
 دْعِني �إن �صمحَت يل ورغبَت �أن ُت�صغَي حلديثي �أن �أمَرّ مروَر 
�لكر�م على ثالث قو�عد �أ�صا�صَيّة يف حياتك �ليومية وو�قعك 
�ملعا�ش وهي: و�قُعك �ل�صيا�صي وو�قُعك �الجتماعي وو�قُعك 
�القت�ص��ادي. قلت: هات، فق��ال: حاول �أن تفه��َم وت�صتوعَب 
وُت��درَك م��ا �أقول، ولو �أنن��ي �أعلُم �أنك ال ت��درك جيد�ً �لعالقة 
ب��ن �حلا���ر و�مل�صتقبل؛ حي��ث �مل�صتقب��ل ُيوَل��د من رحم 
�حلا�ر، لكنني مل �أفقد �الأمل فيك عَلّ وع�صى يف ذلك �لعقل 
��ًة ��صتع�صت على �لن��وم، وتعلقت باإر�دة �حلياة. قلت له:  خلَيّ
م�صك��وٌر على هذ� �ال�صتهز�ء، لكنني �صاأ�ص��ر و�أ�صتمع؛ عَلّني 

�أ�صتفيُد منك �صيئًا، قال:
�أم��ا يف �جلان��ب �الجتماع��ي، فقد غ��رت �ل��روة �لبرتولية 
�الأ�صيل��ة  ��دة  �جلِيّ �الجتماعي��ة  خ�صالك��م  م��ن  كث��ر�ً 
و��صتبدلتموه��ا بخ�ص��ال »برتولية« طغى فيه��ا �ال�صتهالُك 
عل��ى �الإنت��اج، و�لك�صُل على �لعم��ل، و�لف�صاُد عل��ى �الأمانة، 
جعلت��م  و�لفك��ري،  �ل�صح��ي  �لوع��ي  عل��ى  و�ملخ��در�ُت 

��ا ال�صتعباِده��َنّ �أو �إخفاِئهَنّ عنو�نًا  �لرك���شَ ور�ء �لن�صاء �إَمّ
الإ�صالحكم �الجتماع��ي، و�أ�صبح جمُع �ملال بغر وجه حٍقّ 
ظلم��ًا كان �أو ف�صاد�ً �صائعًا يف ديارك��م. مل يعد للمال �لعام 
حرمت��ه، �صّبكتم �ل�صح��اري و�لقفار بعد �مل��دن و�ل�صو�طئ. 
تفرقت��م �ِصَيعًا وقبائل وطو�ئ��ف ومذ�هب. نظاُمكم �لتعليمي 
يتع��ر، يتقدم �لعامل وهو يتاأخر، ف��كان ِمن ويالته �لبطالة 
و�جله��ل �مل�صت��رت، �مل�صكل��ة �أَنّ وزر�ء �لعم��ل عندك��م لي�صت 
ن �الأدبي و�لفقهي  لديه��م �ل�صجاعة ليعرتفو� �أَنّ كرة �ملك��ِوّ
ن �لعلم��ي و�لتكنولوجي يف  على ح�ص��اب قلة و�صعف �ملكِوّ
مناهجكم �لتعليمية هي من �أه��م �أ�صباب �لبطالة �ل�ريحة 

و�ملقنعة عندكم.
وهن��ا حِدّْث وال ح��رج. دعني �أوؤكْد يف �لبد�ي��ة �أَنّ �القت�صاد 
يقُع حمَلّ �لقلب يف ج�صم �الإن�صان، �إن خرب خرب �جل�صُد كُلّه، 
وتوقف �لدم �لنقي عن �الن�صياب يف �ر�يينه، و�لو�صول �إىل 
كل �أطر�ف��ه، فتم��وت �أو ي�صيبه��ا �ل�صلل. قلت: ه��ذ� �صحيح، 
ولك��ن �ملهم يف �الأمر �الآن ه��و: هل �قت�صادنا – �أعني قلَبنا 
عل��ى ح��د تعب��رك – �صليٌم ق��وٌيّ يهي��ئ لنا و�صائ��ل �لعي�ش 
�لك��رمي حا�ر�ً وم�صتقبل، خ�صو�ص��ًا ونحن �صعب يزد�ُد كَلّ 

دقيق��ٍة؛ فمعدالت �لنمو �ل�صكاين لدينا من �أكر �ملعدالت يف 
�لع��امل؟ قال: كم �أنا �صعيد بهذ� �ل�ص��وؤ�ل يبدو �أنك بد�أت تفهم 
خط��ورة و�قعك. ال، ال �أريد �أن �أكون متفائاًل �أكر من �لالزم، 
�أق�ص��د �أنك ب��د�أت تطرح �ل�صوؤ�ل �ل�صحي��ح، وهذ� يف حد ذ�ته 

مهٌمّ جد�ً، و�أجد�دكم يقولون: َمن �صاأل ما �صاع.
ي��ا �صي��دي قلبكم ينُب���شُ يف كل يوم ح��و�يل ع�رة مالين 
برمي��ل من �لب��رتول، تغمر �أج��ز�ًء من �أر�صك��م حتى �لغرق، 
ومتط��ر ف��وق �أجز�ء، ومتُرّ م��َرّ �ل�صحاب ف��وق �أخرى. فلنرتك 
مو�ص��وع �لتوزي��ع �لع��ادل لل��روة جانب��ًا فق��د يك��ون هذ� 
�صعبًا عليك فهُمه، فاملهم �الآن هو �أن هذه �لروة �لبرتولية 
و�الأم��و�ل �لناجمة ع��ن ��صتنز�فها هي �لتي مت��ول �أكر من 
90٪ ِم��ن نفق��ات ميز�نيتك��م �حلكومية �لتي منه��ا �لتعليم 
و�ل�صح��ة و�لط��رق و�لدف��اع و�الأم��ن ورو�ت��ب �ملوظف��ن 
و�لزر�ع��ة  و�ل�صناع��ة  و�لكهرب��اء  و�ملي��اه  و�مل�صاري��ع 

و�ملو��صالت و�ملو�نئ و�أموٌر �أخرى م�صترتة.
 ه��ذه �ل��روة ي��ا �أخي �لغاف��ل نا�صب��ٌة منتهي��ة، �إن �آجاًل �أو 
عاجاًل. كم �أن��ا عاجز عن فهم �صمتكم و�صكونكم و�صكوتكم، 
مل تقلقك��م وتق���ش م�صاجعك��م ه��ذه �حلقيق��ة �جليولوجية 

�القت�صادي��ة، وظللت��م يف غِيّك��م و��صتهالِكُك��م �ملت�ص��ارع 
لروتكم �لوطني��ة �صائرين، وعن بن��اء ر�أ�صمال وطني بديل 
نائم��ن. فه��ل تعلم��ون �أو تفكرون �أو تتخيل��ون كيف يكون 
حالك��م وحال �أجيالكم عندما يقف قلبكم �لبرتويل عن �صخ 
دم يكفيك��م وي�ص��د حاجتك��م؟ �صيك��ون �الأمر �صعب��ًا �صعبًا. 
قل��ت لهذ� �لعق��ل �لرثار )�مللق��وف(: مالنا وم��ال �الأجيال 

�لقادمة؟! �للي رزقنا يرزقهم.
 نظ��ر �لعق��ل �إيَلّ با�صمئز�ز وق��ال: )�أواًل( هذه �ل��روة لي�صت 
لكم وحَدكم لكي تبددوها وت�صتهلكوها. هي لكم والأجيالكم 
�لقادم��ة، كٌلّ ياأخ��ذ بق��در حاجت��ه وقدرت��ه عل��ى ��صتثمار 
عو�ئدها الإنت��اج �أ�صول ر�أ�صمالية منتج��ة. )ثانيًا( �الأجيال 
ه��ي طفلك �لذي ُولد باالأم�ش وطفل �بنك و�بنتك �لقادم. �أفق 
م��ن هذه �الأناني��ة وهدر �أمو�ل �ل�صع��ب �ل�صعودي من جيلكم 
و�الأجي��ال �لقادم��ة. �أنتم �الآن يا �صيدي �أم��ام فر�صة ذهبية 
�أ�صعت��م ج��زء�ً منه��ا، و�إن مل ت�صلحو� حاَلك��م فيما بقي من 
ك��م ال حمال��ة �إىل �لفق��ر ذ�هب��ون، و�إىل �لهاوية  �لزم��ن؛ فاإَنّ
باأقد�مك��م �صائ��رون. �أبدل��و� �أقد�َمك��م بعقولك��م ت�ص��رو� يف 

�الجتاه �ل�صحيح وي�صلح حالكم.

�رح �الحتاد �لدويل للنقل �جلوي )�ياتا( 
�إن �لطل��ب �لعامل��ي على �ل�صف��ر جو� �رتفع 
7.7 يف �ملئ��ة يف ماي��و �أيار م��ع ت�صجيل 
جمي��ع �ملناطق تقريب��ا، با�صتثناء �ل�رق 
م�صتوي��ات  �ل�صمالي��ة،  و�أمري��كا  �الأو�ص��ط 
قيا�صية مرتفعة ملعامل �حلمولة، و�صهدت 
�ركات �لطر�ن يف �ل�رق �الأو�صط زيادة 
يف �لطل��ب بلغ��ت 3.7 يف �ملئ��ة يف ماي��و 
�أي��ار مقارن��ة مع نف���ش �لفرتة م��ن �لعام 
�ملا�ص��ي مقرتب��ة م��ن �أدن��ى م�صتوياته��ا 
يف ثم��اين �صن��و�ت فيم��ا ع��ز�ه �يات��ا �إىل 
�حلظ��ر على حمل �أجه��زة �لكرتونية كبرة 

يف مق�ص��ورة �ل��ركاب من ع���ر مطار�ت 
يف �ملنطق��ة عل��ى �لرح��الت �ملتجهة �إىل 
�لوالي��ات �ملتح��دة �إ�صاف��ة �إىل �ل�صبابية 
ب�ص��اأن مق��رتح تر�م��ب بفر�ش قي��ود على 
�ل�صفر، و�ن�صم��ت �خلطوط �جلوية �لقطرية 
�إىل ط��ر�ن �الإم��ار�ت و�خلط��وط �جلوي��ة 
�لرتكية و�الحتاد للطر�ن يف �الإعالن عن 

رفع �حلظر.
وذكر �يات��ا �إن �لطاق��ة �ال�صتيعابية، �لتي 
تقا���ش باملقاع��د �ملتاح��ة و�لكيلومرت�ت 
�ملقطوع��ة، �رتفع��ت 6.1 يف �ملئة بوترة 
�أبط��اأ م��ن �لطلب وهو ما يعن��ي �أن معامل 
�حلمول��ة، وه��و موؤ���ر على م��دى �متالء 
�لطائر�ت، ز�د 1.2 نقطة مئوية �إىل 80.1 

يف �ملئة، يف حن �أفاد �ملدير �لعام الياتا 
�ألك�صن��در دو جوني��اك �أنه م��ن �ملرجح �أن 
تت�ص��اءل ق��درة ���ركات �لط��ر�ن عل��ى 
باأ�صع��ار منخف�ص��ة يف  �الأ�ص��و�ق  حتفي��ز 
�أ�صع��ار  �الأ�صه��ر �لقادم��ة نظ��ر� الرتف��اع 

�لوقود وتكاليف مدخالت �أخرى.
م��ن جهة �خرى �صتحتاج �ركات �لطر�ن 
�إىل 637 �أل��ف طيار يف �ل�صنو�ت �لع�رين 
�ملقبل��ة ملو�كبة �لنمو يف قط��اع �لطر�ن 
�ل��دويل، ح�ص��ب م��ا ذك��رت �رك��ة بوينغ 
�الأمريكي��ة ل�صناع��ة �لط��ر�ن يف تقري��ر 
�صن��وي، و�رتفع تقدي��ر �ل�ركة �الأخر عن 
�حلاج��ة للطيارين ب�3،6 باملئة من تقرير 
�لع��ام �لفائت، و�صتحتاج �ركات �لطر�ن 

�آ�صي��ا  منطق��ة  يف 
�له��ادئ  �ملحي��ط 
�أل��ف   253 وحده��ا 
وه��و  جدي��د،  طي��ار 
م��ا ميث��ل ثل��ث �لع��دد 
�ملطلوب، بح�صب �لتقرير 
�لذي �ع��ده ق�صم �خلدمات 

�لدولية يف �ل�ركة.
�حتي��اج  �ل�رك��ة  وق��درت 
�صم��ال �أمري��كا �إىل 117 �ألف 
طيار و�أوروب��ا �إىل 106 �الف 
 2017 م��ن  �لف��رتة  يف  طي��ار 
وحت��ى 2036، وتوق��ع �لتقري��ر 
فن��ي  �أل��ف   648 �إىل  �حلاج��ة 
جديد يف قط��اع �صيانة �لطائر�ت، 
برت�جع ق��دره 4،6 باملئة عن تقدير 
تخفي���ش  ب�صب��ب  �ملا�ص��ي  �لع��ام 
�صاعات �ل�صيانة �ملطلوبة من "بيونغ 

737 ماك�ش".
وبالن�صب��ة الأطقم �لرحالت، ذك��ر �لتقرير 
�حلاج��ة �إىل توظي��ف 839 �أل��ف م�صي��ف 
�لع��ام 2036، منه��م 173  ج��وي حت��ى 
�أل��ف يف منطق��ة �آ�صيا-�ملحي��ط �له��ادئ، 

173 �أل��ف يف �وروبا، 154 �ألف يف �صمال 
�أل��ف يف �ل���رق �الأو�ص��ط،  �م��ركا، و96 
وذك��رت در��ص��ة من �ركة "�ص��ي �آيه �إي"، 
�ملتخ�ص�ص��ة يف تدريبات �لطر�ت �ملدين، 
�أن ���ركات �لط��ر�ن �صتحت��اج 255 �ألف 
�إ�ص��ايف خ��الل �ل�صن��و�ت �لع���رة  طي��ار 
�ملقبل��ة، ويحذر عدة خر�ء من �ن �ركات 
�لط��ر�ن �صتو�ج��ه قريب��ا نق�ص��ا يف ع��دد 

�لطيارين.
ذك��ر �لرئي�ش �لتنفي��ذي باالإنابة ملطار�ت 
�أبوظب��ي �إن مط��ار �أبوظبي �ل��دويل يتوقع 
تباط��وؤ وت��رة من��و ع��دد �ل��ركاب �لع��ام 
�جلاري، وذكر عبد �ملجيد �خلوري �إن ثاين 
�أك��ر مطار�ت �الإم��ار�ت �زدحام��ا يتوقع 
25 ملي��ون م�صاف��ر يف 2017 مقارنة مع 
24.5 مليون يف �ملئة 2016 بن�صبة زيادة 
نح��و �ثنن يف �ملئة مقارن��ة مع منو 5.1 
يف �ملئ��ة يف 2016، و��صاف��ت متحدث��ة 
با�صم مط��ار�ت �أبوظبي �أن هذ� عام �صعب 
الأن�صط��ة �لطر�ن حول �لعامل بل وللمنطقة 
�أي�ص��ا، ر�أينا �صيئا من �لتباطوؤ يف �ركات 
�لط��ر�ن �لت��ي تعم��ل يف مط��ار �أبوظب��ي 
ف�ص��ال عن �لو�صع �ل�صيا�صي �الإقليمي وكل 
ه��ذه �لعو�م��ل تقود لنمو �بط��اأ قليال، ويف 
�لع��ام �جلاري تباطاأت وترة منو �ركات 
�لطر�ن يف �ل�رق �الأو�صط يف ظل �أو�صاع 
�قت�صادي��ة �صعب��ة بع��د �أن كان��ت ت�صجل 
من��و� �ريع��ا. وتفاقم��ت �ل�صغ��وط ج��ر�ء 
قي��ود �ل�صفر �لت��ي فر�صته��ا �إد�رة �لرئي�ش 
�الأمريكي دونالد تر�مب و�الأزمة �ل�صيا�صية 

يف �خلليج.
وجت��ري �ركة �الحت��اد للط��ر�ن، �لناقلة 
�ل��دويل،  �أبوظب��ي  مط��ار  يف  �لرئي�صي��ة 
مر�جع��ة ال�صرت�تيجيته��ا وت�صع��ي لتعين 
لرئي�صه��ا  خلف��ا  جدي��د  تنفي��ذي  رئي���ش 
�ملخ���رم جيم���ش هوج��ان �ل��ذي ت��رك 
من�صب��ه يف �الأول م��ن يولي��و مت��وز، م��ن 
جهة �أخرى �ألغ��ت �لواليات �ملتحدة حظر� 
كان��ت ق��د فر�صته عل��ى حم��ل �مل�صافرين 
�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمول د�خل �لطائر�ت 
على منت �لرحالت �لقادم��ة من �لعا�صمة 
�الإمار�تي��ة �أبوظبي. لك��ن رحالت �لطر�ن 
ب��ن �أبوظبي و�لدوح��ة معلقة من��ذ �ل�صهر 
�ملا�ص��ي بع��د �أن قطعت �الإم��ار�ت وثالث 
دول عربية �أخرى �لعالق��ات �لدبلوما�صية 
و�القت�صادي��ة م��ع قط��ر، و��صتقب��ل مطار 
م�صاف��ر  ملي��ون   10.1 �ل��دويل  �أبوظب��ي 
يف �أول خم�ص��ة �أ�صه��ر م��ن �لع��ام �جلاري 
بزي��ادة 1.8 يف �ملئة عل��ى �أ�صا�ش �صنوي، 
ومط��ار دب��ي �لدويل ه��و �الأك��ر �زدحاما 
يف �الإم��ار�ت �لعربية �ملتح��دة وهو مركز 
لطر�ن �الإمار�ت كم��ا �أنه �الأكر �زدحاما 
يف �لع��امل، حيث بلغ ع��دد �مل�صافرين عر 
مط��ار دبي �ل��دويل 36.97 مليون م�صافر 
يف �الأ�صه��ر �خلم�صة �الأوىل من عام 2017 
بزي��ادة ن�صبته��ا 6.7 باملئة عل��ى �أ�صا�ش 

�صنوي.

وعل��ى نحو غر معتاد يب��دو و�صع طر�ن 
�الإمار�ت �صعبًا �أي�ص��ًا. فللمرة �الأوىل منذ 
ع��ام 1996 ال توزع �ل�رك��ة �أرباحًا على 
�مل�صاهمن بعد �أن تر�جعت �الأرباح بن�صبة 
82 باملئ��ة. وق��د حمل��ت �ل�صن��ة �ملا�صية 
معه��ا م�ص��اكل كث��رة بالن�صب��ة لط��ر�ن 
�الإم��ار�ت: "ت�صب��ب خ��روج بريطاني��ا من 
�الحت��اد �الأوروبي لوح��ده بخ�صائ��ر تقدر 
ب���18 باملئ��ة"، كما يذك��ر مدي��ر �ل�ركة 
مت كالرك. وع��الوة على �نخفا���ش �أ�صعار 
�لنف��ط ت�صب��ب عو�م��ل �أخرى طويل��ة �الأمد 
خ�صائ��ر، منه��ا �صع��ف �لدره��م �الإمار�تي 
مهم��ة  �أ�ص��و�ق  وخ�ص��ارة  �ل��دوالر  �أم��ام 
�لرح��الت  �أو  وليبي��ا  و�صوري��ا  كالع��ر�ق 
رخي�ص��ة �لثمن طويلة �ل�صف��ر كالتي تاأتي 

من �لرنويج.
�ل�رك��ة �خلليجي��ة �لوحي��دة �لت��ي مل متر 
باأزمة هي �ركة �خلطوط �جلوية �لقطرية. 
فق��د منت �أرباحها بثبات وبلغت يف �ل�صنة 
�ملالية �ملا�صية 22 باملئة. وكانت �الأمور 
ت�ص��ر عل��ى ما ي��ر�م حتى �ندلع��ت �الأزمة 
�خلليجي��ة قبل �أك��ر من �أ�صابي��ع ففر�صت 
دول عربي��ة مقاطعة على قط��ر. وبالن�صبة 
لل�رك��ة �لقطري��ة �ملعتادة عل��ى �الأرباح 
في�صكل هذ� م�صيبة؛ فهي ال ت�صتطيع ت�صر 
رح��الت لل��دول �ملج��اورة، و�لت��ي ي�صكل 
زبائنها خم�ش ركاب �لقطرية. كما يتحتم 
على �ل�ركة �لقطرية تغر خطوط طر�نها 
بعي��د�ً عن �ملجال �جل��وي لدول �ملقاطعة، 
مما يرتب �أعباء مالية �إ�صافية، كما يتوقع 
حمللون �رتفاع �أ�صع��ار �لكرو�صن نتيجة 
�ملقاطع��ة بن�صب��ة 10 باملئ��ة مم��ا يرت��ب 
خ�صائ��ر �أخ��رى عل��ى �لقطري��ة. �ال �ن��ه مل 
يتم �لغ��اء �أي من �لطلب��ات على �لطائر�ت 
�جلديدة و�أن��ه وبداًل من �لرح��الت �مللغاة 
�إىل دول �ملقاطع��ة يرغ��ب بت�صير رحالت 
�إىل �إي��ر�ن و�أنه عازم عل��ى ت�صغيل خطوط 
جدي��دة، باأ�رع مما كان خمطط��ًا له، �إىل 
كل م��ن مقدوني��ا و�صلوفيني��ا و�لبو�صن��ة، 
ي�صم��ن  ال  �لباك��ر  �أك��ر  ذك��ره  م��ا  وكل 
��صتم��ر�ر "�خلطوط �جلوي��ة �لقطرية" على 
قي��د �حلياة. يف �حلقيقة ف��اإّن �صنو�ت �لعز 
�خلليجي��ة،  �لط��ر�ن  ل���ركات  بالن�صب��ة 
ويف مقدمته��ا ط��ر�ن �الإم��ار�ت وطر�ن 
�الحتاد و�خلطوط �جلوية �لقطرية، قد وّلت 
وب�ص��كل غر متوقع. وقد حدثت �صل�صلة من 
�لتط��ور�ت �أدت �إىل تل��ك �حل��ال. بد�أت تلك 
�ل�صل�صل��ة بانخفا���ش �أ�صع��ار �لبرتول عام 
2014، �ل��ذي ي�ص��ّكل بالن�صب��ة لكث��ر من 
دول �خلليج �أهم م�صدر لالإير�د�ت . كما �أّن 
�لرك��ود يف �لقطاع �لنفطي �أدى �إىل تر�جع 
�لطلب على مقاعد �لدرجة �ملمتازة. ويبدو 
�ّن و�ص��ع طر�ن �الحتاد ه��و �الأ�صو�أ؛ فهي 
���ركات  ب��ن  و�الأ�صغ��ر  �صن��ًا  �الأح��دث 
�لط��ر�ن �خلليجي��ة وقد قام��ت باملناورة 
عن طريق �إ�صرت�تيجية عقد �ل�ر�كات. غر 

�أنه تبن �أن كل تلك �ل�ر�كات كارثية...

ت�صيط��ر عل��ى �القت�ص��اد �لعامل��ي وب�ص��كل كامل ثالث 
كت��ل �قت�صادي��ة تقريبًا، �أو باالح��رى م�صاريع تكاملية 
يج��ري فيه��ا 75٪ م��ن �لتب��ادل �ل�صلعي ه��ي : �أوروبا 
و�مري��كا �ل�صمالي��ة و�جلنوبي��ة و�ل��دول �ال�صيوية، وقد 
جتمعت بع�ش �لدول يف هذه �لتكتالت �القليمية بهدف 
ت�صكي��ل مناطق جتارة ح��رة، و�أن قو�عد هذه �لتجمعات 
ه��ي )منظم��ة �لتج��ارة �حل��رة �المريكي��ة �ل�صمالي��ة( 
)NAFTA(، يف �أمريكا �ل�صمالية، و)�ل�صوق �مل�صرتكة 
 ،)MERCOSUR( )يف �مريكا �لالتنينية �جلنوبية
يف �مري��كا �جلنوبية، ويفرت���ش �أن تتحول ر�بطة )دول 
جنوب �رق �آ�صيا( )ASEN(، �ىل )منطقة جتارة حرة 
�أ�صيوي��ة( )AFTA(، يف جن��وب �رقي �آ�صي��ا، �أما يف 

�أوروب��ا فت�صجع �لتجارة �حلرة قب��ل كل �صيء يف نطاق 
�الحت��اد �الوروب��ي، وع��ن طري��ق �لف�ص��اء �القت�صادي 

.)EEA( الوروبي�
�إن �لهدف �القت�ص��ادي ملنطقة �لتجارة �حلرة هو �لغاء 
�لر�ص��وم �لكمركي��ة وح�ص���ش �ال�صت��ر�د ب��ن �ل��دول، 
وخالف��ًا لالحتاد �لكمركي ت�صتطيع �ل��دول �الع�صاء �أن 
تنظ��م �صيا�صاتها �لتجارية مع �لدول �الخرى با�صتقالل 
ذ�تي، �أما يف �لتج��ارة �لد�خلية فتطلب �صهاد�ت �ملن�صاأ 
لتح��ول دون ت���رب �صل��ع م�صت��وردة م��ن دول خ��ارج 
�الحت��اد عن طريق �لدولة �لع�صو ذ�ت �لر�صوم �لكمركية 
�الق��ل، وت�صتطي��ع �لدولة �لتي يطرح �مُلنت��ج فيها�خر�ً 
يف �ل�ص��وق �أن حت�صل ر�صمًا كمركي��ًا د�خليًا تعوي�صيًا، 
�ذ� كان �ملنت��ج غ��ر م�صت��ورد م��ن دول��ة ع�ص��و، ويف 
�حلقيق��ة فاإن منطق��ة �لتجارة �حلرة تتعار���ش مبدئيًا 

مع مب��د�أ �لرعاية �الك��ر يف �تفاقية �لغ��ات، ولكن يتم 
جتنب ذلك باأحكام ��صتثنائية يف �التفاقية.

توجهات التنمية يف الت�سعينيات
كان طاب��ع �لتنمي��ة يف �لت�صعيني��ات ه��و �لتوج��ه نحو 
�ملزي��د من حتري��ر �لتج��ارة �لعاملي��ة، وكذل��ك �لتوجه 
نح��و عوملة �قت�صادية متنامية مع ت�صكيل كتل �قليمية 
يف نف���ش �لوقت، وق��د �كتمل يف �وروب��ا ت�صكيل �ل�صوق 
�لد�خلي��ة �الوروبي��ة يف 1993 �صم��ن �ط��ار �لتكام��ل 
�لف�ص��اء  �تفاقي��ة  و�صع��ت   1994 ويف  �القت�ص��ادي، 
�القت�صاد �الوروبي قيد �لتنفيذ، ويف 1999 بد�أ تطبيق 
�أح��كام )�الحت��اد �لنق��دي �الوروب��ي( )EMU(، ومت 
يف موؤمت��ر قم��ة �آ�صي��ان �خلام���ش 1992، وبن��اء�ً على 
�قرت�ح من دولة تايالند �ملو�فقة على �تفاقية لتاأ�صي�ش 
)AFTA( )منطق��ة �لتج��ارة �حلرة �ال�صيوي��ة(، و�لتي 

و�صعت حيز �لتنفيذ يف 1994، ومن �ملفرت�ش �أن متثل 
)AFTA(، ق��وة مقابلة للكت��ل �لتجارية �القليمية يف 
�وروب��ا، ويف �مريكا �ل�صمالي��ة )NAFTA(، و�لهدف 
من )AFTA( هو تعزيز �لتجارة و�القت�صاد بتخفي�ش 

�لر�صوم �لكمركية وجذب �مل�صتثمرين.
وكان هدف جمعية دول �آ�صيان �لتي تاأ�ص�صت يف 1967، 
ت�صجيع �لتنمي��ة �القت�صادية يف �لدول �الع�صاء، و�لتي 
�أ�صبح��ت يف 1999 ت�صم كل م��ن : بورما – بروناي- 
�ندوني�صيا- الو���ش – ماليزيا- �لفلبن- �صنغافورة- 
تايالن��د وفيتن��ام. كذل��ك كان هدفها تعزي��ز �ال�صتقر�ر 
�ل�صيا�ص��ي يف منطق��ة جن��وب ���رق �آ�صي��ا، ويفرت���ش 
�لو�ص��ول �ىل ذل��ك ع��ر و�ص��ع �صيا�ص��ات موح��دة يف 
جمال �ل�صناعة و�لتج��ارة و�لزر�عة و�ملناجم و�لطاقة 
و�ملو��صالت و�ي�ص��ًا �ل�صياحة و�صوؤون �لثقافة و�لبحث 

�لعلمي وتعزيز �لعالقات مع �لدول �الخرى وتطويرها.
ويف �مري��كا �لالتيني��ة جتمعت منذ بد�ي��ة �لت�صعينيات 
وت�صيل��ي  و�لر�زي��ل  �الرجنت��ن   : ه��ي  دول  خم���ش 
و�لبارغ��و�ي و�الوروغ��و�ي، لت�ص��كل �ل�ص��وق �مل�صرتكة 
)MERCOSUR(، و�لت��ي من �ملفرت�ش �أن تتحول 
�ىل �حت��اد كمرك��ي، وت�ص��كل درج��ات �لنم��و �ملتفاوتة 
�ل�ص��وق،  ه��ذه  يف  �مل�صارك��ة  �لوطني��ة  لالقت�ص��اد�ت 
وكذل��ك بع���ش �ملح��اوالت �لتناف�صية ب��ن �الرجنتن 
و�لر�زيل م�صكالت ��صا�صية يف هذ� �لتجمع �القت�صادي 
�القليم��ي �ل��ذي تاأ�ص���ش يف 1995، ويف 1992 وقعت 
كل م��ن كند� و�ملك�صي��ك و�لواليات �ملتح��دة �المريكية 
بيان��ًا م�ص��رتكًا يق�صي بتاأ�صي�ش منطق��ة �لتجارة �حلرة 
 1994 يف  �التفاقي��ة  ه��ذه  وو�صع��ت   ،)NAFTA(
مو�ص��ع �لتنفيذ، وهدفه��ا �ز�حة كل �لعو�ئ��ق �لتجارية 

و�لغاء �لر�ص��وم �لكمركية على �ل�صلع و�خلدمات، وكذلك 
حترير �روط �ال�صتثمار خ��الل ع�رة �عو�م �ىل خم�صة 

ع�ر عامًا من تاأ�صي�ش هذه �ملنطقة.
ويدخ��ل يف ذلك �ي�صًا حماية �مللكي��ة �لفكرية وحماية 
�لبيئ��ة و�ي�صًا �ص��وؤون �لعم��ل �لقانونية، ولك��ن روؤ�صاء 
�لدول يف كل �لدول �المريكية قررو� يف �جتماع 1994، 
 ،)FTAA( تكوين منطقة جتارة حرة لالمريكتن هي
لتك��ون �أ�صم��ل و�أو�صع م��ن )NAFTA(، عل��ى �أن يتم 
ذلك يف 2005، كما ق��ررت �لدول �الع�صاء يف �تفاقية 
�لتعاون �لتجاري �ال�صي��وي �لبا�صفيكي )APEC( يف 
1994 ت�صكي��ل منطقة جتارة حرة عل��ى �ملدل �لطويل، 
ويف 2009 ُعق��د �جتم��اع يف رو�صي��ا �ص��م باال�صافة 
�ىل رو�صي��ا �لهند و�ل�ص��ن و�لر�زيل، �ذ مت �الإعالن عن 

تاأ�صي�ش نظام عاملي ثنائي �لقطبية.
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