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 القيادةهيئة ترويج التجارة تضع الواليات المتحدة فى مركز 
 

 وركمان.  أ ويالرد: بقلم
   

  
 .النائب األول لرئيس غرفة التجارة األمريكيةهو  Willard A. Workman وركمان. أ ويالرد

 
 

بعـد مـرور ثمـان سنوات، وضياع الكثير من الفرص السانحة، تمكنا أخيرا من الوقوف على قدم                  
المسـاواة مع منافسينا التجاريين بعدما أرسل الكونجرس قرار إنشاء هيئة ترويج التجارة إلى الرئيس               

 .  بتوقيعه، وقيام الرئيس بالتوقيع عليه بالفعلليمهره
 

وأصبح لزاما على   . ثـم بدأت المرحلة الصعبة، وهى كيفية تحقيق االستفادة من هيئة ترويج التجارة            
المفاوضـين األمريكيين تحقيق صفقات تجارية تطيح بالحواجز التى تقف فى سبيل وصول صادراتنا              

ا من حماية أسواقنا ضد التجارة الجائرة، المتمثلة فى قيام          وخدماتـنا إلـى مـا وراء البحار، وتمكنن        
وإذا نجح الرئيس،   . الحكـومات المنافسة بإغراق أسواقنا بمنتجاتها أو بتقديم االعانات لتلك المنتجات          

فإن هذه الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل الجديدة وتساعد االقتصاد األمريكى على المضى قدما     
ومن جهة أخرى، يجب على الشركات األمريكية أال تتردد فى إبالغ المفاوضين            . فى االتجاه الصحيح  

 .األمريكيين بالمتطلبات التى يجب إدراجها فى االتفاقيات التجارية
 

من الناتج االقتصادى، ويعمل في قطاع الصادرات        % ١٠تمـثل صـادراتنا فى الوقت الحالى نحو         
 على رواتب تفوق رواتب الوظائف المحلية األخرى         مليون نسمة، يحصلون من وظائفهم     ١٢حوالى  

وكذلك يستفيد المستهلكون من توسيع إمكانية النفاذ        %. ١٦و   % ١٣بنسبة تتراوح فى المتوسط بين      
والحقيقة أن تخفيض التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة العالمية         . إلـى األسـواق الخارجـية     

تهلكين فى مختلف أنحاء العالم مكاسب تفوق ما حققه أى          تحقق للمس ) جـولة أوروجـواى   (األخيـرة   
والمستهلكون األمريكيون يحبون حرية االختيار التى توفرت       . تخفـيض ضريبى فى تاريخ الحضارة     

 .٢٠٠١ تريليون دوالر سنة ١,٤لهم لدرجة أن قيمة مشتريات األمريكيين من السلع األجنبية بلغت 
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ا اإلضافية التى توفرها التجارة الدولية إذا ركز المفاوضون وبوسـعنا اآلن أن نسـتفيد مـن المـزاي       
الـتجاريون األمريكيون اهتمامهم فى أربعة مجاالت رئيسية  استنادا إلى القوة التى وفرتها لهم هيئة                

 :ترويج التجارة 
 

  جولة الدوحةفي استرداد مركز قيادة المحادثات التجارية متعددة األطراف :أوال
 

ل أبـدا السعى إلى الوصول إلى اتفاق عام فى الرأى بين المصالح المختلفة  لـن يكـون مـن السـه       
ولكن إمكانية تقديم مصالحنا أمام     . والمتضاربة لمائة وأربعين دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية        

 الجديد على االستمرار فى     التجاري إضافة إلى حماية قدرة النظام       –المنافسـة الشرسـة من أوروبا       
وقد وفرت هيئة ترويج التجارة ما يلزم للقيادة األمريكية من          .  تتوقف على القيادة األمريكية    –الـبقاء   

 . أدوات وسلطة سياسية لتحقيق هذا الهدف
 

 ؟ ما هى األهداف التى تسعى الشركات األمريكية إلى تحقيقها فى جولة الدوحة
 
إن الوفاء  . ك لم يحدث    تعهدت دول كثيرة بفتح أسواقها، ولكن ذل        ١٩٩٤فى   :وفـاء بالوعد   •

بالتـزامات مـنظمة التجارة العالمية الحالية تجاه حقوق الملكية الفكرية وحماية استثماراتنا             
وتحقـيق المعاملـة المتساوية لها فى مختلف أنحاء العالم يعتبر بطبيعة الحال شرطا أساسيا               

 .للحصول على تأييد الشركات األمريكية التفاقية جولة الدوحة
 
 بليون  ٦٠تحرير االعانات الزراعية الذى بسمح لالتحاد األوروبى بمبلغ          :حقيقـي إصـالح    •

 بليون  ١٨دوالر كإعانـات سنوية واقتصار مبلغ هذه االعانة بالنسبة للواليات المتحدة على             
وينطبق . دوالر سـنويا يعتبر من االمتيازات األجنبية وال يعتبر بمثابة اتفاقية تبادل تجارى            

 .ى قطاعات التأمين والبنوك واالتصاالت والقانون وغيرها من القطاعاتهذا القلق أيضا عل
  

إيجاد عملية أكثر وضوحا وأكثر انفتاحا لتسوية النزاعات التجارية          :تسوية منصفة للنزاعات   •
 . التى ما تزال مثار قلق شديد لألطراف المعنية

 
ية واجراءات عبور   تبسيط وتحديث وتوحيد االجراءات الجمرك     :تجارة نشطة وسليمة وآمنة    •

 .الحدود مع ضمان أمن الحدود الوطنية من التهديدات اإلرهابية
 

من المستهلكين فى جميع أنحاء العالم يعيشون خارج حدود الواليات           % ٩٥وحيث أن أكثر من     
المـتحدة األمـريكية، فـإن التوصل إلى حلف تجارى جديد يعتبر أمرا حاسما بالنسبة لمستقبلنا                

 .االقتصادي
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  (FTAA)الضغط إلتمام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين األمريكتين  :انيثا
 

من الطبيعى أن نسعى إلى تحسين التجارة مع جيراننا فى نصف الكرة الغربى ألسباب كثيرة منها أن                 
منافسينا األوربيين واآلسيويين قد تفاوضوا بالفعل على ترتيبات تجارية مع البرازيل وشيلى والمكسيك 

رجنتـين وباراجـواى وأوروجواى بينما اكتفى الكونجرس األمريكى بدور المراقب على الجبهة             واأل
ولكن األزمة االقتصادية التى تهدد العديد من دول أمريكا الالتينية تؤكد الضرورة الملحة             . الـتجارية 

 .للتوجه نحو األمريكتين فى مجاالت التجارة واالستثمارات والتنمية االقتصادية
 

 اتفاقيات تجارية جديدة مع شيلى وسنغافورة" قوالب"التوصل إلى  :ثالثا
 
. ستسـمح هيـئة الترويج التجارى بتسريع إتمام محادثات التجارة الحرة مع كل من شيلى وسنغافورة     

ويعتبر التوقيع على هذه التحالفات بمثابة رسالة بالغة الوضوح موجهة إلى أمريكا الالتينية وإلى آسيا               
اصـة إلى منافسينا فى أوروبا مفادها أن أمريكا قد قفزت مرة أخرى إلى ساحة           ومـوجهة بصـفة خ    

كمـا ستقدم هذه التحالفات الزخم المطلوب بشدة للمفاوضات التى نجريها إلقامة            . اتفاقـية الـتجارة   
إن هذه  . وهناك نقطة أخرى ال تقل عن ذلك أهمية       . تحالفـات إقليمـية مـع أمـريكا الالتينية وآسيا         

تتيح الفرصة لإلشارة إلى أن السياسة التجارية األمريكية ال تتقرر فى وزارة العمل وال فى               التحالفات  
وكالة حماية البيئة وإلى تجاوز قوالب حصان طروادة التى أنشأتها اتفاقيات التجارة الحرة القائمة على 

 .ودياالدوافع السياسية بين الواليات المتحدة واألردن، أو بين الواليات المتحدة وكمب
 

 التشدد فى إنفاذ قوانين التجارة األمريكية :رابعا
 

 ٦٨كـان مبدأ التبادلية هو الدليل للسياسة التجارية التى اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية على مدى                
 أننا سنفتح أبوابنا أمام بضائعكم إذا فتحتم أبوابكم أمام          – بكل بساطة    -سـنة مضت، وتعنى التبادلية      

 !بضائعنا 
 

حماية الشركات  : وتهـدف قوانـين الـتجارة فى الواليات المتحدة إلى تحقيق غرضين أساسيين هما             
األمريكية ضد البضائع والخدمات المتداولة بطريقة غير عادلة، وفتح األسواق األجنبية أمام البضائع             

على أسواق أجنبية   و ال يمكن من الناحية السياسية ضمان التأييد العام لالنفتاح           . والخدمات األمريكية 
ما لم يكن هناك ما يضمن عدالة دخول        ) يـؤدى بالتالى إلى انفتاح سوق الواليات المتحدة االمريكية        (

وسيؤدى إخفاق إدارات أى طرف فى تقديم       . السـلع والخـدمات األجنبية إلى سوق الواليات المتحدة        
يق قوانين معالجة التجارة     من خالل االلتزام القوى بتطب     -التدعـيم الكامـل للمصـالح األمـريكية         

 .  إلى إضاعة فرصة الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقيات التجارة المستقبلية–األمريكية 
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 الدولى الذى يهدد أمتنا، من استخدام مهاراتنا الكبيرة         العنف أقول أننا قد تمكنا، رغم       ،أخيرةوكلمـة   
ومع أن هيئة ترويج التجارة قد ال       . عن أسلوب حياتنا  وقيادتنا لبناء تحالفات دولية تدافع عن الحرية و       

تحقـق لـنا الـرخاء بين يوم وليلة، إال أنها تعطى أمريكا فرصة متجددة لتتبوأ مركزها القيادى فى                   
 فى ظل عدم اليقين الذى يساور االقتصاد المحلى     -المسـيرة السـلمية للتجارة العالمية، ويجب علينا         

 .أال نضيع هذه الفرصة -العالميوتطورات االقتصاد 
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