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 :ادللخص
  

فاعبل مهما ينافس اليابان يف دوره  االقتصادي يف منطقة شرق آسيا، حيث   2002أصبحت الصُت  منذ 
ساعد الصعود االقتصادي للصُت على تدعيم شبكة العبلقات االقتصادية بُت دول ادلنطقة من خبلل الدور 

فالصُت  تعيد تصدير عدد من السلع تتحصل على .  تصدير خارج ادلنطقةادلركزي ذلذه الدولة يف التجميع و ال
، اليت تقوم بتجميعها و (الصُت) مكوناهتا من شركات شرق آسيوية اليت تقوم بدورىا بتصدير سلع وسيطة إليها 

. إعادة تصديرىا لبلحتاد األورويب و الواليات ادلتحدة األمريكية خاصة
انة مركزية يف سلسلة التوريد يف ادلنطقة حيث أعادت دوذلا توجيو مبادالهتا وعليو، أصبحت الصُت  حتتل مك

لقد ارتفع وزن الصُت يف التجارة اخلارجية . التجارية باجتاه ىذه الدولة، شلا ساعد على تركيز ادلبادالت البُت إقليمية
شلا جعلها ادلنطلق  و رشة العامل، شبكات اإلنتاج اآلسيوي باعتبارىا لدول آسيان زائد ثبلثة، و زادت أمهيتها يف 

. اإلقليمي للتصدير خارج ادلنطقة
األمر الذي  أدى إىل ظهور ما يسمى بالتجارة الثبلثية من جهة  و إىل نوع من التكامل االقتصادي الشرق 

. آسيوي من جهة أخرى
 

. الصُت، آسيا الشرقية، التجارة البينية، التكامل االقتصادي: الكلمات الدالة
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 :مقدمة

إىل التفاف دول شرق  آسيا حول ىذه الدولة دلا تقدمو من فرص 1979أدى االنفتاح االقتصادي للصُت منذ  
و زاد دخول ىذه الدولة . ىامة،  فالصُت  سلزونا ىائبل لليد العاملة الرخيصة  و سوقا استهبلكيا ضخمااقتصادية 

، إذ تقوم الصُت دائرة التقسيم الدويل اجلديد للعمل من أمهيتها  يف شبكات اإلنتاج اآلسيوي باعتبارىا و رشة العامل
. بعمليات التصنيع، التجميع و ادلعاجلة

أما الصُت، وألهنا حباجة لتدعيم منوىا االقتصادي،  فقد تبنت سياسة إقليمية ترتكز على حسن اجلوار  شلا سهل 
ي من عملية اندماجها االقتصادي والتجاري يف ادلنطقة، إذ تدعو  إىل إنشاء فضاءات  متزايدة لبلعتماد االقتصاد

ادلتبادل بينها و بُت ىؤالء اجلَتان، مبا فيهم اليابان صاحب أول معجزة اقتصادية آسيوية و  قاطرة النمو يف ادلنطقة 
. ادلال، العلم و اخلربة التكنولوجية: وفقا لنموذج اإلوز الطائر، باإلضافة إىل امتبلكو ادلصادر األساسية للعودلة

ادية بُت الصُت و جَتاهنا يف شرق آسيا على  ظهور ما يسمى بالتجارة لقد ساعد ىذا التكثيف للعبلقات االقتص
. الثبلثية من جهة  و إىل  خلق نوع من التكامل االقتصادي الشرق آسيوي من جهة أخرى

: و عليو، و وفقا ذلذا السياق نطرح اإلشكالية التالية
 يف هذا التكامل؟ ما هي حقيقة التكامل االقتصادي بني دول شرق آسيا؟ و ماهو دور الصني

: و دلعاجلة ىذه اإلشكالية، نستعرض احملورين  التاليُت
 .دور الصني يف التكامل الشرق آسيوي -1
. حدود التكامل يف شرق آسيا -2
 

: دور الصني يف التكامل الشرق آسيوي: احملور األول 
ا االندماج الذي غَت تدرجييا ىذ. ساعد انفتاح الصُت على اندماجها بسرعة يف مسار التكامل اجلاري  يف شرق آسيا

تنظيم ىذه ادلنطقة، إذ ساىم النمو االقتصادي للصُت يف إعادة توجيو التدفقات التجارية وادلالية لشركائها اآلسيويُت 
فالصُت أصبحت تلعب دور األرضية اإلقليمية للتصدير لدول أخرى كالواليات ادلتحدة أوروبا، بعد أن تقوم . لصاحلها

.                                                     ع دلختلف ادلكونات يف سلع هنائيةبعملية التجمي
 : الدور القاعدي للصني يف التجارة الثالثية  -1

تلعب الصُت دورا ىاما  يف التدفقات السلعية دلنطقة آسيا الشرقية من جهة و يف العبلقات التجارية بُت دول ادلنطقة 
. ة وخاصة السوق األمريكيو األسواق األجنيب

:   شبكات اإلنتاج اآلسيوي 
، إذ كان الدولة 1960لعب اليابان دورا ىاما يف النمو االقتصادي دلعظم دول منطقة آسيا الشرقية منذ سنوات 

رعان لقد ارتكز النمو الياباين على تصدير السلع كثيفة العمل اليت س. الصناعية ادلتطورة الوحيدة اليت ال تنتمي للغرب
بسبب ارتفاع أجور ( تايوان، كوريا اجلنوبية، ىونغ كونغ و سنغافورة)ما حوذلا لصاحل الدول األربع ادلصنعة حديثا 

كانت ىذه الدول األكثر ديناميكية يف ادلنطقة شلا جعلها تساىم يف منوىا، وحتول . عمالو وبالتايل تكاليف اإلنتاج
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الصُت، ماليزيا، اندونيسيا، تايبلندا والفلبُت : ل آسيوية أخرى تتمثل يففيما بعد إنتاج السلع كثيفة العمل إىل دو
لقد أدت ىذه ادلوجات يف حتويل . ادلسماة النمور األربعة  لصاحل سلع كثيفة رأس ادلال و ذات قيمة مضافة مرتفعة
.  اإلنتاج عرب دول سلتلفة إىل خلق ما يسمى بالشبكات اآلسيوية الدولية لئلنتاج

( داخل و بُت الشركات)منظمة ما وراء احلدود الوطنية، والعبلقات "ريف شبكة دولية لئلنتاج على أهنا وميكن تع
اليت تتمكن بفضلها الشركات من إجراء البحوث والتنمية، تعريف ادلنتج، التصميم، التصنيع، التوزيع و خدمات 

".الدعم
i
 

نتاج العادلي معيدة تنظيم نشاطاهتا يف دول كثَتة هبدف و هبذا انتقلت الشركات الشرق آسيوية من التصدير إىل اإل
ختفيض التكاليف وحتسُت قدراهتا يف مواجهة التطورات التكنولوجية و متطلبات السوق الدولية، شلا أدى إىل إنشاء 

وقد ساىم تطور شبكات اإلنتاج الدولية يف .  شبكات لئلنتاج و التجارة اليت ساعدت على التكامل يف شرق آسيا
و هبذا يؤكد . البلدان ادلصنعة حديثا واألجيال ادلتتالية من النمور اآلسيوية  و الصُت أيضا"ظهور موجات متتالية من 

( 01:انظر ادلنحٌت  رقم".)اإلوز الطائر"تغَت أمناط التخصص يف ىذه الدول منوذج 
 منوذج اإلوز الطائر01: ادلنحىن رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Edited by: Ito Takatishi,Chin Hee Hanu ,the rise of china and structural changes in 

Korea and Asia .John Wonf "China 's rise and east asian economies towards a sciocentric 

regional groupingUSA: Edward Elgar Publishing, Inc.2010, p 175" 
البلدان اآلسيوية األخرى وىي تقفوا أثر اليابان، باعتبارىا البلد الرائد من يصور الصُت وإن منوذج اإلوز الطائر 

وعلى مدار عقدين، انتقل اإلنتاج والصادرات كثيفة العمالة من اليابان إىل . حيث التقدم التكنولوجي لصادراهتا
يسيا، ماليزيا الفلبُت وتايبلند مث إىل االقتصاديات احلديثة التصنيع يف كوريا، سنغافورة وتايوان الصينية أوال مث إىل اندون

 . الصُت
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ووفقا ذلذا النموذج، تعترب الصُت والبلدان األخرى رفاقا يف عملية االرتفاق التكنولوجي وزيادة التخصص والتجارة 

".اإلقليمية البينية يف آسيا
ii

 
سارات الدولية لئلنتاج، و لقد استفادت الصُت من ىذا التغَت يف أمناط التخصص بعد ظهور ما يسمى بتجزئة امل

لديفيد " نظرية ادليزة النسبية"اليت مل تتحدث عنها نظريات التجارة الدولية بشقيها الكبلسيكي و النيوكبلسيكي يف 
 -Hikcher)لبلقتصاديُت ىكشر و اولُت " نظرية وفرة وندرة عوامل اإلنتاج"و  (David Ricardo)ريكاردو

 Olin) .ىل نتيجة مفادىا أن كل دولة تصدر السلع اليت يتطلب إنتاجها عامل وفَت لقد خلصت ىذه النظريات إ
لديها شلاجيعلها تتمتع مبيزة نسبية و تستورد سلعا أخرى يتطلب إنتاجها عامل نادر لديها و بالتايل ال تتمتع فيها بادليزة 

. النسبية
كثَتة و يف دول عديدة يف العملية إن ادلسارات الدولية لئلنتاج اليوم قد أصبحت رلزئة حبيث تشارك فروع 

: و تتمثل أىم نتائج ىذه التجزئة فيما يلي. اإلنتاجية وعلى مستويات سلتلفة من القيمة ادلضافة
. تدعيم النمو السريع لتجارة السلع الوسيطة الناتج عن قطع مسار اإلنتاج الداخلي   -
يستدعي "وى معُت من مسار اإلنتاج، شلا تعميق ظاىرة التخصص باعتبار أن كل دولة تتخصص يف مست    -

إذا كان للدولة ميزة نسبية يف كل مسار اإلنتاج لسلعة ما من ادلستوى األول إىل . التمييز بُت نوعُت من التخصص
أما إذا كانت ادليزة النسبية موجودة يف بعض "  بالتخصص األفقي،"ادلستوى النهائي فاألمر يتعلق مبا يسمى 

."التخصص عمودي"دون األخرى فإنمستويات اإلنتاج 
iii

 
و الواقع أن آسيا الشرقية تعرف جتزئة اإلنتاج يف سلتلف الصناعات مثل ادلنسوجات، ادلبلبس، ادلواد الكيميائية 

والربرليات، إال أن التجزئة يف قطاع اآلالت الصناعية تعترب األكثر أمهية من الناحية النوعية و الكمية يف صياغة 
تتمثل ىذه اآلالت خاصة يف اآلالت الكهربائية، معدات النقل واآلالت الدقيقة  و . و التوزيعشبكات اإلنتاج 

ادلتكونة من قطع الغيار و ادلكونات، و كل مسار لئلنتاج يتطلب تنويع ادلوارد،  ادلدخبلت و استعمال تكنولوجيا 
. ذا اإلنتاج العابر للحدودسلتلفة،  ذلذا تستقبل دول شرق  آسيا الشركات متعددة اجلنسية للقيام بو

قدرت " و تعترب الصُت واحدة من أىم ىذه الدول اليت تشارك يف التجزئة اآلسيوية للمسارات اإلنتاجية حبيث  
يف %  20لتصل حىت   2001يف عام % 13مث %  5نسبة  1990حصة الصُت يف صادرات اآلالت  يف 

واحد من الفاعلُت الرئيسيُت يف اإلنتاج و شبكات  و هبذا تكون الصُت و بدون شك 2005يف %  26و  2003

."التوزيع يف آسيا الشرقية
iv

 
و عليو عملت جتزئة ادلسارات الدولية اآلسيوية لئلنتاج على وجود نوع من التكامل االقتصادي يف ادلنطقة سهلو 

 . للصُتالتقارب اجلغرايف و تكامل االقتصاديات الشرق آسيوية، ودعمو تصاعد القوة االقتصادية 
: التخصص العمودي للصني و التكامل اإلقليمي -2

لعب اليابان منذ الستينات دورا اقتصاديا  قياديا يف منو و تكامل  آسيا الشرقية نظرا لقدرتو على تزويد جَتانو 
ي ولكن باستمرار النمو السريع القتصادىا،  بدأت الصُت تطرح حتديا للدور القياد. برأس ادلال و التكنولوجيا

. االقتصادي لليابان يف ادلنطقة خاصة و أن اقتصاد ىذه الدولة عاىن من رتود لفًتة طويلة
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اخلارجية الصينية تكتسي أمهية كربى يف التكامل اإلقليمي يف شرق آسيا، إذ حتتل الصُت  لقد أصبحت التجارة
التجارية باجتاه الصُت، شلا ساعد على  مكانة مركزية يف سلسلة التوريد يف ادلنطقة حيث أعادت دوذلا توجيو مبادالهتا

ىذا الًتكيز للمبادالت ناتج عن ارتفاع وزن الصُت يف التجارة اخلارجية دلا يسمي "إن . تركيز ادلبادالت البُت إقليمية
، أي دول التجمع باإلضافة إىل اليابان، كوريا اجلنوبية والصُت، حيث (3+ آسيان ) بدول آسيان زائد ثبلثة 

، "اطورية الوسط ادلنطلق  اإلقليمي  للتصدير خارج ادلنطقةأصبحت إمرب
v
إذ تعيد  تصدير رلموعة من السلع تأيت  

و تصدر سلعا وسيطة ومكونات ( من اليابان، كوريا اجلنوبية و سنغافورة خاصة)مكوناهتا من شركات شرق آسيوية 
حتاد األورويب و الواليات ادلتحدة األمريكية إىل شركات متواجدة بالصُت اليت تقوم بتجميعها و إعادة تصديرىا لبل

أن انضمام الصُت للمنظمة العادلية للتجارة دعم تقسيم العمل بُت ىذه الدول ادلتخصصة يف التجمع "باعتبار . خاصة

".ويف ادلستويات األخَتة لئلنتاج، والدول اجملاورة اليت تقدم ادلنتجات الوسيطة ذات زلتوى تكنولوجي أكثر ارتفاعا
vi
 

ىذا الدور  01:و يوضح الشكل رقم". يف الواقع سلع مصنوعة يف آسيا" ادلصنوعة يف الصُت"و عليو تعترب السلع  
.  ادلركزي للصُت يف ادلسارات اإلنتاجية للمنطقة

أصبحت الصُت يف السنوات األخَتة الشريك االقتصادي األول أو الثاين للكثَت من دول شرق آسيا شلا ساعد 
و يفسر تطور رصيد ادليزان التجاري للصُت مع شركائها اآلسيويُت دور .جم التجارة البينية يف ادلنطقةعلى زيادة ح

الصُت كأرضية للتصدير ضمن التقسيم اإلقليمي للعمل يف آسيا، فبينما حتقق الصُت فائضا جتاريا مع الدول الغربية 
. 02ة  كما يبينو ادلنحٌت رقم وخاصة الواليات ادلتحدة، تتعرض إىل عجز جتاري مع دول ادلنطق

: العجز التجاري للصني مع دول  شرق آسيا 02: ادلنحىن رقم

Source : Edited by : Ito Takatoshi, Chin Hee Hatui,”The rise of china and 
structural changes inkorea and asia”. John,Womf” China rise and east Asian 
economies: towards a sino-centric regional grouping, USA: Edward Elgar Publishing, 
Inc.2010, P81 
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مليار دوالر كأذون خزانة أمريكية قد حلت زلل  800فالصُت الدولة الدائنة الرئيسية للقوة العادلية األوىل مببلغ 

.ابان و كوريا اجلنوبيةواشنطن يف دور الشريك االقتصادي األول للحلفاء اآلسيويُت التقليديُت خاصة ايل
vii

 
 ساىم كل ىذا يف تدعيم العبلقات بُت الدول الشرق آسيوية من جهة، وخلق جتارة 

فآسيا الشرقية تكتسي . ثبلثية من جهة أخرى بُت الصُت، آسيا الشرقية والدول الغربية وخاصة الواليات ادلتحدة
:  عشرة من شركائها التجاريُت األوائل و ادلتمثلُت يفمكانة ىامة يف ادلبادالت األمريكية إذ حتتوي على مخسة من بُت

إن أمهية ىذه ادلنطقة بالنسبة للواليات ادلتحدة ترجع يف جزء منها إىل .الصُت، اليابان، كوريا اجلنوبية، تايوان وماليزيا
أصبحت فيو  النمو االقتصادي للصُت واندماجها ادلتزايد يف االقتصاد اإلقليمي والعادلي، يف نفس الوقت الذي

ىذا اإلصرار لتبعية كبَتة للصُت . األسواق الغربية و خاصة السوق األمريكي منفذا جتاريا مهما للصُت و آلسيا الشرقية

.و شلوليها اآلسيويُت للسوق األمريكي يًتجم وجود جتارة ثبلثية
viii

 
يد من االتفاقيات الثنائية ادلربمة بُت يضاف يف الواقع إىل ىذه التجارة الثبلثية اليت تشهدىا آسيا الشرقية عددا متزا
دتثل التجارة البُت إقليمية آلسيا الشرقية "الصُت ودول ادلنطقة والذي ساىم بدوره يف رفع التجارة البينية الشرق آسيوية، إذ 

الفاعلُت من ادلبادالت العادلية ذلذه األخَتة شلا يساىم يف تكاملها، حيث تعترب الصُت واحدا من % 50اليوم أكثر من 
 ix".الرئيسيُت

عامل اقتصادي آخر، ساىم يف تكامل منطقة شرق آسيا  بفضل الصُت، إنو حجم االستثمارات األجنبية ادلباشرة 
وادلتزايدة اليت تستقبلها ىذه الدولة من جَتاهنا اآلسيويُت واليت لعبت دورا كبَتا يف انفتاحها ادلايل يف الثمانينات من القرن 

. ت ىذه التدفقات ادلالية تساىم يف تدعيم   ادلسار التكاملي بُت الصُت والدول الشرق آسيويةادلاضي، وال زال
 :حدود التكامل يف شرق آسيا: حملور الثاينا
تعترب العودلة و األقلمة مسارات متكاملة تساند قوى التكامل العادلي، و ادلناطق  ىي  مواقع سلتلفة تعرب عن مسارات  

إذ تلتقي كل من العودلة اإلقليمية و األقلمة يف فتح احلدود أمام تدفق  x"اسا للتكامل و التعاون، إقليمية متشاهبة أس
 . السلع و اخلدمات و إن كان ذلك على مستويات متفاوتة و سلتلفة

 احمليط االقتصادي الذي يرمسو مسار األقلمة: و الواقع أن قيام أي جتربة تكاملية اقتصادية يتطلب تقاطع زليطُت
. واحمليط السياسي الذي يرمسو مسار اإلقليمية

:  مسار التكامل الشرق آسيوي -1   
خيتلف مسار التكامل اإلقليمي الشرق آسيوي عن مثيلو يف أوروبا أو أمريكا الشمالية، ذلك أنو مل يكن نتيجة 

فالتكامل اإلقليمي  آلسيا . ةخبلل مفاوضات أو قرارات سياسية و جتاري من  إسًتاتيجية تبنتها دول ادلنطقة ونفذهتا
الشرقية يعترب مسارا اقتصاديا خالصا ظهر بدون أىداف وال رزنامات واضحة، وتطور بدون أن يًتجم يف مؤسسات 

زلددة إذ ال تغطي التجمعات الشرق أسيوية ادلوجودة كل دول ادلنطقة  كما ىو احلال بالنسبة جملموعة اآلسيان، أو تشمل 
. الدول اليت تنتمي إليها مثل منظمة آسيا الباسفيك للتعاون االقتصاديعددا أكرب يفوق عدد 

كان  دور دول شرق آسيا متأخرا يف مسار تكاملها، رغم ما شهدتو  آسيا الشرقية من تدفقات كبَتة لبلستثمارات 
على أسس اقتصادية،  األجنبية ادلباشرة و االنسياب الكبَت للسلع و اخلدمات، إذ تطور مسار التكامل يف ىذه ادلنطقة 
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حيث مل خيضع دلشروع إقليمي مشًتك، بأىداف زلددة، إال أن ىذا مل مينع  استفادة ىذا ادلسار من مساندة سلتلف 
.  حكومات دول ادلنطقة

(:   مسار األقلمة: )احمليط االقتصادي للتكامل اإلقليمي لشرق آسيا1 -1
لتكامل آلسيا الشرقية، إذ تشهد ادلنطقة انسيابا كبَتا للسلع و سبق احمليط االقتصادي مثيلو السياسي يف منوذج  ا 

جتمع جنوب : اخلدمات، فمنطقة آسيا الشرقية  تعرف مسارا طبيعيا لًتكيز التدفقات االقتصادية يف ثبلث جتمعات ىي
اآلسيان زائد ثبلثة )ة و  اآلسيان زائد مخس( الصُت، اليابان و كوريا اجلنوبية)، اآلسيان زائد ثبلثة (اآلسيان)شرق آسيا 

(. زائد تايوان و ىونغ كونغ
و ادلثَت لبلىتمام أن ىذا الًتكيز ىو أكثر ارتفاعا فيما خيص الواردات، حيث تستعمل دول آسيا الشرقية منطقتها 

و تشَت اإلحصائيات إىل ذلك إذ انتقلت حصة الواردات بُت اآلسيان زائد ثبلثة  xi."كمكان للتموين و ليس كأسواق
 33.5اىل% 26.5بينما انتقلت حصة الصادرات من  2007يف سنة %  42.7إىل  1985يف سنة %  32.5من
%xiiو  2008و إىل غاية  1990ارتفاع ادلبادالت التجارية بُت دول جتمع آسيان منذ   01و يوضح  اجلدول رقم

. ارتفاعها أيضا بُت دول آسيان زائد ثبلثة خبلل نفس الفًتة
(   اإلقليمية: ) يف مسار التكامل اإلقليمي  احمليط السياسي -1-2

 1998 -1997مل تساند حكومات شرق آسيا مسار التكامل اإلقليمي رمسيا إال بعد األزمة اآلسيوية لسنيت 
وعليو اعترب جتمع دول . اليت أوضحت مدى االعتماد ادلتبادل و ادلتزايد بُت اقتصادياهتا و ىشاشة أنظمتها ادلالية

احمليط السياسي الوحيد يف آسيا الشرقية قبل األزمة االقتصادية اآلسيوية، والذي مل يكن اذلدف من جنوب شرق آسيا
تاريخ إنشاء ىذا التجمع  1967و ذلذا ومنذ . إنشائو  يف البداية اقتصاديا بل سياسيا، دتثل يف إقرار األمن يف ادلنطقة

ه، مل تكن ىناك رغبة حقيقية من طرف احلكومات يف تاريخ إنشاء منطقة للتبادل احلر بُت أعضاء 1992و لغاية 
.  حتقيق ما يسمى بالتكامل االقتصادي يف شرق آسيا

 :اتفاقيات التجارة احلرة يف شرق آسيا  -1 -1-2
جاء اىتمام دول آسيا الشرقية باإلطار ادلؤسسايت للتبادل احلر متأخرا، حيث مل تقم دول ادلنطقة بإبرام االتفاقيات 

و الواقع أن ىناك عوامل كثَتة  دفعت دول منطقة شرق آسيا إىل البحث عن . جارة بينها إال يف التسعيناتلتحرير الت
: أطر مؤسساتية للتكامل اإلقليمي و ادلتمثلة يف

 :األسباب العامة للتكامل  -
. انتشار مناطق التبادل احلر يف العامل و خاصة يف أمريكا الشمالية و أوروبا* 
قدان القدرة على اقتحام األسواق، شلا جعل ىذه الدول تسعى لتشجيع التبادل احلر مع دول من اخلوف من   ف* 

. ادلنطقة اآلسيوية  أو حىت من خارجها
ضعف حترير ادلبادالت التجارية يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة بسبب العدد الكبَت للدول ادلنظمة و اليت ذلا * 

. رزنامات سلتلفة
 :اصة بادلنطقةاألسباب اخل-
 . تداعيات األزمة االقتصادية اآلسيوية و ما بينتو من ضرورة تدعيم التعاون*    
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اعتبار عامل ادلنافسة يف ادلنطقة حافزا لتشجيع التبادل احلر خاصة تلك ادلوجودة بُت الصُت و اليابان من أجل *  
دف تدعيم العبلقات مع اآلسيان و الدول ادلصنعة قيادة ادلنطقة و اللذان يريدان استعمال مناطق التجارة احلرة بو

. حديثا
االعتقاد بأن مناطق التبادل احلريف شرق آسيا تعترب قنوات للتعاون االقتصادي باعتبار أن ىذه ادلناطق ال *    

. جتلب حترير ادلبادالت التجارية فقط، بل أيضا حترير انتقال االستثمارات األجنبية وادلساعدات التقنية
 : تتمثل األطر ادلؤسساتية ادلوجودة يف شرق آسيا و اذلادفة إىل حتقيق نوع من التكامل االقتصادي  فيما يلي و  

و ادلنشأة يف عام The Asean FreeTradeمنطقة التجارة احلرة لدول جتمع جنوب شرق آسيا    -
بروين، و اليت انضمت إليها كل من اندونيسيا، ماليزيا، الفلبُت، سنغافورة، تايبلندا و : بُت ست دول ىي 1992

لقد دتثل اذلدف الرئيسي من إنشاء منطقة للتبادل . الفيتنام مينمار، كمبوديا، و الوس يف أواخر منتصف التسعينات
احلر بُت اآلسيان يف تطوير صناعات تنافسية بينها عن طريق تدعيم التجارة البينية، كما يسعى أعضاؤىا إىل االنتقال 

على إنشاء  2003و 2002ىل درجة أعلى من درجات التكامل، إذ ركزوا يف مؤدترات القمة لسنيت من خبلذلا إ
ففي ادلؤدتر التاسع لقمة اآلسيان  ادلنعقد يف بايل باندونيسيا يف أكتوبر . "رلموعة اقتصادية، أمنية، اجتماعية و ثقافية

وعة اآلسيان ادلتضمنة للجانب األمٍت، اجلانب  قدم إعبلن اآلسيان االتفاق الثاين حول  مشروع حتقيق رلم 2003
حيث يتمثل اذلدف النهائي يف الوصول إىل سوق مشًتكة أين   xiii،"االقتصادي  و اجلانبُت االجتماعي و الثقايف

 .   2020التدفق احلر للسلع، اخلدمات و االستثمارات و التقليص من نسبة الفقر يف 
إنو  فضاء جديد زاد من التدفق ادلايل و . الصُت، كوريا اجلنوبية و اليابان: آسيان زائد ثبلثة و ادلتكونة من  - 

السلعي بعد انفتاح الصُت و انضمامها للمنظمة العادلية للتجارة فاقت فيو ادلبادالت التجارية مثيلتها بُت دول 
اليابان، كوريا : ااآلسيان، حيث توجد شبكة من العبلقات االقتصادية بُت دول جتمع جنوب شرق آسيا و جَتانو

الذي مل ينشئ  على أساس الرغبة يف "  اآلسيان زائد ثبلثة"مسي ىذا احمليط السياسي اجلديد  . اجلنوبية و الصُت
وضع قواعد مشًتكة خاصة بادلبادالت التجارية أو إنشاء منطقة للتبادل احلر بُت أعضائو رغم وزن الدول الثبلث يف 

. سيق يف األمور اليت تبقي على ىذه ادلبادالت أي النقود و ادلاليةاالقتصاد العادلي، و إمنا النت
 AgreementASEAN–China Freeمنطقة للتبادل احلر بُت الصُت و اآلسيان  -

Trade(ACFTA). 
 ASEAN–Japan Comprehensiveالشراكة االقتصادية اإلسًتاتيجية بُت اليابان و دول اآلسيان  -

Economic Partnership(AJCEP) 
  Asia summit  EASEast: مؤدتر القمة لشرق آسيا -

تأخر أكثر اىتمام مشال شرق آسيا بإنشاء مناطق  للتبادل احلر من جنوب شرقها، إذ برزت يف الواقع فكرة إنشاء 
حيث اقًتح القادة إنشاء رلموعة شرق  1998مناطق حرة للتبادل يف لقاء قمة آسيان زائد ثبلثة يف عام 

مهمتها تقدًن اقًتاحات للنهوض باالقتصاديات ادلعنية بتحسُت التعاون ( (East Asia Vision Groupآسيوية
يعود الفضل يف تقريرىا "و ( العشر األعضاء يف اآلسيان زائد اليابان الصُت و كوريا اجلنوبية ) بُت ثبلث عشر دولة 

يتعلق األمر بأكثر من . حاة من النموذج األورويبلكوريا اجلنوبية اليت اقًتحت يف البداية، إنشاء رلموعة آسيوية مستو
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رلرد منطقة للتبادل احلر، ففي القمة اخلاصة باآلسيان زائد واحد سطر اليابان رغبتو يف بناء ىذه اجملموعة على ثبلث 
 xiv".اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية و ثقافية: أسس

 (EASG):  مت إنشاؤىا سنتُت بعد ذلك و تتمثل يف رلموعة أخرى للدراسات اآلسيوية
East Asian Study Group  . كانت اجملموعة األوىل مكونة من خرباء من القطاع اخلاص مهمتها تطوير

رؤية بعيدة ادلدى للتعاون االقتصادي يف آسيا الشرقية و اليت اقًتحت ضرورة إنشاء منطقة للتجارة احلرة يف آسيا 
وأيدت اجملموعة الثانية ادلكونة من شلثلي احلكومات الحقا، اتفاقيات التجارة . 2001توصياهتا يف  الشرقية يف إطار

 xv." احلرة إال أن ىذه االتفاقيات مل تر النور
شبكة تساندىا اآلسيان زائد ثبلثة، و تضم اجتماعاهتا بصورة منتظمة شلثلي "بعد ىاتُت اجملموعتُت مت إنشاء 

لقد طرح ىذا ادللتقى مواضيع ىامة للنقاش دتخض عنها اتفاق حول . وث و رجال أعمالاإلدارات، مراكز البح
. ضرورة التعاون ادلايل و النقدي، تدعيم شبكة للنقل واالتصال آلسيا الشرقية وتنظيم لقاء خاص بادلنطقة

عدة مساعي رمسية وغَت واحلقيقة أن ىذه ادلبادرة الرمسية يف إنشاء بناء مؤسسايت للتكامل الشرق آسيوي، سبقتها 
رمسية يف ذلك، و إن اختلفت األىداف من وراء إنشائها، إذ، وحتت غطاء إعطاء شكل آلسيا من طرف ثبلث دول 

. الصُت، اليابان، وتايبلند، قامت كل واحدة مببادرة يف ىذا الشأن: حتاول فرض نفسها يف ادلنطقة
ل احلر مع دول ادلنطقة، حيث بدأت مفاوضات إنشاء منطقة فالصُت  سعت  من جهتها إلبرام اتفاقيات للتباد   -

و قد عرضت الصُت عدة  برامج مغرية . "2004هبدف إهنائها يف جوان   2003للتبادل احلر مع دول اآلسيان يف عام 
. الزراعيةيف احملاصيل " احلصاد ادلبكر"على اآلسيان وخاصة على أعضائها اجلدد مثل التعاون االقتصادي و حترير التجارة 

كما تنظم الصُت ملتقيات   xvi."باإلضافة إىل ذلك اقًتحت الصُت إنشاء منطقة ثبلثية  للتبادل احلر مع اليابان و كوريا
.  ، و اليت أصبحت حتمل اسم ىذه ادلدينة (Bo’ao)" بوواوو"يف مدينة صغَتة يف ىينان و ادلسماة 

يف شرق آسيا و زلاولة منو  يف مواجهة تزايد التواجد الصيٍت يف مل يًتدد اليابان أيضا، باعتباره قوة اقتصادية   -
ادلنطقة،  يف تدعيم عبلقاتو االقتصادية جبَتانو اآلسيويُت، حيث  

قام اليابان من جهتو بإجراء مفاوضات حول عقد اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة مع الدول اآلسيوية، انتهت بإبرام "
، و التوقيع على إعبلن مشًتك مع اآلسيان يتعهدان فيو بالتفاوض 2002سنغافورة  يف اتفاق اقتصادي  اسًتاتيجي مع 

و عليو اقًتب اليابان من بعض األعضاء بصورة فردية مثل الفلبُت و . على اتفاق اسًتاتيجي يتضمن اتفاق حترير التجارة
 xvii" نوبية إمكانية تشكيل اتفاق للتبادل احلرتايبلندا من أجل إقامة مناطق للتبادل احلر، كما ناقش اليابان و كوريا اجل

كما تسعى اآلسيان و الدول . مؤدترات حول مستقبل آسيا 1995باإلضافة إىل ذلك ينظم اليابان سنويا و منذ .
.  ادلصنعة حديثا من جهتهما إىل الدخول يف اتفاقات للتجارة احلرة مع دول أخرى كاذلند  لتفادي التهميش

ساعي خللق أطر مؤسساتية للتبادل احلر، لقاء القمة الذي  انعقد بتاريخ الرابع عشر  ديسمرب لقد أعقب كل ىذه امل 
إذ تعترب أول وأىم مبادرة رمسية خللق إطار مؤسسايت للتكامل يف شرق آسيا . يف كوالدلبور مببادرة من اآلسيان 2005عام 

اذلند، نيوزيبلندا و أسًتاليا، باإلضافة إىل دول جتمع  الصُت، اليابان، كوريا اجلنوبية،: أين التقت ستة عشر دولة ىي
رأي الصُت، برمانيا، كمبوديا، الوس، فيتنام : إنو فضاء تعدى ادلنطقة  الشرق آسيوية و طرح رأيُت سلتلفُت. آسيان

ت ادلتحدة أراد  ورأي آخر تبنتو اليابان، سنغافورة، اندونيسيا و شجعتو الواليا. وماليزيا اليت فضلت إنشاء رلموعة ضيقة
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توسيع أعضاء اجملموعة، واذلدف من ذلك يتمثل يف جتنب التفوق الصيٍت بوجود اذلند  بكل ما تطرحو من ثقل سياسي و 
.  قدرة على ضمان األمن يف احمليط اذلندي، وكذا عروضها لتحرير سوقها بتخفيض احلواجز اجلمركية

إعبلن قمة شرق آسيا "الن كواالدلبور لقمة شرق آسيا، و ثانيهما  يف إع"أصدر ىذا اللقاء بيانُت دتثل أوذلما يف " لقد
أقر اإلعبلن األول على الدور اذلام لقمة شرق آسيا إىل جانب اجتماعات آسيان زائد ." حول  الوقاية من أنفلونزا الطيور

ن جتمع دول اآلسيان ىو احملرك ثبلثة، كما أكد على أمهية التعاون مع اآلسيان ألمن و رفاه منطقة شرق آسيا، و اعترب أ
 xviii."ذلذه القمة

،اليت اعتربت 2006لقد استمر تنظيم اللقاءات الرمسية بُت دول ادلنطقة، إذ احتضنت الفلبُت القمة ادلوالية سنة 
 لقد اقتصرت. اجتماعا للقادة ألهنا مل تتوفر على بنيات مؤسساتية أو إدارية خاصة كوجود سكرتارية، أو اجتماع للوزراء

رزنامة ىؤالء القادة على حتقيق أىداف معينة كالتعاون يف رلال الطاقة، تدعيم االستثمارات، حتقيق األمن البحري، زلاربة 
على إثر اجتماع القمة لآلسيان زائد  2007أما يف القمة ادلنعقدة يف جانفي . اإلرىاب و األىم حتقيق التعاون ادلايل
تعاون يف اجملاالت التالية زلاربة الفقر، التصدي للكوارث و إنشاء منطقة للتجارة ثبلثة، قرر الدول األعضاء  توسيع ال

. احلرة آلسيا الشرقية كشكل من أشكال التكامل االقتصادي
 : التعاون ادلايل و النقدي يف شرق  آسيا –2

ر دولة  من الباسفيك كونت أحد عش 1991ففي "ميتد التعاون ادلايل يف آسيا الشرقية إىل ما قبل األزمة اآلسيوية 
الغريب مبا فيها اسًتاليا و  نيوزيلندا إىل جانب دول جتمع جنوب شرق آسيا ادللتقى التنفيذي للبنوك ادلركزية لشرق آسيا 

                                                       (Executives meeting of East Asia Pacific central Bank EMEAP )الباسفيك 
"xix  عدم قدرتو على تسيَتىا، شلا جعل دول  جتمع آسيان زائد ثبلثة تفكر جديا يف  1996و الذي بينت أزمة

".     مبادرة أسواق السندات اآلسيوية"، و "مببادرة شينغ ماي"تعاون مايل أكثر فعالية نتج عنو ما مسي 
 :مبادرة شينغ ماي-2-1

ىشاشة األنظمة ادلالية لدول ادلنطقة و ضرورة حترير األسواق  1996بينت األزمة االقتصادية اآلسيوية لسنة 
وعندما انتشرت األزمة من . ادلالية، حتسُت أداء ادلؤسسات و تبٍت نظام فعال إلدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية

اون ادلايل و اقًتح اليابان إنشاء صندوق نقد آسيوي كإطار للتع"، 1997تايبلندا إىل دول آسيوية أخرى يف منتصف 
تنسيق السياسات يف ادلنطقة خاصة فيما يتعلق بالتسهيبلت االئتمانية إضافة إىل صندوق النقد الدويل ضد أي أزمات 

 2000لقد مت التخلي عن ادلبادرة رغم لقائها ترحيبا حسنا من طرف دول ادلنطقة، إىل غاية سنة . مالية  يف ادلستقبل
بتايبلندا  " شينغ ماي"دول اآلسيان زائد ثبلثة يف السادس من شهر ماي يف عند إحياءىا من طرف وزراء مالية 

بإنشاء نظام  دلقايضة العمبلت الثنائية هبدف إدارة  مبادلة أزمة  العملة اليت قد حتدث يف أي بلد عضو، وىي 
اخلمس األصليُت يف  األعضاء)ترتيبات تعمل على احملافظة على استقرار أسعار الصرف بُت ذتانية أعضاء يف التجمع 

أرادت الدول األعضاء توسيع اتفاق ىذه ادلبادرة إىل "لقد(. التجمع باإلضافة إىل الصُت، اليابان و كوريا اجلنوبية
:  أطراف آسيوية أخرى عن طريق

. توفَت التغطية جلميع األعضاء*      
.  زيادة حجم اتفاقات ادلبادلة*      
 xx."التبادل الثنائي بُت دول اآلسيان زائد ثبلثة  إنشاء شبكة من الًتتيبات*      
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و الواقع أن الدول األعضاء يف ىذه ادلبادرة مل تقم  بإنشاء أي مؤسسة دائمة للمراقبة حيث  تقوم السلطات    
التنسيق النقدية للدول ادلعنية برصد طريقة دلنع أزمة مالية يف ادلستقبل عن طريق اللقاءات ادلنظمة لوزراء ماليتها هبدف 

. يف السياسات، على غرار اجتماع القمة السنوي آلسيان زائد ثبلثة
: مبادرة أسواق السندات اآلسيوية-2-2

، بل أطلق أعضاء جتمع اآلسيان زائد ثبلثة "شينغ ماي" مل تتوقف عملية التكامل ادلايل اإلقليمي عند مبادرة 
ويف ىذا الصدد مت وضع ست . تطوير ىذه األسواقل" مببادرة أسواق السندات األسيوية" مبادرة أخرى مسيت

رلموعات عمل إلرساء البنية التحتية ادلالية اإلقليمية، و وضع إجراءات للتنسيق بُت ادلمارسات و السياسات الفردية 
:    لدول ادلنطقة يف التعامل مع أسواق السندات من خبلل ما يلي

.       لدول اليت تعاين من عجز يف ميزان ادلدفوعاتآلية دعم السيولة على ادلدى القصَت دلساعدة ا -
آلية دلراقبة  التطورات السياسية و االقتصادية للدول األعضاء و فرض شروط على الدول ادلستقبلة للدعم   -
.  ادلايل
. نظام سعر صرف رتاعي لتحقيق االستقرار يف أسعار الصرف الثنائية للدول األعضاء -
تكون فعالة يف جتنباألزمات ادلالية يف ادلنطقة دليل على أن ىذه الًتتيبات ادلالية اإلقليمية  سيف الواقع ال يوجد أي  

 .  أي جدية يف تبٍت نظام صرف رتاعي خاص بادلنطقةاآلسيوية، إذ ال توجد 
: صعوبات التكامل اإلقليمي يف شرق آسيا -3

ل آلسيا الشرقية على األقل يف ادلدى القريب  يوجد يف الواقع الكثَت من الصعوبات اليت حتد من مسار التكام
يتعلق  بعضها مبميزات ادلنطقة يف حد ذاهتا، أما البعض اآلخر فيخص صعوبة انفصال االقتصاديات الشرق آسيوية 

. عن االقتصاديات الغربية و خاصة االقتصاد األمريكي
 :العراقيل  الداخلية للتكامل 1- 3
: و تتمثل يف 

لدول الشرق آسيوية من حيث ادلساحة، عدد السكان، ادلستويات االقتصادية و حىت النظم عدم جتانس ا*       
.  السياسية
وجود الكثَت من بؤر التوتر يف ادلنطقة كمشاكل احلدود، التحالفات اإلسًتاتيجية اذلادفة إىل رفض  أي *       

.  ىيمنة كانت صينية أم يابانية، ناىيك عن ىاجس إمدادات الطاقة
عدم وجود رغبة حقيقية عند حكومات دول ادلنطقة يف الوصول إىل إطار مؤسسايت للتكامل، ذلذا  كل ما *     

فإذا كان مسار التكامل يف شرق آسيا . "تقوم بو ىذه احلكومات  ىو تشجيع التدفقات ادلالية و السلعية بُت دوذلا
ي، إذ مل يكن األمر يف أي وقت يتعلق مبسألة تطور يف األصل بدون مشروع سياسي فؤلنو ال خيص اجملال السياس

 xxi". إنشاء منظمة أو نظام للعبلقات يتطلب التخلي عن السيادة
 : صعوبة االنفصال عن االقتصاديات الغربية3-2

ال يعترب التكثيف يف العبلقات االقتصادية بُت دول شرق آسيا مرادفا الستقبللية ادلنطقة أو باألحرى  دتركزىا حول 
أما من حيث الطلب فهي . حيث تندمج دول ادلنطقة يف قطاع اإلنتاج و ادلبادالت من حيث العرض خاصةنفسها، 

على -الوقت احلايل على األقل-حتتاج لؤلسواق الغربية األوربية و األمريكية لتصريف منتجاهتا ألهنا غَت قادرة يف 
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 2007ىل ذلك األزمة االقتصادية العادلية  لسنة الدليل ع. امتصاص حصة كبَتة من الصادرات ادلوجهة للدول الغربية
حيث عجزت آسيا الشرقية عن امتصاص ما ختلى عنو الغرب بسبب األزمة، فكل االقتصاديات اآلسيوية ما عدا 

. اليابان  ىي يف أحسن األحوال اقتصاديات صاعدة
تاج إىل الغرب من حيث باإلضافة إىل ذلك، ال زالت دول كثَتة يف منطقة شرق آسيا مبا فيها الصُت  تح

األداء إن . "التكنولوجيا و رأس ادلال، شلا يزيد من صعوبة انفصال اقتصاديات  شرق آسيا عن االقتصاديات الغربية
التجاري للصُت يعتمد بشكل كبَت على االستثمار و اسًتاتيجيات االستعانة مبصادر خارجية لشركات أجنبية سامهت 

السنوات يف كل من الصادرات الصينية واالرتقاء بادلستوى التكنولوجي السريع على مدى بصورة كبَتة يف زيادة سريعة 
 xxii." العشر ادلاضية

و عليو تعرب منظمة التعاون االقتصادي آلسيا الباسفيك عن ىذه العبلقة االقتصادية آلسيا الشرقية و الواليات  
ىذا االقًتاح يعرب عن الرغبة . "الباسفيك ومنذ زمن بعيد ادلتحدة اليت تقًتح احتمال إنشاء منطقة للتبادل احلر آلسيا

يف صد الطموحات الصينية و اليابانية اليت قد تسعى إلعادة تشكيل تكامل إقليمي آسيوي خالص يقصي الواليات 
 xxiii". ادلتحدة و روسيا

: اخلالصة
تدعيم  شرق آسيا إذ ساىم أصبحت  الصُت واحدة من الشركاء التجاريُت ادلهمُت لعدد متزايد من اقتصاديات  

العبلقات االقتصادية بُت الصُت و دول جتمع آسيان  يف تطوير شبكة أوسع من العبلقات االقتصادية بُت اإلقليمية 
ال يثَت ىذا األمر االستغراب ألن شبكات اإلنتاج يف آسيا متكاملة بدرجة كبَتة و تتسم بتوزيع " و. آلسيا الشرقية

و يتضح ىذا الدور االقتصادي xxiv.فة و مستوى عال من التجارة يف ادلدخبلت الوسيطةالصناعة على مواقع سلتل
:  للصُت يف ادلنطقة من خبلل

تكثيف العبلقات التجارية الصينية  الثنائية مع دول ادلنطقة نتيجة تغَت و تنوع ىيكل صادرات ىذه الدولة، *    
. عظم دول ادلنطقة  و خاصة اليابانحيث أصبحت إمرباطورية الوسط شريكا اقتصاديا رئيسيا مل

تدعيم شبكة من العبلقات االقتصادية يف شرق آسيا، إذ حتتل الصُت مكانة مركزية يف سلسلة التوريد يف *  
. ادلنطقة حيث أعادت دوذلا توجيو مبادالهتا التجارية باجتاه ىذه الدولة، شلا ساعد على تركيز ادلبادالت البُت إقليمية

الصُت يف التجارة اخلارجية لدول آسيان زائد ثبلثة، شلا جعلها ادلنطلق اإلقليمي للتصدير خارج لقد ارتفع وزن 
فالصُت تعيد تصدير عدد من السلع تتحصل على مكوناهتا من شركات شرق آسيوية اليت تقوم بدورىا .ادلنطقة

اد األورويب و الواليات ادلتحدة ، اليت تقوم بتجميعها و إعادة تصديرىا لبلتح(الصُت) بتصدير سلع وسيطة إليها 
. األمريكية خاصة

بفضل (  خلق مناطق حرة للتجارة) صلاح دول ادلنطقة يف إنشاء نوع من التكامل اإلقليمي يف مستواه األدىن* 
تصاعد القوة االقتصادية الصينية، إذ ظهرت  مناطق للتجارة احلرة بُت دول  آسيا الشرقية، كتلك اليت جتمع بُت 

.  و اآلسيان، و بُت اليابان و نفس التجمع الصُت 
و هبذا، و نظرا لنموىا االقتصادي السريع و حجم سكاهنا الكبَت، تلعب الصُت دورين ىامُت يف ادلنطقة بسبب  

منوىا الكبَت و توسع سوقها احمللية،  إذ تصبح الصُت أكرب سوق و أكرب منتج يف ادلنطقة حيث تعزز من ميزهتا 
صدير رلموعة واسعة من ادلنتجات، شلا يؤدي إىل تغيَتات يف ىيكل التجارة مع البلدان اجملاورة يف آسيا،  التنافسية يف ت
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لذلك يبدو أن الصُت ستصبح بُت آسيا، الواليات ادلتحدة األمريكية، اليابان و االحتاد األورويب كمنافس للتصدير و 
 xxv." االستَتاد
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