفض سعر الدوالر.  

تعكس هذه املعدالت أيًضا التقلبات قصرية األمد يف العرض والطلب. ففي فصل   

رجح أن ترتفع عملة البلدان التي متتلك وجهات الشتاء القايس، عىل سبيل املثال، من امل

سياحيًة مشمسًة تزامنًا مع ازدياد عدد الحجوزات فيها خالل العطالت. ويف حال رفع 

البنك املركزي لدولة ما أسعار الفائدة، من املحتمل أن يشرتي املستثمرون املزيد من  

من الفوائد. وتعكس عملته ليك يستثمروا يف هذه الدولة ويحققوا أكرب معدل ممكن  

األسواق أيًضا التكهنات: إذا اعتقد املضاربون مثاًل أن عملة دولة ما ستنخفض قيمتها 

)بسبب عدم االستقرار السيايس مثاًل، كام حدث بعد تصويت بريطانيا عىل خروجها 

 (، سريغب الناس يف بيع هذه العملة تحسبًا. 2016من االتحاد األورويب عام 

 

 التدخل الحكومي  
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بأسواق   التالعب  يف  أيًضا  دور  للحكومات  تلك،  السوق  ضغوطات  إىل  وباإلضافة 

رصف العمالت، إذ قد تشرتي أو تبيع عمالت مختلفًة، مبا يف ذلك عملتها، يف محاولة 

للتأثري عىل األسعار. قد تفعل الحكومات ذلك ملحاولة تهدئة تقلبات السوق الناتجة 

 ى بهدف استعادة ثقة املستثمرين يف اقتصادها. عن بعض االضطرابات املؤقتة، أو حت

ومن املحتمل أن تتالعب الحكومات أيًضا مبعدالت الرصف من أجل تحقيق ميزة   

تسعى   قد  شيوًعا،  الحاالت  أكرث  ويف  بفعله.  الصني  ترامب  اتهم  ما  وهو  تجارية، 

الحكومات إىل خفض سعر رصف عملتها بصورة مفتعلة بهدف دعم صادراتها من  

جعلها أرخص مثنًا بالنسبة لألجانب، ومن أجل التقليل من وارداتها من خالل   خالل

جعلها أكرث تكلفًة بالنسبة للعمالء املحليني. وعىل أي حال، قد تجعل املبيعات السهلة  

املصدرين متساهلني وغري كفؤ، يف حني سيرض ارتفاع أسعار الواردات باملستهلكني 

أحيانًا. وعالوًة عىل ذلك، إن كان انخفاض قيمة العملة    املحليني باإلضافة إىل املنتجني 

ضخاًم ومفاجئًا، ال بد من حدوث عواقب أسوأ: ارتفع معدل التضخم يف بيالروسيا 

، بعد توقف سالسل اإلمدادات من االتحاد السوفيتي السابق، ووصل إىل  1992عام  

 يف املائة.  45يف املائة، فضاًل عن وصول معدالت الفائدة إىل   100أكرث من 

أن  القول  أجل تحقيق    ومخترص  بعمالتها من  التالعب  قادرة عىل  الحكومات 

 يثبت الواقع خلفها ذاته غالبًا عىل نحو مؤمل.  – ميزة تجارية ما، ولكن هناك حدود 
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 الجزء الخامس 

 

 التجارة اليوم 
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 اسرتجاع التجارة الحرة  11

 

 االلتزام بالتجارة بعد الحرب 

يف   سياسيًا  مغريًة  الحامئية  تكون  الدولة مهام  ضوابط  كانت  ومهام  السلم،  وقت 

رضوريًة خالل الحربني العامليتني، أدركت القوى الغربية بحلول نهاية الحرب العاملية  

الواقع  يف  غّذت  بل  فحسب،  عكسية  نتائج  تجلب  مل  التجارية  الحواجز  أن  الثانية 

آ  الكتلة السوفيتية، إىل جانب الصني وجنوب رشق  سيا،  رصاًعا مدمرًا. يف حني أن 

عام   الغربية  الدول  تعاونت  منفصلة،  البقاء  العامة    1948اختارت  االتفاقية  عرب 

التجارية  شبكاتها  بناء  إعادة  مستهدفًة  )جات(،  والتجارة  الجمركية  للتعريفات 

 وجعلها أكرث حريًة وانفتاًحا.

كان الدافع خلف اتفاقية جات هو اإلميان بفوائد التجارة، وبأن زيادة التعاون  

أنه تعزيز التفاهم والسالم بني الدول. بُنيت االتفاقية عىل القواعد، وفُتحت ألي  من ش

شخص يقبل هذه القواعد. وعليه جرى تثبيط الحامئية، وتعنّي عىل أي دولة مشاركة 

توفر رشوط تداول مواتية لدولة أخرى تقديم الرشوط نفسها للجميع )بند »الدولة 

 األْوىَل بالرعاية«(. 

إىل أكرث    1948دولة عام    23باهرة. ارتفع عدد الدول املشاركة من    تحققت نتائج

(. وانخفضت معدالت التعريفة  2016دولة اليوم )منظمة التجارة العاملية    160من  

عام   متوسطها  بلغ  التي  العاملية،  من    1947الجمركية  وإيروين 20أكرث  )براون   ٪

٪ 2.6(، لتصل إىل  1987٪ )البنك الدويل  40(، أو حسب بعض الحسابات،  2015

 (. 2019)البنك الدويل  2017فقط بحلول عام 

قد تعادل أهمية اتفاقية جات مبا متثله كعملية أهمية ما أنجزته كمؤسسة.  

إىل   السعي  بأن  تذكر  وظلت  التجارية  للسياسات  معيارًا  جات  وضعت 
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تحقيق تجارة متعددة األطراف أكرث حرية أمر مفيد. كمجموعة من القواعد،  

أن    قدمت ميكن  التعريفة  مستويات  بأن  املوثوقة  الضامنات  بعض  جات 

 تتحرك يف اتجاه واحد فقط ... 

 ( 1995دوغالس إيه. إيروين ) – 

ُدعم تحرير التجارة بسلسلة من اإلصالحات السياسية التي أدخلت الدول الكربى يف  

واألفراد واألفكار. وهكذا، شبكة التجارة العاملية، وقللت الحواجز أمام تدفق االستثامر  

. يف أوروبا، سقط  1976تحررت الصني بعد وقت قصري من وفاة ماو تيس تونغ عام  

عام   برلني  بصورة    1989جدار  الغرب  مع  بالتجارة  الرشقية  الكتلة  دول  وبدأت 

مستقلة. رشعت البلدان النامية بالتخيل عن سياسات إبدال الواردات لصالح تجارة  

أ  انفتاًحا؛  عام  أكرث  االقتصاد  تحرير  الهند إصالحات  االتحاد  1991دخلت  وانتقل  ؛ 

 . 1993األورويب إىل »سوق موحدة« خالية من الرسوم الجمركية عام  

 

 توسيع اآلفاق 

عام   أواخر  1948بدًءا من  انتشارها. يف  زاد  الجات منًوا كبريًا، كام  ، منت عضوية 

)إح  الزراعة  يف  إنجازات  بتحقيق  بدأت  للجدل الثامنينيات،  إثارًة  القضايا  أكرث  دى 

دامئًا( ويف الخدمات، التي أصبحت عنرصًا أكرث أهمية يف التجارة العاملية، ما أثار 

 املخاوف بشأن املعايري املهنية وامللكية الفكرية وحقوق التأليف والنرش.

يف   ولكن  املفاوضات،  من  جوالت  سلسلًة  أساًسا  الجات  اتفاقية  كانت 

ثريون أن تحولها إىل هيئة دولية رسمية قد يعني عملها بصورة  الثامنينيات، شعر ك 

عام   العاملية  التجارة  منظمة  إنشاء  إىل  هذا  أدى  نطاق    1995أفضل.  وتوسيع 

املفاوضات املتعلقة باإلعانات وامللكية الفكرية ومعايري املنتجات وغريها من القضايا.  

يف النزاعات التجارية، ومع أن تحكم لجان الخرباء يف منظمة التجارة العاملية اآلن  
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البلدان غري مجربة عىل االمتثال، إال أنها قد تواجه ردود أفعال انتقامية إن مل تفعل  

 ذلك. 

البلدان   مخاوف  وهو  أال  العاملية  التجارة  منظمة  إنشاء  آخر خلف  عامل  ُوجد 

قويضها الصناعية من أن التزامها مبعايري عالية يف التوظيف والرفاه واألخالق يعني ت 

الهيئة   التي حافظت عىل معايري أقل رصامة. وعليه أملوا أن تساعد  النامية  البلدان 

 الجديدة الدول عىل التعامل مع هذه القضية.

مع ظهور سالسل   دوليًا حقيقيًا،  طابًعا  اإلنتاج  اكتسب  ما سبق،  إىل  إضافًة 

ت املادية فقط، بل املدخالت  القيمة العاملية التي ال تشمل اإلنتاج العاملي املتزايد للمكونا

االستثامر والتجميع والنقل والتسويق والتوزيع. كانت  التصميم ومتويل  أيًضا مثل 

هناك رغبة بتجسيد هذه املدخالت يف املفاوضات التجارية وضامن معايري الجودة  

عرب العملية كلها. وهذا كان مهاًم، ففي حني أن جزًءا من املعايري تحدده الصناعات 

ا، تضع الحكومات جزًءا آخر منها؛ ومع انتشار سالسل اإلنتاج عرب العديد من نفسه

 البلدان، قد تؤدي املشكالت يف بلد ما إىل تعطيل الشبكات بأكملها.

 

 مقاربات مختلفة 

ما تزال الحامئية شائعة، لكن التجارة الدولية أصبحت عموًما أكرث حرية. وجدت بلدان  

لتحرير تجارتها، وإن كان هذا بوترية تعرتف بالواقع ومناطق مختلفة طرقًا متنوعة  

 السيايس املحيل. 

. حتى اقتصادات النمور اآلسيوية مثلت بالكاد مناذج لليربالية السوق  التدخل اآلسيوي 

الحرة الخالصة. فغالبًا ما حددت حكوماتها القطاعات التي من املحتمل أن تتمتع فيها 

ووجهت االستثامر إليها. كام ذكرنا سابًقا، فإن    الدولة بأفضلية نسبية يف الصادرات،

املثال الرائد هو وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية )إم آي يت آي(، رغم املبالغة  

التي   األخرى  الصناعات  معرفة  ميكننا  ال  العمل:  فرص  بخلق  نجاحها  حول  عموًما 



85 

 

ه آخر. أيًضا، قد ال متثل اليابان  أمكنها النجاح نجاًحا أفضل إن مل تُوجه املوارد يف اتجا

منوذًجا للدول األخرى ألن اقتصادها كان أكرث تكامالً وعليه يسهل التحكم فيه من  

 املركز.

عام   بعد إصالحات  الدولية  التجارة  أمام  أسواقها  أيًضا  الصني   1978فتحت 

ترتك   مل  أخرى،  مرًة  لذلك.  نتيجة  برسعة  منت  ضخمة  مصدرة  دولة  اليوم  وهي 

دعمت الصناعات الرائدة   – تيجيتها التصديرية للصدفة بل تدخلت بصورة كبرية  اسرتا

مثل األلواح الشمسية مثاًل، وتالعبت )كام يجادل النقاد( بعملتها لجعل منتجاتها أكرث 

املعنية   القطاعات  هذا  يفيد  قد  للمستوردين.  حساب   – جاذبية  عىل  يأيت  لكنه 

 املستهلكني ودافعي الرضائب الصينيني. 

خاصة.  اقتصادية  وأماكن    مناطق  آسيا  يف  املستخدمة  األخرى  االسرتاتيجيات  من 

أخرى لتعزيز النمو من خالل التجارة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة )إس إي زد(. 

أكرث   الداخيل عرب تطبيق قواعد  التجارة واالستثامر  املناطق إىل تعزيز  تهدف هذه 

منطقة اقتصادية خاصة    3000ما يقارب  أريحية مقارنًة بأماكن أخرى. يوجد اليوم  

حول العامل. وهي تشمل املوانئ الحرة مثل ماكاو وهونغ كونغ وسنغافورة؛ ومناطق 

مثل شانون يف أيرلندا، التي تتخصص يف استرياد السلع أو املكونات، ومعالجتها أو 

الجمركية  للبريوقراطية  إخضاعها  دون  أخرى،  مرة  تصديرها  إعادة  ثم  تجميعها، 

 عتادة.امل

تسمح املناطق االقتصادية الخاصة للبلدان بتجنب االنفتاح الكامل عىل املنافسة  

األجنبية، مع االستمرار باالعرتاف بها بطرق ُمدارة. وتتيح للمستثمرين األجانب نوًعا 

: الفصل 2017من الحامية ضد الرضائب أو الضوابط املحلية املرهقة )بون ورغبي  

6.) 

ا  التجارة  والتجارة    إلقليمية. ترتيبات  الكاملة  الحامئية  بني  آخر  وسط  حّل  وهي 

اتفاقية تجارة حرة، ما  البلدان يف  فيها مجموعة من  إذ تدخل  العامل،  املفتوحة مع 
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يسمح باسترياد وتصدير مجموعة متفق عليها من السلع )أو جميع السلع( فيام بينها 

تفاقيات تجارة حرة مع كوستاريكا بوجود حواجز قليلة. فمثاًل متلك الواليات املتحدة ا

يُعّد   بينام  الدومينيكان،  وجمهورية  ونيكاراغوا  وهندوراس  وغواتيامال  والسلفادور 

وسويرسا   وأيسلندا  الرنويج  مع  حرة  تجارة  اتفاقيات  يف  طرفًا  األورويب  االتحاد 

 وليختنشتاين.

ال  من  اإلقليمية  التجارة  اتفاقية  تقلل  أن  يجب  املثالية،  الحالة  بني  يف  حامئية 

فاالتحاد  دامئًا.  الحال  ليس  هذا  لكن  األعضاء.  بغري  أرضار  إلحاق  دون  الرشكاء 

يوافق فيه األعضاء املشاركون عىل التجارة الحرة   اتحاد جمريكاألورويب مثاًل، هو  

السوق   يعزز  وعليه،  العامل.  بقية  ضد  مشرتكة  تعريفات  يفرضون  لكنهم  بينهم 

من   الخايل  »الفردي«  أعضاء الداخيل  بني  والتجارة  والتخصص  املنافسة  الجامرك 

البريوقراطية   من  ويحد  والكفاءة  الرفاهية  مكاسب  يحقق  ما  األورويب،  االتحاد 

يفرضها  التي  املرتفعة  الجمركية  الرسوم  أن  وضوًحا  يظهر  ذلك،  ومع  الجمركية. 

خرى هي  االتحاد األورويب عىل عصري الربتقال ومنتجات األلبان والسلع الزراعية األ 

تدابري حامئية لصالح مزارعي االتحاد األورويب. عىل أي حال، مهام كان هذا ظاملًا 

ملزارعي البلدان الفقرية، ال يجوز ألي عضو يف االتحاد األورويب أن يقدم لهم رشوطًا 

 أفضل.

ال يعني عدم وجود تعريفات داخلية أن التجارة بني الرشكاء حرة متاًما؛ بل عىل  

، إذ غالبًا ما يستخدم أعضاء االتحاد األورويب حواجز غري جمركية  العكس من ذلك

مثل التأخريات البريوقراطية أو املعامالت الورقية املرهقة الخاصة مبعايري املنتجات 

 (.2021لصّد الواردات من رشكائهم املفرتضني )فيرش 

 

 أمثلة عىل اتفاقيات التجارة اإلقليمية 
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اتفاقيات تجارة  رية حول العامل، لكنها ليست كلها  اتفاقية تجا  400يوجد أكرث من  

. حيثام توجد مصالح أو تاريخ أو لغة مشرتكة، قد يسهل نسبيًا إنشاء اتفاقيات حرة

التجارية إذا ظهرت اختالفات كبرية بني الدول  إقليمية. ومع ذلك، قد تنقسم الكتل 

ة الرضيبية، أو ببساطة األعضاء، مثل مستويات الديون املتباينة أو التضخم أو السياس

 كام يف حالة خروج بريطانيا من االتحاد األورويب.  – التوقعات املستقبلية  

عىل   اعتامدها  ومدى  االتفاقيات،  هذه  مثل  تنوع  مدى  التالية  األمثلة  توضح 

السياسة داخل البلدان األعضاء فيها. فعىل سبيل املثال، تعرثت الصفقة املقرتحة بني 

املتحدة واالتحاد األورويب، والتي يُحتمل أن تكون األكرب يف العامل، تعرثًا الواليات  

عىل   واالعرتاضات  األمريكية  املصنعة  الرشكات  من  املنافسة  مخاوف  بسبب  كبريًا 

 املعايري من نقابات االتحاد األورويب والجامعات البيئية. 

ال يف محاوالت  كام هو الح  – تعكس األمثلة أيًضا أهمية الجغرافيا السياسية  

دول جنوب رشق آسيا لتصبح أقل اعتامًدا عىل العمالء الغربيني أو محاوالت الصني 

لتقليل نفوذ أمريكا يف املحيط الهادئ. ما تزال التجارة الحرة بحد ذاتها حلاًم بعيد  

 املنال يف كثري من أنحاء العامل. 

لفحم والصلب األصلية يف  بتاريخه العائد إىل اتفاقيات ا  االتحاد األورويب )إي يو(. 

عددها   البالغ  األورويب  االتحاد  دول  تشكل  املايض،  القرن  الكتلة   27خمسينيات 

التجارية األكرث تكاماًل يف العامل اليوم، ويتشارك العديد منها العملة نفسها )اليورو( 

وكلها جزء من سوق موحدة مبعايري وأنظمة مشرتكة عىل نطاق واسع. ومع ذلك،  

ت يف السوق املوحدة )مثل الخدمات(، وتسبب العديد من الحواجز غري توجد فجوا

أيًضا عىل تعريفات حامئية   التكتل  الداخلية. يحافظ  التجارة  الجمركية خالفات يف 

 عالية ضد الواردات الزراعية عىل وجه الخصوص. 

)نافتا(. الشاملية  ألمريكا  الحرة  التجارة  املتحدة   اتفاقية  والواليات  كندا  شكلت 

عام   السفر   1994واملكسيك  تيسري  جرى  العامل.  يف  الحرة  للتجارة  اتفاقية  أكرب 
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الثالث بعضها وضع  الدول  التعريفات، ومنحت  العديد من  ألهداف تجارية، وأُلغي 

»الدولة األوىل بالرعاية« )ما يعني أنها ال تستطيع منح بعضها رشوطًا أقل تفضياًل 

نح البلدان األخرى(. كام أقروا آليًة لتسوية املنازعات. عززت االتفاقية التجارة  مام مت

 وخفضت األسعار. 

، 2017يف عام  االتفاقية بني الواليات املتحدة واملكسيك وكندا )يو إس إم يس إيه(.  

إىل حد كبري  )نافتا(،  الشاملية  الحرة ألمريكا  التجارة  اتفاقية  بشأن  التفاوض  أُعيد 

إىل  نتيجة   التصنيع  انتقال وظائف  قلقة بشأن  كانت  التي  املتحدة،  الواليات  ضغط 

الجمركية عىل املصنوعات، مع وجود   املكسيك. رُفعت بعض الحصص والتعريفات 

 اتفاقيات جديدة بشأن املعايري البيئية والتوظيفية، والتجارة الرقمية وامللكية الفكرية.

، هدفت الجمعية إىل  1967تأسيسها عام  منذ    رابطة دول جنوب رشق آسيا )أسيان(.

عام   عنها  نتج  املنطقة.  يف  والتنمية  والنمو  التجارة  التعاون    1989تعزيز  منتدى 

دولة يهدف إىل إنشاء   21االقتصادي لدول آسيا واملحيط الهادئ، وهو تحالف من  

  أسواق إقليمية للسلع الزراعية واألولية. إن العديد من املشاركني نفسهم أعضاء يف

 )أدناه(. 2020اتفاقية الرشاكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة لعام 

تشكلت هذه االتفاقية التجارية    الرشاكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة )آر يس إي يّب(.

، وهي تجمع الصني وإندونيسيا وماليزيا ودول أخرى يف جنوب رشق  2020يف عام  

فاء الواليات املتحدة عىل حافة املحيط  آسيا ضمن ترتيبات منخفضة التعريفة مع حل

الهادئ مثل كوريا الجنوبية وأسرتاليا ونيوزيلندا والفلبني. هدفت الرشاكة إىل تعميق 

 سالسل القيمة يف منطقة املحيط الهادئ عىل حساب نفوذ الواليات املتحدة. 

ازيل بني الرب   1991اتحاد جمريك أُنشئ عام    السوق املشرتكة الجنوبية )مريكوسور(. 

األخرى   الجنوبية  أمريكا  دول  مع  وباراغواي،  وأوروغواي  وفنزويال  واألرجنتني 

كأعضاء منتسبني. ومتثل إحدى الكتل التجارية األرسع منًوا يف العامل، إذ تتيح حرية  

 تنقل األشخاص واالستثامر بني هذه البلدان. 
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هذه املجموعة ، تشجع 1991منذ تأسيسها عام  رابطة الدول املستقلة )يس آي إس(. 

من   االقتصادي    12املكونة  التعاون  عىل  السابق  السوفيتي  االتحاد  دول  من  دولًة 

إضافًة إىل التعاون السيايس والعسكري. يعمل خمسة أعضاء يف اتحاد جمريك، لكن  

 األحداث السياسية داخل الدول األعضاء األخرى حالت دون إنشاء سوق موحدة. 
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 لوطنية املؤسسات التجارية عرب ا  12

 

شهد التوسع الهائل يف التجارة العاملية ظهور املؤسسات التجارية متعددة الجنسيات 

أو عرب الوطنية )يت إن يس(. ولكونها ذات صفة دولية، فهي قادرة عىل إدارة سالسل 

بعض  لكن  العاملية.  التجارية  الرشاكات  بفضل  ممكنًة  التي أصبحت  العاملية  القيمة 

ا بأن  القوة والنفوذ ويستحيل النقاد يجادلون  الوطنية أصبحت فائقة  لرشكات عرب 

 عىل الحكومات الوطنية ضبطها فيام يتعلق بالتنظيم والرقابة والرضائب. 

 

 إدارة سالسل القيمة العاملية 

يف عملية إنتاج جميع أنواع السلع اليوم، أصبح من الطبيعي متاًما االستعانة مبصادر  

اء مهام التصنيع املختلفة. وتُعّد املؤسسات التجارية  خارجية مثل البلدان األخرى ألد

التي   املتنوعة  والخدمات  العنارص  بني  للجمع  يؤهلها  جيد  وضع  يف  الوطنية  عرب 

مبا يف ذلك البحث والتطوير، وتحديد موقع   – تتطلبها شبكات اإلنتاج العاملية هذه  

واإلعالن والتسويق،  واملبيعات،  والتجميع،  والتصنيع،  والنقل، املوارد،  والتمويل،   ،

والخدمات اللوجستية، وإدارة النفايات، واالستشارات القانونية وغريها الكثري. إنها 

الرشكات   فيها  مًعا، مبا  وتجمعها  املختلفة  املنظامت  من  تعمل مع مجموعة واسعة 

والجامعات   واملستشارون  والوكالء  املحاصة  الرشكات  ورشكاء  واملقاولون  التابعة 

ري الربحية أو الحكومية. متارس نشاطاتها هذه عرب بلدان مختلفة ذات والوكاالت غ

 قوانني وأنظمة ورضائب ومستويات ثقافية ومهارية مختلفة. 

بصورة   تنشأ  العاملية  القيمة  أن سالسل  األحيان  من  كثري  األفراد يف  يتصور 

طريق   طبيعية من تلقاء نفسها. يف الواقع، ال تتشكل مثل هذه الهياكل املتطورة من

لتأمني كل جزء من   األفضل  املكان والجهة  أن يقرر  ما  الصدفة. يجب عىل شخص 

واحدة   رشكة  تولت  إذا  الحجم  وفورات  تتحقق  هل  العديدة.  اإلنتاج  عملية  أجزاء 
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والبلدان   املتخصصة  الرشكات  بني  تقسيمه  األفضل  أنه من  أم  مثاًل،  أي    – التصنيع 

البلدان ذا التقنية يف  البلدان ذات  تصنيع املكونات  املاهرة، والتجميع يف  العاملة  ت 

املختلفة يف  العنارص  اإلجابات، يجب تصميم جميع  الرخيصة؟ مهام كانت  العاملة 

ونقلها،  وتعبئتها،  وإنهائها،  وتجميعها،  وتصنيعها،  ومتويلها،  اإلنتاج،  سلسلة 

ستهلكني وتسويقها وبيعها يف مجموعة متنوعة من البلدان ذات القواعد املتنوعة وامل 

ميلكون   مامرسني  قبل  من  مدروَسني  وإدارًة  تخطيطًا  يتطلب  كله  وهذا  املتنوعني. 

متلك   فيها.  يعملون  التي  لألسواق  وحديثًا  ومبارًشا  عميًقا  وفهاًم  دوليًا  وصواًل 

 املؤسسات التجارية عرب الوطنية كل هذه املؤهالت. 

 

 أصول املؤسسات التجارية عرب الوطنية 

أنواع سالسل اإلنتاج الدولية هذه إىل ظهور املؤسسات التجارية عرب  لهذا السبب أدت  

الوطنية. وهذا ليس بجديد. فعىل امتداد قرون عدة، جرى إنتاج املواد الخام يف بلد  

ما، وتصديرها للمعالجة يف بلد ثاِن، ثم بيعها إىل دول أخرى. نشط مرصف ميديتيش  

أنحاء أوروبا منذ فرتة طويلة تعود   الخامس عرش، حيث وفر يف جميع  القرن  إىل 

رأس املال للتجار الذين عملوا يف كل بقاع العامل املعروف. يف القرن السابع عرش، مل 

تجارية عرب   بل مؤسسة  تجارية،  مجرد شبكة  الهولندية  الرشقية  الهند  تكن رشكة 

سفن وطنية مبكرة، تشارك يف إنتاج التوابل والقهوة والسكر والنبيذ، وحتى يف بناء ال

: الفصل الثالث(. يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، أُنتجت 2017)بون ورغبي  

بريطانيا  إىل  ونُقلت  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الشاملية  أمريكا  يف  القطن  ألياف 

وأمريكا  آسيا  وجنوب  أوروبا  يف  تباع  مالبس  ثم  أقمشة،  لتصبح  ونسجها  لغزلها 

ممكنًا إال من خالل ضوابط التجارة املركنتلية، الجنوبية. مل يكن بعض هذه العمليات 

أو استخدام القوة العسكرية أو عمل الرقيق؛ لكن فكرة اإلنتاج عىل نطاق عاملي كانت 

 مزروعًة.
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إن نطاق اإلنتاج الدويل قد تغري بالتأكيد، إذ جرى تعزيزه بواسطة البواخر، ما  

. سّهلت الكابالت البحرية  جعل نقل البضائع واملكونات أرخص وأرسع وأكرث موثوقية

الخاصة بالتلغراف، ثم الهواتف، والتلكس، والفاكس، وأخريًا اإلنرتنت، إدارة العمليات  

الدولية يف الوقت الفعيل وخفضت تكاليف تنسيق األنشطة العاملية املتعددة. رسعان  

التجارية عرب الوطنية تعمل يف كل مكان   النفط    – ما أصبحت املؤسسات  بدًءا من 

وسيمنز وا )سينغر  التصنيع  ثم  تينتو(،  وريو  وشل  أويل  ستنادرد  )مثل  لتعدين 

 وكوداك( والطعام )نستله ويونيليفر( ومؤخرًا الخدمات )مايكروسوفت وفيزا(. 

تفّوق   ونجاحها  وطنية  عرب  تجارية  مؤسسة  وجود  يقتيض  الحال،  بطبيعة 

طر كبريًة يف السابق، فوائد النشاط الدويل عىل التكاليف واملخاطر. كانت هذه املخا 

)بفضل  أمانًا  وأكرث  وأرخص  أسهل  أصبح  الخارجية  األسواق  إىل  الوصول  لكن 

 االتفاقات الدولية جزئيًا( وعليه انخفضت املخاطر والتكاليف. 

التجارية، والتي   القيود  الحد من  الرامية إىل  الحرب  ما بعد  أسهمت خطوات 

بحث  مع  التدويل،  هذا  تعزيز  يف  النسبية،  ميزتها  عىل  الرتكيز  إىل  البلدان  دفعت 

واإلنتاج   االستثامر  منا  الثامنينيات،  منتصف  منذ  املوردين.  أفضل  عن  املنتجني 

بلدان النامية، حيث يذهب اآلن أكرث من  والرشاكات عرب الحدود برسعة، ال سيام يف ال 

نصف االستثامر األجنبي املبارش. يوجد حتى ما يسمى »مؤرش عرب الوطنية«، الذي 

األمم  )مؤمتر  الرشكة  يف  األجنبية  والتوظيف  واملبيعات  األصول  نسب  إىل  يستند 

والتنمية   للتجارة  نحو  2020املتحدة  إىل  النسبة  تصل  فمثاًل  نوكيا 90(.  يف   .٪

 فنلندية وفودافون الربيطانية وأنهايزر بوش األمريكية. ال

 

 حدود غري مؤكدة 

من الناحية اإليجابية، يتيح التشغيل الدويل للمنتجني التحوط ضد تقلبات السوق،  

اإلنتاجية   النامية، ما يعزز  الباهتة إىل األسواق  العاملية من األسواق  املوارد  وتحويل 
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بسبب  النتقادات  تعرضت  الوطنية  عرب  التجارية  املؤسسات  بعض  لكن  والتقدم. 

إليرادات واألرباح إىل الواليات القضائية منخفضة  استخدامها هيكلها العاملي لنقل ا

وحتى لتجنب املسؤولية عن الحوادث، كام فعلت يونيون كاربايد خالل   – الرضائب  

 يف مصنعها الخاص مببيدات اآلفات يف بوبال، الهند.  1984انفجار الغاز عام 

الوطنية وحدودها بسبب   التجارية عرب  املؤسسات  قد يصعب تحديد جنسية 

ار عملياتها الدولية وتشتتها عىل وجه التحديد. هل رشكات نوكيا أو فودافون أو انتش

أنهايزر بوش بالفعل رشكات فنلندية وبريطانية وأمريكية، باعتبار أن جميع عملياتها 

تقريبًا تتم يف بلدان أخرى، وحتى الوظائف األساسية قد ال ترتكز جميعها يف »املكتب 

يف جميع أنحاء العامل. ورمبا ال يعرف جزء واحد من    الرئييس« الرسمي، بل تتوزع 

 الشبكة بدقة كيفية عمل كل جزء آخر منها.

وماذا عن تأثريها يف األماكن التي تعمل فيها؟ مثل العديد من املراكز التجارية  

األخرى، تعتمد سنغافورة مثاًل اعتامًدا كبريًا عىل املؤسسات التجارية عرب الوطنية. 

م ذلك  تغيريات يف  هل يضمن  يجعلها عرضة ألي  أم  لها،  اقتصاديًا مرشقًا  ستقباًل 

 كيفية اختيار عدد قليل من الرشكات الضخمة إدارة أعاملها الدولية؟ 

توجد بالتأكيد مخاطر محتملة عىل اقتصاد البلد وأمنه عندما تحصل املؤسسات  

، وتعمل رمبا التجارية عرب الوطنية التي تعمل فيه عىل دعم من الحكومات األجنبية

القوية  الحكومات  تستخدم  قد  إذ  الحكومات.  لتلك  الخارجية  للسياسة  كوكالء 

مؤسساتها التجارية عرب الوطنية مثاًل لتعزيز اعتامد الدول األخرى اقتصاديًا عليها، 

أو لكسب الثقة وتأمني امتثال الدول األخرى لطموحاتها الجيوسياسية أو اإلمربيالية.  

مظ  هذا  يكون  والهولندية  رمبا  الربيطانية  الحكومتني  استخدام  لكيفية  حديثًا  هرًا 

 مؤسساتها التجارية عرب الوطنية التي ترعاها الدولة يف الهند وإندونيسيا منذ قرون. 

ومع ذلك، تدعم أدلة قوية فائدة وجود هذه املؤسسات عموًما للصناعات املحلية  

ستثامر األجنبي وتبادل املعلومات يف البلدان الرشيكة لها حول العامل. وذلك ألن اال 
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واألفكار والعمليات والتقنيات من البلدان األخرى يف سلسلة القيمة يرفعان اإلنتاجية 

 املحلية ويولدان النمو.

بنسبة   زيادة  أن  مثاًل  املتحدة  اململكة  يف  الرشكات  10لُوحظ  وجود  يف   ٪

بنسبة   املحلية  املصانع  إنتاجية  رفعت  )هاسك0.5األجنبية  وآخرون،  ٪  (. 2002ل 

السبعينيات  يف  كبري  حد  إىل  املتحدة  اململكة  يف  املتعرثة  السيارات  صناعة  أُنقذت 

والتسعينيات عىل يد الرشكات اليابانية األكرث كفاءة مثل هوندا ونيسان وتويوتا عرب  

إنشاء مصانع جديدة هناك. مرًة ثانية، قد يجعل هذا مدن صناعة السيارات يف اململكة  

ة عرضًة للقرارات السياسية واملالية املتخذة عىل الجانب اآلخر من العامل؛ ولكن  املتحد

من ناحية أخرى، كان أثر التقنيات الجديدة واإلنتاجية املعززة وزيادة فرص العمل 

 إيجابيًا للغاية يف اقتصاد اململكة املتحدة. 

 

 ما مدى قوة املؤسسات التجارية عرب الوطنية؟ 

لنقاد بأن النطاق العاملي للمؤسسات التجارية عرب الوطنية يعني عىل أي حال، يؤمن ا

عدم قدرة الحكومات الفردية عىل السيطرة عليها، وإمكانية مامرستها سلطًة هائلًة 

عىل العديد من البلدان. يُعتقد أن نحو ثلثي التجارة األمريكية تقودها هذه املؤسسات، 

عتمد عليها بشكل مامثل. تهيمن بصورة  والعديد من االقتصادات املتقدمة األخرى ت

تظهر  حيث  املعلومات،  وتكنولوجيا  السيارات  صناعة  مثل  التصنيع،  يف  خاصة 

اإلنتاج.   الحاجة إىل نطاق وميكن االستعانة مبصادر خارجية بسهولة إلمتام مهام 

ية،  تؤثر أيًضا تأثريًا متزايًدا يف الخدمات، مثل الخدمات املرصفية والقانونية واملحاسب

حيث تتحد الرشكات يف جميع أنحاء العامل من أجل تزويد عمالئها الدوليني باملشورة  

 والدعم الدوليني املناسبني.

مل تعد الدولة القومية كوحدة أساسية لحياة اإلنسان املنظمة تشكل القوة  

متعددة   التجارية  واملؤسسات  الدولية  البنوك  تعمل  الرئيسية:  اإلبداعية 
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يف سياقات تتقدم بكثري عىل املفاهيم السياسية للدولة    الجنسيات وتخطط 

 القومية. 

 (1982زبغنيو بريجينسيك ) – 

العاملية عىل وجه   القيمة  تعقيد سالسل  فيه ألن  مبالًغا  التأثري  هذا  يكون  قد  ولكن 

التحديد يجعل من الصعب التمييز بني املنتجات »األجنبية« و»املحلية« بقدر صعوبة  

 كات »األجنبية« و»املحلية«. هذا ميكن أن يؤدي إىل ازدواج العد. التمييز بني الرش 

للتوضيح، افرتض أن دولة ما تنتج مواًدا بقيمة دوالر واحد؛ تقوم بتصديرها  

دوالر؛ ثم تصديرها    2إىل بلد آخر، حيث يجري العمل عليها إلنشاء مكونات بقيمة  

رات، قبل تصدير املنتج إىل دوال   3إىل بلد ثالث ما يجعلها سلًعا تامة الصنع بقيمة  

دوالرات فقط، لكن اإلجاميل الظاهر يف السجل   3العميل النهايئ. ُصنع هنا ما قيمته  

دوالرات(. لنأخذ مثااًل    6دوالرات =    3دوالر +    2دوالر +    1التجاري هو ضعف ذلك )

ن  حقيقيًا، تتكون معظم السيارات »األمريكية« غالبًا من مكونات أجنبية الصنع. وم 

ثم يجري احتساب معظم القيمة مرتني، ما يجعلها تبدو كام لو أن مساهمة املؤسسات 

التجارية عرب الوطنية )وتأثريها( يف االقتصاد العاملي أكرب بكثري مام هي عليه بالفعل 

 (.2020)هوخربغ 
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 التجارة واألخالق  13

 

 رأيان بشأن التجارة 

التجارة   األشخاص  من  العديد  مثل  يعترب  إليهام،  وينظر  رشيران.  والعوملة  الدولية 

األخرى، الرأساملية  وليس   مظاهر  الذاتية،  واملصلحة  بالجشع  مدفوعان  أنهام  عىل 

اإليثار والتعاون. تهدف العوملة خصوًصا إىل إفادة الدول الغنية واملؤسسات الكربى 

املحلي املنتجني  وإخراج  املحلية،  األسواق  بخنق  تُتهم  والتي  األعامل فحسب،  من  ني 

التجارية، وإجبار الناس يف البلدان الفقرية عىل العمل يف املصانع املستغلة للعامل، 

وإقامة عالقات محسوبية مع السياسيني واستخدام هيكلها عرب الوطني للتملص من  

 مسؤولياتها. 

يتبنى الليرباليون وجهة نظر مختلفة. فهم يقبلون أن الواقع االقتصادي بعيد  

محسوبيها  بفضل  امتيازات  عىل  بالفعل  الرشكات  تحصل  الكامل:  عن  البعد  كل 

بأن  يزالون يعتقدون  ما  الليرباليون  االضطراب. ولكن،  التغيري  السياسيني، ويجلب 

الت  املعاكسة، ألن  الرؤية  أفضل من  الواقع  يقومان عىل  هذا  التجاري  جارة والتبادل 

التبادل الطوعي، واملعاملة باملثل، واالحرتام والتعاون السلمي بني مختلف األفراد. فال 

 (.2015يجرب أحد عىل قبول بعض األحالم الجامعية )باتلر 

أنداد مستقلني. وهو   بل  أو عبيد،  أنهم أسياد  الرجال عىل  التاجر... ال يعامل 

تبادل    – بواسطة تبادل حر وطوعي وغري قرسي ودون إكراه    يتعامل مع الناس

يفيد كال الطرفني بفضل حكمهام املستقل. فال يتوقع التاجر أن يدفع له مقابل  

 تقصريه، بل مقابل إنجازاته فحسب. 

 ( 1964آين راند ) – 

الجانبني  كال  ألن  التعاون  يشجعان  التجاري  والتبادل  التجارة  أن  الليرباليون  يرى 

وألن العملية تكافئ األشخاص الذين يحّسنون حياة اآلخرين بتزويدهم    – ان  يستفيد
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مبا يريدونه ويحتاجونه. تعزز التجارة أيًضا، وبعيًدا عن الرتويج للخوف واالستياء، 

تعزز التجارة التسامح: نحن نستفيد من التجارة حتى مع األشخاص الذين ال نحبهم، 

 (.2013تلر ونفهمهم بفضل التجارة بشكل أفضل )با

 

 التجارة والقيم الليربالية 

تشري التجارب إىل أنه كلام زاد انتشار األسواق، زادت ثقة الناس ببعضهم البعض  

والتفاهم 2016)هايرنيش   التعاون  تعزز  التجارة  بأن  للتفاؤل  أسبابًا  ما مينحنا   ،)

ملساواة، وتثبط  والثقة بني الدول أيًضا. تشري الدراسات إىل أن التجارة تعزز العدالة وا

(. يرجح أن  2018القومية، وتنزع فتيل الرصاع اإلثني والدويل وتعزز السالم )رايت  

تتشارك الدول التجارية القيم الليربالية مثل الحرية الشخصية والسياسية، وأولوية  

)باتلر  التعبري  القانون، واالنفتاح، وحرية  اإلكراه، وسيادة  األدىن من  الفرد، والحد 

2015.)  

رغم أن التجارة ترتبط بالتأكيد بهذه القيم الليربالية، وباملؤسسات التي تعرب  

عنها وتحافظ عليها )مثل املجتمع املدين، والحكومة املحدودة، والدميقراطية التمثيلية  

لها  سببًا  بالرضورة  ليست  لكنها  ترسيخها،  رمبا عىل  وتساعد  املستقلة(،  واملحاكم 

تبني القيم واملؤسسات الليربالية هو ما يسمح للتجارة    أساًسا. ويرجح أكرث أن يكون 

 )والرخاء الذي تجلبه( باالزدهار والتوسع. 

وعىل هذا النحو، يشري املؤرخ االقتصادي ديردري مكلوسيك إىل أن اإلنسان  

العادي قد عاش، عىل مدى معظم تاريخ البرشية، يف مستويات الكفاف فقط. ثم  

، كان  1800أ متوسط الدخل يف االرتفاع. وبحلول عام  ، بد1750فجأًة، منذ نحو عام  

 50دوالرات يف اليوم. أما اليوم فقد أصبح    3متوسط ربح املواطن البالغ العاملي نحو  

ما يعني    – دوالرًا يف اليوم. ويف نفس الوقت، زاد عدد سكان العامل سبعة أضعاف  

أنتجت التي  الرثوة  اآلن أكرث من مائة ضعف  تنتج  البرشية  . ال  1800ها يف عام  أن 
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يُفرس هذا »اإلثراء العظيم«، كام يقول مكلوسيك، بالتقدم التقني فحسب. إنه ينبع 

االتساع،  يف  اآلخذة  الوسطى  للطبقة  )»الربجوازية«(  املتنامية  الليربالية  القيم  من 

والتي تحجب الفكرة األرستقراطية عن التجارة باعتبارها مهينة. وهذه القيم الليربالية  

 (. 2007ما يجعل التجارة والتبادل التجاري ممكنني )مكلوسيك  هي

التجارة الحرية   ومع  ذات  البلدان  تتمتع  إذ  الرخاء.  يأيت  التجاري  والتبادل 

االقتصادية األكرب عموًما بدخل أكرب ومنو متزايد ومعدالت فقر أقل )غوارتني وآخرون  

عىل قلة من األغنياء.   1800  (. ومل يقترص االرتفاع الهائل يف الرخاء منذ عام 2017

– فقد أصبحت األشياء التي كانت من الكامليات، يف معظم أنحاء العامل، ذات يوم  

اإلسكان الالئق، واملرافق الصحية، واإلضاءة والتدفئة، واملالبس االحتياطية، والسفر،  

الطازجة  واللحوم  والرتفيه  اآلن    – واالستجامم،  اآلالت  تضطلع  الجميع.  متناول  يف 

العمل الشاق يف اإلنتاج الصناعي واألعامل املنزلية. تحسنت الصحة، وبقاء الطفل، ب

(. لعبت التجارة الدولية دورها  2017وطول العمر والتعليم بشكل ملحوظ )نوربريغ  

 يف هذا األمر، فقد شحذت املنافسة والحافز عىل االبتكار والتحسني.

 

 التجارة واملساواة 

النقاد من   أسوأ. فحتاًم، عندما ومع ذلك، يشكو  املساواة  التجارة قد تجعل عدم  أن 

يف   الوظائف  من  التخلص  سيتم  األسواق،  وتتوسع  التجارية  الحواجز  تسقط 

هذه   من  العديد  سيكون  الغنية،  البلدان  ويف  املنافسة.  عىل  قدرة  األقل  الصناعات 

املنخفضة، ما قد يساهم يف   املهارات  العامل ذوي  املفقودة يخص  زيادة  الوظائف 

للمرصفيني  بالنسبة  جيدة  تكون  قد  التجارة  إن  النقاد  يقول  املساواة.  عدم 

االستثامريني ميسوري الحال يف نيويورك، لكنها كارثية لعامل النسيج ذوي األجور  

املنخفضة يف الغرب األوسط. وقد يحدث اليشء نفسه دوليًا إذ تزدهر بعض الدول 

 وتتخلف الدول األخرى أكرث. 
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ال نبالغ يف فقدان الوظائف، أو يف أي تفاوت الحق يف بلد غني، قد  لكن يجب أ 

ينتج بسبب التجارة. إن أي زيادة يف عدم املساواة يف البلدان الغنية )مع أن قياسات  

عدم املساواة مثرية للجدل( تعد نتيجًة لعوامل عديدة: تفرس التجارة القليل جًدا منها 

يع2008)لورانس   آنًفا،  ذُكر  وكام  تحسن (.  إىل  الوظائف  يف  الفقدان  معظم  زى 

وديفاراج   )هيكس  التجارة  إىل  وليس  وآخرون  2015اإلنتاجية،  ديفراج  (.  2017؛ 

وخصوًصا، إىل االتفاقيات التجارية  – يرجح أن تكون القلة التي تعزى إىل التجارة  

  مؤقتة، وأن يجد العامل وظائف   – التي تشهد تحواًل مفاجئًا يف الوظائف إىل الخارج

 أخرى أكرث إنتاجية. 

عىل الصعيد الدويل، وبعيًدا عن أفقر دول العامل التي تخلفت أكرث عن الركب،  

املذهل   النجاح  آسيا،    – كان هناك بعض  آسيا وجنوب  الصني وجنوب رشق  فعامل 

مثاًل، يتمتعون اآلن بدخل متنام وأمن أكرب، يف حني يتمتع أفراد الطبقات الدنيا يف  

رواتب جيدة يف تكنولوجيا املعلومات، والتي تقدر مواهبهم. يف الهند بوظائف ذات  

الواقع، اعترب ارتفاع مداخيل أفقر دول العامل منذ أن بدأت التجارة العاملية يف التوسع 

 انخفض يف مثانينيات القرن املايض أحد أكرث قصص النجاح املدهشة للبرشية: فقد  

 (. 2013التفاوت يف الدخل العاملي ألول مرة منذ الثورة الصناعية )ميالنوفيتش 

ففي   أيًضا.  الفقرية  للبلدان  للتجارة  أخرى  فوائد  عن  الدراسات  تكشف 

القرن املايض، كام ذكرنا سابًقا، كانت سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا  خمسينيات 

حت هذه »النمور اآلسيوية« اآلن من  الجنوبية وتايوان دواًل نامية فقرية نسبيًا. أصب 

أغنى األماكن يف العامل. فقد شهدت االقتصادات النامية عموًما منًوا متسارًعا، وهي 

تلحق بالركب برسعة، من حيث ما تنتجه وكيف تنتجه، بفضل االقتصادات املتقدمة. 

يف آخذة  الحياة  ونوعية  االرتفاع  يف  آخذة  والعاملة  االنخفاض  يف  آخذ  الفقر    إن 

(. رغم استمرار حدوث املجاعات الناجمة عن الحروب 2004التحسن )دوالر وكراي  

والكوارث الطبيعية يف البلدان الفقرية، لكن املجاعات الناجمة عن تلف املحاصيل قد  
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األغذية عرب   بتوريد  التي تسمح  التجارة  بفضل  تقريبًا،  فعليًا يف كل مكان  اختفت 

 لزراعة املحسنة )مثل املحاصيل املعدلة وراثيًا(. الحدود الدولية وتوسيع تقنيات ا 

 

 القيمة األخالقية للتجارة 

بأن   القول  ميكن  فال  األحرار.  األفراد  ترصفات  عىل  إال  تنطبق  ال  فكرة  األخالق  إن 

وازع   ميتلكون  مفيدة،  بطريقة  حتى  ما،  بطريقٍة  الترصف  عىل  املجبور  الشخص 

واألسواق الحرة، والتجارة الحرة رضوري   أخالقي. لذلك فإن كل من املجتمعات الحرة،

األخالقي: يشجع   فرًصا ال تحىص لألفراد ملامرسة حكمهم  األخالقي. ويوفر  للعمل 

 ، واملاليني منها.الجيدةخصوًصا األعامل األخالقية 

السلوك األخالقي والجدارة بالثقة رضوريان يف التبادل. لن يعود أحد إىل مورد  

أ  وسيحذر  سيئة؛  قيمة  صناعات قدم  عىل  خصوًصا  هذا  وينطبق  منه.  صدقائه 

متزايدة من   نسبة  تشكل  والتي  األفراد،  مبارًشا بني  اتصااًل  تقتيض  التي  الخدمات، 

 التجارة العاملية. 

تشجع التجارة الناس عىل تحسني قدرتهم عىل العمل والتعايش مع اآلخرين،  

ويرجع ذلك تحديًدا إىل    حتى األعداء التقليديني. شهدت العوملة زيادة يف التسامح،

الفوائد التي تجلبها التجارة لألفراد والجامعات والبلدان الذين قد ال يتفقون خالفها 

أساس  عىل  التمييز  عىل  القضاء  إىل  منهجي  بشكل  التجارة  تؤدي  الكثري.  عىل 

ألن    – الجنسية، واإلثنية، واللون، والجنس، والتوجه الجنيس والطائفة وكل يشء آخر  

لذين يرفضون التعامل مع اآلخرين عىل هذه األسس ال يحصلون عىل الفوائد  أولئك ا

الكاملة للتجارة العاملية الحقيقية. لقد أدى التوسع الرسيع يف التجارة العاملية منذ  

املختلفة. وساهم يف رفع  الحياة  أمناط  التسامح يف  انتشار  مثاًل، إىل  الثامنينيات، 

، إىل حد أكرب بكثري من العوامل األخرى املمكنة مثل مكانة املرأة، وال سيام الشابات

)سرتوب   العمر 2008الدميقراطية  متوسط  تحسني  إىل  التجارة  أدت  وبذلك،   .)
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التجارة،  أن  يف  شك  أي  وال  الجنسني.  بني  واملساواة  األمية  ومحو  لإلناث  املتوقع 

 بالنسبة لهذه اإلجراءات، تعد قوة من أجل الخري. 
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 السادس الجزء 

 

 مستقبل التجارة 
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 التوجهات والعرب  14

 

 مزايا التجارة الدولية 

أو لنكون أكرث دقًة،    – طغت العوملة عىل الحياة االقتصادية يف يومنا هذا  االزدهار.  

طغت العوملة عليها من جديد، بالنظر إىل التجارة الحرة نسبيًا يف القرن التاسع عرش. 

والتقنيات   املال  ورأس  واملكونات  والخدمات  والسلع  األشخاص  حركة  أصبحت 

رسع وأكرث انتشارًا مام كانت عليه يف أي والتكنولوجيات واألفكار والثقافات والقيم أ 

وقت مىض. إن سالسل القيم العاملية متسنا جميًعا، فهي تغري أسلوب عملنا واملنتجات  

التي   الدول  ناشئة« جديدة يف  »أسواق  اليومية. ظهرت  التي نستخدمها يف حياتنا 

رأس   عىل  للحصول  أكرث  فرًصا  متتلك  اآلن  ولكنها  السابق،  يف  فقريًة  املال كانت 

الدول   هذه  االستهالكية: حققت  والفرص  التوظيف  إىل خيارات  باإلضافة  األجنبي، 

منًوا رسيًعا من خالل اندماجها يف شبكات التجارة العاملية، إذ أصبحت أفقر شعوب 

ويبدو أن الفقراء الذين يعيشون بدوالرين يف اليوم   – األرض تحقق أعىل املكاسب  

 .  لن يطول بقاؤهم يف هذا العامل

إن النمو والدخل ليسا كل يشء، إذ أنعمت التجارة عىل الناس مبنتجات ذات االختيار.  

جودة أفضل وقيمة أعىل، باإلضافة إىل االختيارات العاملية. حسب بعض التقديرات، 

املتحدة يف يومنا هذا   الواليات  العادي يف  السوبرماركت  منتج، وال    47,000يضم 

ينبغي أن تزرع أو تصنع يف دول أخرى.   ميكن إنتاج الكثري منها يف أرض أمريكا، بل

أما املتاجر يف الدول األقل ثراًء فتمتلئ اليوم باملنتجات الدولية التي مل تكن معروفًة  

 حتى قبل بداية عرص العوملة يف أوائل تسعينيات القرن العرشين.  

الحياة.   الحياة جودة  جودة  تحسني  يف  التجارة  ساهمت  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 

الصحية البرشية والرعاية  األدوية  عىل  الناس  حصول  إمكانية  من  سهل  ما  وهو   ،

واملرسح   كاملوسيقى  والرتفيهية  الثقافية  واملنتجات  العمل  وفرص  والسفر  والتعليم 
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والرياضة وغري ذلك الكثري. إن العالقات التي نشأت بفضل التجارة ساهمت يف نرش 

والتقنيات   األموال  ورؤوس  واالخرتاعات  أنحاء  األفكار  جميع  يف  الجيدة  اإلنتاجية 

 العامل، وبذلك ازداد التقدم وتحسنت مستويات املعيشة.  

املتسارع.   السكنية التقدم  املجموعات  بني  التجارة  بفضل  نشأت  التي  العالقات  إن 

نظرهم  ووجهات  اآلخرين  أفكار  من  والتعلم  املالحظة  الناس عىل  املتنوعة ساعدت 

ما ساهم يف   وهذا  لقاح  وأساليبهم.  أفضل:  الحياة  التي جعلت  االخرتاعات  انتشار 

، مثاًل، الذي صنعته رشكة أملانية أسسها أبناء املهاجرين األتراك خالل أيام، 19-كوفيد

بالتعاون مع رشكة أمريكية متعددة الجنسيات استقطبت املعارف العلمية والقدرات 

وبصورة أعم، يساهم   (.2021التجهيزية من جميع أنحاء العامل )هيندرشوت وآخرون  

وترية   ترسيع  يف  املختلفة  واملفاهيم  النظر  وجهات  بني  والجمع  املعارف  تبادل 

 االبتكار، وبالتايل يدخل التقدم البرشي يف حلقة فاضلة أبدية.  

والسالم.   خلقتهام  الثقة  اللذان  والتسامح  الثقة  هو  سبق  عام  أهميًة  يقل  ال  ومام 

بعيدة، فانترشت الحلول السلمية للنزعات، وتعززت العالقات التجارية بني الشعوب ال 

هذه   جلبت  التي  واملؤسسات  املبادئ  وتأصلت  املفتوحة،  والحكومات  الدميوقراطية 

 املزايا.  

التجارة.   االقتصادات مرونة  تكون  أن  املحتمل  فمن  تأكيد.  بكل  عالقة  مسائل  مثة 

األرضار البيئية، وبقاء الناشئة هشًة؛ ماتزال بعض الشكوك تحيط باستغالل العامل، و 

الثقافات، وحتى ما إذا كان من املحتمل أن تشكل األوبئة مشكلًة أكرب يف عامل مرتابط. 

قد تحدث االنتكاسات، مثل األزمات املالية أو الحروب التجارية. وقد تساهم املخاوف  

ا األمنية يف دفع الدول إىل محاولة تحقيق أكرب قدر ممكن من االكتفاء الذايت عوضً 

معايري  بشأن  حجج  واستخدام  الخارج،  من  القادمة  األساسيات  عىل  االعتامد  عن 

اإلنتاج واملعايري األخالقية للمنتجات املستوردة، وإثارة الشكوك حول املعايري املهنية  

وماتزال  وغريهم.  واألطباء  واملحاسبني  كاملرصفيني  األجانب  من  الخدمات  ملقدمي 
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وغا قامئًة،  الحامئية  ويتعذر  النزعة  رؤيتها  يصعب  طرق  باستخدام  تطبق  ما  لبًا 

 تحديدها.  

إن جميع هذه املخاوف مهمة وينبغي أن تؤخذ عىل محمل الجد، ولكن التوجه   

طويل األمد يبدو واضًحا لنا؛ ستستمر التجارة يف التوسع، نظرًا ملزاياها العديدة، وهو  

 ما سيحقق النمو واالزدهار العامليني.  

 

 حديات التوجهات والت 

إن مئات الدول، التي تشارك اآلن يف محادثات التجارة الدولية، تتفق عىل الحد من 

القيود التجارية. وعىل الرغم من ذلك، أعربت كثري منها عن مخاوف من شأنها أن  

تقف يف وجه انتشار التجارة العاملية املفتوحة بالكامل؛ ولكن طبيعة التجارة تتغري 

يف يومنا هذا مثاًل أهم مام كانت عليه من قبل عىل الصعيد    عىل مر السنني )فالخدمات

 التجاري(، مام يعني وجود تحديات جديدة مبا فيها ما سنذكره أدناه. 

التكنولوجيا األمن.   ونقل  األمن  مثل  القضايا  بعض  عىل  متزايًدا  تركيزًا  نشهد  إننا 

السلع التكنولوجية  املتقدمة )التي قد تكون منافسًة أو معاديًة( إىل دول أخرى. إن  

املتقدمة تصنع ويجري تداولها يف جميع أنحاء العامل، ولذلك تتمكن بعض الدول من 

امتالك واستغالل التقنيات التي تبتكرها دول أخرى بسهولة. عىل سبيل املثال، تساور  

 – الدول التي تشرتي تقنيات املعلومات من الصني قلًقا متزايًدا إزاء التداعيات األمنية 

شبكات مث يف  تجسس  برامج  وضع  الصني  عىل  األمر  هذا  يسهل  أن  احتاملية  ل 

 اتصاالتها.  

إن القلق بشأن املناخ واستخدام الوقود األحفوري يؤثر أيًضا عىل منط التجارة، البيئة.  

إذ تستكشف الدول اآلن مصادر بديلًة للطاقة. عىل سبيل املثال، لطاملا هيمنت الصني 

نيا عىل سوق الطاقة الشمسية، ولكن بدأت الحكومات األخرى  واليابان وكوريا وأملا 

اآلن بتمويل أبحاث الطاقة الخرضاء وتطويرها يف دولها. من املحتمل أن تكون تجارًة 
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رابحًة نظرًا للطلب املتزايد عىل مصادر الطاقة املتجددة؛ ولكنها تتعارض متاًما مع 

 مبادئ التجارة الحرة. 

وعىل أي حال، قد تتمثل السياسة األفضل يف االستفادة من الحوافز السعرية   

ما  وهو  الكربون،  عىل  الرضائب  بشأن  عاملية  اتفاقية  صياغة  مثل  النسبية،  وامليزة 

 سيشجع عىل تطوير طاقة بديلة قابلة للتداول يف البلدان األكرث مالءمًة لها.  

يالخدمات.   تجارة  من  املتزايدة  النسبة  بل إن  السلع،  بتجارة  لها  عالقة  ال  هذا  ومنا 

الخدمات مثل االستشارات، والتمويل، واملحاسبة، والقانون، واالتصاالت، وتكنولوجيا 

والتعليم،  والتصميم،  والتوزيع،  والنرش،  والبناء،  املعامرية  والهندسة  املعلومات، 

الطب املوارد  عىل  والحفاظ  والسياحة  واالجتامعية،  الصحية  واإلدارة  والرعاية  يعية، 

البيئية، والنقل. وأصبح التمويل الدويل يف يومنا هذا عنرصًا مهاًم يف التجارة الدولية 

أيًضا، إذ تتحد الرشكات املالية يف جميع أنحاء العامل يف محاولة لخدمة سالسل القيمة  

 العاملية.  

وع  الجديدة.  التجارية  بالسياسات  متعلقًة  مسائل  يثري  التطور  هذا  ىل  ولكن 

سبيل املثال، قد ال ترغب بعض الدول يف االعرتاف مبؤهالت املحامني أو املحاسبني 

أو غريهم من املهنيني األجانب. ولرمبا يكون السبب يف ذلك اهتامًما صادقًا بالحفاظ 

عىل معايريها العالية؛ ولكنها قد تكون وسيلًة أخرى لتفضيل الصناعات املحلية. إن  

 التجارة الدولية أكرث صعوبًة.   جميع هذه الحواجز تجعل

الفرص.   بعد  تكافؤ  حاليًا  للحامئية  الخفي  الرئييس  الشكل  هي  عموًما  املعايري  إن 

تثبيط التعريفات. إن العديد من الدول التي متتلك معايري عاليًة يف التوظيف أو البيئة  

أقل، ولذلك    تشكو من املنافسة »غري العادلة« بينها وبني أولئك الذين ميتلكون معايري 

يدعم  يزال  ما  منها  العديد  ولكن  الفرص«،  يف  »تكافؤ  بوجود  الدول  هذه  تطالب 

أو   الحكومية  اإلعانات  أو  بالعملة  التالعب  خالل  من  خاصتها  التصدير  صناعات 

 االمتيازات الرضيبية أو املشرتيات الحكومية.  
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فعاًل    أمرًا حقيقيًا  ليس  الفرص«  »تكافؤ  ع   – ولكن  تختلف  بعضها فالدول  ن 

البعض ببساطة. قد يرغب موظفو املكاتب يف دولة غنية ببيئة خالية من التلوث، يف  

حني يقلق عامل مناجم الفحم يف دولة فقرية حيال قدرتهم عىل إطعام أرسهم. لرمبا  

تتمثل السياسة األفضل يف قبول هذه االختالفات يف القيم والسامح للدول باستغالل 

وبذلك ستكون أفقر الدول أكرب املستفيدين إىل جانب بقية ميزتها النسبية بحرية،  

 الدول عموًما.  

يتبوأ اقتصاد املعرفة يف يومنا هذا مكانًة أبرز وأشمل من ذي قبل، اقتصاد املعرفة.  

ولكنه جلب معه قضايا جديدة بحاجة إىل حل. إن حامية امللكية الفكرية، عىل سبيل  

كو الدول الغنية من تزوير الدول األخرى ملنتجاتها املثال، تعترب قضيًة خالفيًة، إذ تش

)وهو ما أصبح أمرًا سهاًل بفضل التعاقد الخارجي العاملي(. وباإلضافة إىل ذلك، تعد  

 الرشكات عرب الوطنية مبثابة قناة رئيسية تنقل من خاللها التكنولوجيا عرب البلدان.  

الدولية    العمليات  تخلق  الليرباليني،  نظر  وجهة  وترفع  ومن  عمل،  فرص 

البرشي.  التقدم  العامليني، وتدفع عجلة  اإلنتاجية املحلية، وتعزز املساواة واالزدهار 

انتهاكات  من  السلبية  الجوانب  إال  يرون  ال  قد  أي حال،  الليرباليني، عىل  ولكن غري 

لحقوق امللكية وتهديدات أمنية. ونتيجًة لذلك، عقد كثري من الحوارات الدولية بشأن  

الفكرية  حقوق   امللكية  التزوير وحامية  األمنية، وأصبحت مكافحة  والحامية  امللكية 

 )مثل القوائم السوداء( تحتل مكانًا بارزًا يف االتفاقيات التجارية الجديدة.  

الجنوب.   بلدان  تلك  التجارة بني  الجنوب تعد واحدًة من بني  بلدان  التجارة بني  إن 

هيم  التاريخية،  الناحية  من  عىل  التوجهات.  الشاملية  وأمريكا  الغربية  أوروبا  نت 

التجارة، واقترصت تبادالتهام التجارية عىل أوروبا الرشقية وآسيا وأفريقيا وأمريكا 

هذا،   – الجنوبية   يومنا  يف  ولكن  الشامل.  بلدان  بني  التجارة  باسم  يعرف  ما  وهو 

ثال، وبني يتوسع نطاق التجارة باستمرار بني آسيا وأمريكا الجنوبية عىل سبيل امل

 املناطق اآلسيوية أيًضا. 
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ومبرور الوقت، قد يؤدي هذا النمو إىل التقليل من أهمية الدول الغربية وقوتها   

إال أنه من املرجح أن يستمر حجم التبادالت التجارية الكيل يف    – يف التجارة الدولية  

ما املخاوف  ولكن  ملباد االرتفاع.  الصني  تطوير  يعترب  هل  قامئًة:  الحزام تزال  رة 

تقدم  مبثابة  مثاًل  واألفريقية  اآلسيوية  الدول  يف  استثامراتها  وتوسيع  والطريق 

 حقيقي للتجارة املفتوحة؟ أم أنه دليل عىل طموحاتها اإلمربيالية؟  

 

 التحديات السياسية أمام سياسات التجارة الحرة 

النطاق للتجارة    إن مناقشات التجارة الدولية يف يومنا هذا تقر فعاًل باملزايا واسعة

 العاملية، إال أنها يف واقع األمر مدفوعة حًقا بالسياسات الوطنية والدولية.  

الداخلية.   سياسات السياسة  إىل  باإلضافة  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  إن 

األجنبية   املنافسة  تهدد  الذين  عاملها  من  الدول  تواجهه  الذي  والضغط  الرعاية 

وظائفهم تعترب عوامل حاسمًة فيام يتعلق مبوقف هذه الدولة من التجارة. من املمكن 

التكي يف  الصناعة  لفشل  مناسب  فداء  كبش  التجارة  تكون  التطورات أن  مع  ف 

التكنولوجية أو االضطرابات املالية أو األسواق املتغرية. ومن املحتمل أن يكون كل من  

الثقافة واألخالق والرأي العام مهمني كام االقتصاد يف تشكيل السياسة التجارية، بل 

 وعىل األغلب أن يكونوا أكرث أهميًة.  

تجارة أمر بالغ األهمية، ألنه ال  وعىل أي حال، إن الرتكيز عىل الفوائد األشمل لل 

يؤثر عىل حياة الرشكات وحسب، بل عىل حياة ماليني املستهلكني يف الدولة ويف  

 جميع أنحاء العامل.  

السياسية.   السياسات الجغرافيا  تشويه  يف  دور  الكربى  الجيوسياسية  للمخاوف 

مبثابة سالح   التجارية. قد تستخدم الدول، أو أحيانًا مجموعات من الدول، التجارة

ضد الدول املعادية أو تلك التي متتلك سجالت سيئًة يف مجال حقوق اإلنسان، إما من  

خالل حرمانها من الواردات األساسية أو رفض الحصول عىل صادراتها، يف محاولة  
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بعض  ويف  سياستها.  تغري  ليك  العام  الرأي  ضغوطات  لتصعيد  أو  أفقر  لجعلها 

رية اإلقليمية بهدف التقليل من تأثري الدولة املجاورة  األحيان، تصاغ الصفقات التجا

الغنية عىل األسواق املحلية يف املقام األول. ومن املحتمل أن تكون الخالفات التجارية  

يف عهد ترامب بني الصني وأمريكا )وغريهام من الدول( عرض من أعراض صدام 

 القتصادية يف العامل.  جوهري يف الرؤى املتعلقة بكيفية عمل األنظمة السياسية وا

وبطبيعة الحال، رمبا يكون من األفضل أن تلجأ الدول إىل النزاعات التجارية   

بداًل من اإلجراءات العسكرية، ولكن من املمكن أن تتسبب النزاعات التجارية بخسائر 

 هائلة وواسعة النطاق تلحق باملواطنني يف جميع أنحاء العامل.  

ار تجاري متعدد الجنسيات ومتفق عليه أمر مهم جًدا إن  إن وجود إطاإلطار الدويل.  

أفضل حاالته يف ظل سيادة   أداء األسواق يف  يكون  التجارة.  تعميم مكاسب  أردنا 

القانون، إذ تتبع القواعد املقبولة للممتلكات والعقود وتنفذ. هذا ال يتطلب وجود ما 

 التجاريني.  إذ يكفي وجود اتفاق بني الرشكاء  – يشبه حكومًة عامليًة  

وعىل الرغم من وجود كل تلك السياسات القامئة يف املنظامت الدولية، يبقى   

أملنا األفضل مرتبطًا بوجود قواعد عضوية يف منظمة التجارة العاملية باإلضافة إىل  

عملية تسوية للنزاعات. إنها حاجة ملحة بالنظر إىل التوسع الذي تشهده التجارة غري 

تجارة   مثل  املخاوف املادية  تزايد  عن  فضاًل  اإلنرتنت،  بواسطة  والتجارة  الخدمات 

البيئة.   الفكرية واألمن وحامية  التوظيف وامللكية  اإلنسان ومعايري  املتعلقة بحقوق 

ولكن لألسف، ال تنجح القوانني املحلية دامئًا يف مواكبة هذه التطورات؛ إذ تبني أن 

من أصعب األمور التي ميكن االتفاق    تحرير تجارة الخدمات، عىل سبيل املثال، واحد 

عليها مبوجب كل من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة  

 العاملية.  

 

 الضغوطات من أجل الحامية 
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إن البحث يف التجارة، باإلضافة إىل الحروب التجارية، يعلمنا درًسا واضًحا مفاده أن 

تحمي العاملة، بل ومن املمكن أن يكون لها عواقب الحامئية ال تخلق فرص عمل وال  

غري مقصودة ومؤذية. فالحواجز ترفع األسعار للمستهلكني يف البلد األم، وتحد من  

 حوافز املنافسة، وتحرم الصناعات املحلية من املواد الخام.  

للقليل من اإلجراءات أثر كبري عىل دعم قضية الحرية يف البلد األم ويف الخارج  

نًة بالتجارة الحرة الكاملة ... بع هنا بحسب قدرتك وكام تتمنى. واشرت مبا  مقار 

 تستطيع وكام ترغب. وبهذه الطريقة يصبح التعاون بني األفراد عامليًا ومجانيًا.

 (1997ميلتون وروز فريدمان ) – 

الحقيقة. عىل   الحامئية مدفوع باإلحساس وليس  السيايس من أجل  الضغط  ولكن 

ال يدرك سوى قلة من الناس يف الواليات املتحدة أن عدد الوظائف يف  سبيل املثال،  

مجال أعامل الصلب واملعرضة للخطر بسبب الواردات ضئيل مقارنًة بعدد الوظائف  

السوبرماركت  ومحالت  والتعليم  واملكاتب  واملطاعم  الصحية  الرعاية  مجاالت  يف 

طاعات األخرى التي تستفيد وتجارة التجزئة وتكنولوجيا املعلومات والعديد من الق 

من التجارة. وعىل أي حال، يفقد الناس وظائفهم ألسباب عديدة، فاألمر ال يتعلق دوًما 

ومن بني هذه األسباب هناك التغريات التكنولوجية، والصيحات الجديدة،   – بالتجارة  

ىل  وارتفاع أسعار املدخالت، واألخطاء اإلدارية، والزيادات الرضيبية، والتشديدات ع 

 القواعد.  

دامئًا.    التوازن  إىل  التجارية  السياسات  حول  النقاش  سيفتقر  الحظ،  ولسوء 

يستفيد ماليني املستهلكني من التجارة التي تقدم لهم األسعار املنخفضة والخيارات 

وهو توجه شائع لدرجة أننا بالكاد نالحظه. ومن املمكن أن يفقد عدد أقل   – األوسع  

ة األجنبية، ولكن محنتهم هذه ملموسة يف بكثري من الناس وظائفهم بسبب املنافس 

النقاش العام. سيشن العامل حمالت يف الشوارع لحامية وظائفهم، ولكن لن ينظم 

أو   البقالة  أغراض  سعر  من  دوالرات  بضع  بخصم  لالحتفال  مسريات  املستهلكون 
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لالحتفال بحصولهم عىل فواكه طازجة يف الشتاء. ونتيجًة لذلك، من املرجح أن يعمل  

نعو السياسات وفًقا ملصالح املنتجني الصاخبني وليس تبًعا الهتاممات املستهلكني صا

 (. 2012الهادئني، عىل الرغم من أنهم أكرث عدًدا )باتلر 

 

 الحاجة إىل التكيفية 

إن التغيري االقتصادي عملية مستمرة؛ إذ خرس صانعو الشموع عملهم بسبب مصابيح  

ركبات اآللية، واملنضدون بسبب أجهزة الكمبيوتر،  الغاز، واسطبالت األحصنة بسبب امل 

والعديد من املتاجر بسبب تجارة التجزئة عىل اإلنرتنت. وسيحدث الذكاء االصطناعي  

ثورًة يف املزيد من الصناعات أيًضا. ولكن عىل الرغم من االضطرابات التي أثرت عىل  

وهو الهدف   – لناس  بعض الناس، يجلب هذا التقدم تحسينات هائلًة يف حياة عامة ا

األسايس لإلنتاج يف املقام األول. أما التجارة فترسع هذه العملية الحتمية واملفيدة  

 وحسب.  

التغيري    هذا  يدمر  أال  نضمن  كيف  هو:  إذًا  الحقيقي  السيايس  السؤال  إن 

األشخاص الذين خرسوا وظائفهم بسببه؟ وإذا قررت الحكومات أنها يجب أن تتدخل، 

عىل أنها سرتكز عىل مساعدة املجموعات املترضرة عىل التكيف بداًل    فام هو الضامن 

 من إطالة عمر الصناعات البالية والفائضة؟  

ينبغي أن تحافظ السياسات عىل مرونتها ليك تستوعب هذه التغيريات وغريها،   

التي   الزراعة  املثمرة يف  التغيريات  التي ميكن تحقيقها:  املكاسب  العديد من  فهناك 

ن وزيادة  قضت  الفقر؛  معدالت  وانخفاض  الصناعي؛  والتقدم  املجاعة؛  عىل  سبيًا 

الرثوات واملساواة؛ والعلم والتقدم؛ والفهم البرشي والثقافة؛ والدميوقراطية والعدالة. 

إن التجارة الحرة والقيم الليربالية التي تقوم عليها مهامن جًدا لتوزيع هذه الفوائد.  

 ولة لحاميتهام. إنهام يستحقان الجهود املبذ
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ال ميكننا أن نتنبأ بأمناط اإلنتاج والتجارة يف املستقبل وال باحتاملية حدوث   

االضطرابات حني يكون العامل مرتابطًا إىل هذا الحد. ولكننا قادرون عىل األقل عىل  

منع القوانني من حرصنا يف حقائق املايض بداًل من تعزيز مرونتنا واستعدادنا اللذين  

 الستيعاب التغيري وللتجهيز للغد والغتنام الفرص.    نحتاجهام

 لقد شكلت التجارة حياتنا، واألكرث من ذلك حتى أنها ستشكل مستقبلنا. 
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