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ملّخ�ص
بــداأت اآثــار احل�ســار الــذي فر�ستــه بع�ــس الــدول علــى دولــة قطــر تظهــر مالحمــه عــن قــرب. واحــدة مــن هــذه 
ــة قطــر  ــع واملنتجــات اإىل دول ــة مــن قطــع لتدفــق الب�سائ ــة واجلوي ــج عــن اإغــالق للحــدود الربي ــار هــي مــا نت االآث
بهــدف اإربــاك االأ�ســواق وتفريغهــا مــن املنتجــات واإ�ســاعة الهلــع بــني املواطنــني واملقيمــني. ممــا ال �ســك فيــه 
ــركات  ــواردة لل�س ــوارد ال ــل امل ــاهُم يف تقلي ــار �سُي�س ــع »مــن« و»عــرب« دول احل�س ــلع والب�سائ ــف حركــة ال�ّس اأّن توّق
ــا يعنــي ِتباًعــا خلــق اأو تعزيــز فر�سّيــات اإن�ســاء مراكــز مهيمنــة  القطرّيــة، و�َســُيقلُِّل كذلــك مــن فر�ــس املناف�ســة، مِمّ
قــد تكــون خمالفــة لقانــون املناف�ســة اإذا اأ�ســيء ا�ســتغالل هــذه املراكــز املهيمنــة. لــكّل ذلــك؛ ال بــد مــن بيــان الــدور 
اجلوهــري الــذي يلعبــه احل�ســار يف خلــق وتعزيــز املراكــز املهيمنــة، مــع اإبــراز الــدور الواجــب اّتخــاذه مــن طــرف 
�ســلطات املناف�ســة يف دولــة قطــر ملنــع اإ�ســاءة ا�ســتغالل هــذه املراكــز مبــا ُيخالــف القانــون لقطــري حلمايــة املناف�ســة 

ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة. 
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Abstract
The features of the effects of the blockade imposed by some countries on the State of 
Qatar have begun to show. One of these effects is the results of the land, sea and air 
blockade from the disruption of the flow of goods and products to the State of Qatar in 
order to disrupt the markets, unload them of products, and spread panic among citizens 
and residents. Undoubtedly, the cessation of the transaction of goods and products 
“from” and “through” the blockading states may contribute to reducing the resources 
received by the Qatari market and will reduce the chances of competition. This will lead 
to creating or strengthening the presumptions of establishing dominant positions that 
may be contrary to the competition law if these dominant positions were abused. Thus, 
the fundamental role played by the blockade in creating and strengthening dominant 
positions must be clarified, while highlighting the role to be taken by the competition 
authorities in the State of Qatar to prevent the misuse of these positions in contravention 
of the Qatari law of Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices.
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ــا فارًقــا،  �ســّكل اإعــالن بع�ــس الــّدول – مّمــن كانــت ُتعــّد �ســقيقة و�سديقــة – مقاطعــة دولــة قطــر مقاطعــة تامــة؛ حدًثــا تاريخيًّ
ومّثــل �سدمــة حقيقّيــة فاجــاأت الــراأي العــام مــن جهــة، وجميــع املهتّمــني بال�ّســاأنني ال�سيا�ســي والقانــوين مــن جهــة اأخــرى. 
اإّن هــذا الفعــل الــذي اأقدمــت عليــه بع�ــس الــدول �ســرب عر�ــس احلائــط بــكّل االّتفاقّيــات واملواثيــق االإقليمّيــة والدولّيــة والروابــط 

الفــارق.  احلــدث  هــذا  قبــل  بينهــم  قائمــة  كانــت  التــي  الو�ســيجة  االأخوّيــة 

ــا لدرا�ســة اآثــار احل�ســار مــن جميــع جوانبــه املُ�ســّكلة لــه، �ســواء يف ُبعــده ال�سيا�ســي اأو  مّثــَل هــذا احلــدث اأمــًرا ُمهمًّ
االقت�ســادي اأو القانــوين، واأثــره املبا�ســر وغــري املبا�ســر علــى الدولــة واالقت�ســاد واملجتمــع القطــري بكاملــه. نــرى، لــكّل ذلــك، اأّن 
املناف�ســة  قانــون  يخالــف  قــد  ب�ســكل  قطــر:  دولــة  داخــل  مهيمنــة  مراكــز  وتعزيــز  خلــق  يف  احل�ســار  تاأثــريات  درا�ســة 
االآفــاق  وير�ســد  احل�ســار  بعــد  احلا�سلــة  املتغــرّيات  واقــع  يعك�ــس  الأّنــه  الكثــري،  ال�ســيء  االأهمّيــة  مــن  لــه  القطــري، 
ــتقبلّية للن�ســيج االقت�ســادي والتجــاري لدولــة قطــر التــي ا�ســتطاعت اأن جتعــل مــن هــذا احلــدث الفــارق نقطــة انطــالق  امل�س

ومنــًوا.   رخــاًء  اأكــر  م�ســتقبل  نحــو  واعــدة 

تنبــع اأهميــة هــذه الدرا�ســة مــن التنبيــه اإىل و�ســع قــد يتــم مــن خاللــه ا�ســتغالل مراكــز مهيمنــة ن�ســاأت اأو تعــززت نتيجــة 
احل�ســار ب�ســكل يخالــف قانــون املناف�ســة وي�ســلط ال�ســوء علــى الــدور الــذي يجــب ان تلعبــه ال�ســلطات امل�ســوؤولة عــن 

اإنفــاذ قانــون املناف�ســة يف قطــر ملنــع هــذه الظاهــرة ا�ســتناًدا ملبــداأ، درهــم وقايــة.

م�صكلة الدرا�صة
حتــاول هــذه الدرا�ســة بيــان اأثــر توّقــف حركــة التجــارة واخلدمــات عــرب دول احل�ســار »مــن« و«اإىل« دولــة قطــر، كمــا 
ــح اأثــر احل�ســار يف خلــق اأو تعزيــز مراكــز ُمهيمنــة قــد توؤّثــر، �ســلًبا اأو اإيجاًبــا، علــى بنيــة ال�ســوق  اأّنهــا حتــاول اأن ُتو�سّ
القطريــة، عــالوة علــى بيــان الــّدور الــذي يجــب اأن ت�سطلــع بــه �ســلطات الدولــة املعنّيــة مبو�ســوع املناف�ســة، يف حماولــة 

للتقليــل مــن اأثــر هــذه الظاهــرة مِلَــا لَهــا مــن تاأثــريات مبا�ســرة علــى االقت�ســاد واملجتمــع القطــري ب�ســكل عــام.

اأهمية الدرا�صة
ــة واآفاقهــا لي�ســمل  ــع نطــاق التجــارة الّدولّي ــة الــذي بــه حتــّول العــامل اإىل قريــة �سغــرية و�ّس اإّن تطــّور ن�ســاط الّتجــارة الدولّي
بذلــك كامــل اأركان االقت�ســاد العاملــي. بــات ِلزاًمــا علــى اجلهــات احلكومّيــة ذات ال�ســاأن، اإيــالء املمار�ســات التجاريــة 
مزيــًدا مــن االهتمــام والعنايــة، ِحفاًظــا علــى ا�ســتمرارّية املن�ســاآت الوطنّيــة وم�سالــح ال�ســركات االأجنبّيــة القائمــة علــى ترابهــا، 

ا�ُســِكه و�سالبتــه اأمــام املتغــرّيات وامل�ســتجّدات الطارئــة.  وتعزيــًزا لَتَما�ُســك الن�ســيج املــايل واالقت�ســادي، واملحافظــة علــى َتَ

ميكننــا القــول اإّن حادثــة توّقــف حركــة ال�ّســلع والب�سائــع »مــن« و«عــرب« دول احل�ســار �سُي�ســاهُم يف تقليــل املــوارد 
ــا يعنــي ِتباًعــا خلــق اأو تعزيــز فر�سّيــات اإن�ســاء مراكــز  الــواردة لل�ســركات القطرّيــة، و�َســُيقلُِّل كذلــك مــن فر�ــس املناف�ســة، مِمّ

مهيمنة قد تكون خمالفة لقانون املناف�ســة اإذا اأ�ســيء ا�ســتغالل هذه املراكز املهيمنة.

لــكّل ذلــك، �ســار ِلزاًمــا علينــا اأن ُنبــنّي الــدور اجلوهــري الــذي يلعبــه احل�ســار يف خلــق وتعزيــز املراكــز املهيمنــة، 
مــع اإبــراز الــدور الواجــب اّتخــاذه مــن طــرف �ســلطات املناف�ســة يف دولــة قطــر ملنــع اإ�ســاءة ا�ســتغالل هــذه املراكــز مبــا 

ُيخالــف قانــون املناف�ســة القطري. 
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 اأهداف الدرا�صة
بيان اآثر احل�سار على خلق وتعزيز املراكز املهيمنة. 	
بيان ماهية الو�سع املهيمن و�سور اإ�ساءة ا�ستغالله يف القانون القطري. 	
بيــان الــدور الواجــب علــى جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة اتباعــه ملنــع اإ�ســاءة ا�ســتغالل املراكــز  	

املهيمنــة النا�ســئة عــن احل�ســار.

اأ�صئلة اأو فر�صيات الدرا�صة
هل �ساهم احل�سار املفرو�س على دولة قطر يف خلق وتعزيز مراكز مهيمنة؟ 	
هل ميكن اأن ُت�سكل هذه املراكز املهيمنة – بحد ذاتها – خمالفة لقانون املناف�سة القطري؟ 	
ما هي ال�سور املمكنة الإ�ساءة ا�ستغالل املراكز املهيمنة ا�ستناًدا لقانون املناف�سة القطري؟ 	
مــا هــو دور جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة يف الت�ســدي الإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن النــاجت  	

عــن احل�سار؟

منهج البحث
اإّن حتقيــق اأهــداف درا�ســتنا يتحّقــق مــن خــالل القيــام بعمــل حتليلــي الآثــار منــع ان�ســياب ال�ســلع واخلدمــات لدولــة قطــر 
عــرب دول احل�ســار، وبيــان اأثرهــا يف اإن�ســاء اأو تعزيــز املراكــز املهيمنــة، وحتليــل ن�سو�ــس القانــون رقــم 19 ل�ســنة 
2006، ب�ســاأن حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة ذات العالقــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، �سنتو�ّســل باملنهــج 
الو�سفــي والتحليلــي اال�ســتقرائي القائــم علــى درا�ســة ن�سو�ــس القانــون والفقــه، ومــن ثــّم �ســنقوم بتحليــل االآراء املختلفــة لرنّجــح 

الراأي امل�ســتقيم منها.

هيكلية البحث
مباحــث.  اأربعــة  اإىل  تق�ســيمها  مّنــا  اقت�ســى  االأكمــل  الوجــه  علــى  الدرا�ســة  هــذه  مــن  املرجــّوة  الغايــات  حتقيــق  اإّن 
ــار  ــر احل�س ــاين اأث ــا يف املبحــث الث ــّم عر�سن ــده، ث ــة حتدي ــا املبحــث االأّول للّنظــر يف مفهــوم املركــز املهيمــن وكيفّي �سن خ�سّ
ــور اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن يف القانــون القطــري،  يف خلــق املراكــز املُهيمنــة، ووّجهنــا درا�ســتنا يف املبحــث الثالــث ل�سُ
وجعلنــا املبحــث الرابــع موّجًهــا لدرا�ســة دور جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكارّيــة يف الت�ســّدي الإ�ســاءة ا�ســتغالل 

ــل اإليــه مــن نتائــج.   حــة الأهــّم مــا مّت التو�سّ الو�ســع املهيمــن، ثــّم جــاءت اخلاتــة مو�سّ

املبحث الأول
مفهوم املركز املهيمن وكيفية حتديده

ُتَعــّرُف �سيا�ســة املناف�ســة بكونهــا نوًعــا مــن ال�سيا�ســات احلكومّيــة يكــون الق�ســد منهــا املحافظــة علــى ُم�ســتويات املناف�ســة يف 
ناعــة  االأ�ســواق مــن خــالل ُجملــة مــن االإجــراءات والّتدابــري التــي يكــون لهــا اأثــٌر مبا�ســر علــى توّجهــات املوؤ�ّس�ســات، وهيــاكل ال�سّ
ّلــة  واالأ�ســواق املالّيــة. تتمّثــل هــذه االإجــراءات اأ�سا�ًســا يف مراقبــة �ســلوك املوؤ�س�ســات يف ال�ســوق والت�ســدي الأّي ممار�ســة خُمِ
ــلع واخلدمــات  باملناف�ســة. تهــدف �سيا�ســة املناف�ســة – يف االإطــار العــام – اإىل تعزيــز ِبنيــة تناف�ســية ت�ســمل جميــع اأ�ســواق ال�سِّ
الــذي  بال�ســعر  عليهــا  احل�ســول  مــن  معّينــة  خدمــة  اأو  �ســلعة  اإىل  يحتاجــون  الذيــن  امل�ســتهلكني  جميــع  ــن  مُيكِّ ب�ســكل 

يعك�ــس التكلفــة احلقيقّية.1

1. Fernando Gómez Pomar, EC Consumer Protection Law and EC Competition Law: How related are they?, A Law and Econom-
ics Perspective Working Paper No: 113 SECOLA Conferences, LSE: London, May 16-17 2002, at 3. And Daniel Agustino, Com-
petition, Consumer Protection, and Objective of Competition Law Commission for the Supervision of Business Competition 
(KPPU), Indonesia, August 2006, at 3.
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اأهــداف �سيا�ســة املناف�ســة متعــددة ذات طبيعــة اقت�ساديــة واجتماعيــة2، مــن �سمنهــا: حمايــة املناف�ســة، وتر�ســيخ اقت�ســاد ال�ســوق 
وتعزيــز ان�سهــار االقت�ســاد املحلــي يف االقت�ســاد العاملــي، مبــا يخــدم امل�سالــح الوطنيــة ومبــا يتفــق مــع التزامــات الدولــة 
الدوليــة، خا�ســة علــى م�ســتوى التجمعــات التجاريــة االإقليميــة والعامليــة التــي ان�سمــت لهــا، وحتقيــق بنيــة ال�ســوق التناف�ســية، 
ومــن ناحيــة اجتماعيــة حمايــة جميــع امل�ســاركني يف ال�ســوق مبــا يف ذلــك امل�ســتهلكني، وتعزيــز القــدرة التناف�ســية للموؤ�س�ســات 

الوطنية وتعزيز امل�ســاريع ال�سغرية.3

ميكــن تعريــف م�سطلــح حمايــة املناف�ســة باأنــه منــع املمار�ســات التقّيديــة التــي قــد تعــوق املناف�ســة، مثــل االتفاقــات املخلــة 
باملناف�ســة واإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن – الــذي ميثــل مكافحــة االحتــكار – باأ�ســكالهما املختلفــة.4

ُيعتــرب م�سطلــح حمايــة املناف�ســة م�سطلًحــا رديًفــا ملعنــى منــع االحتــكار. كمــا هــو معــروف عنــد العامــة اأّن االحتــكار 
تكــون  اّتفاًقــا  ال�ســركات  مــن  جمموعــة  عْقــِد  عنــد  وتكــون  اجلماعــي  االحتــكار  هــي  االأوىل  جامعتــني:  �سورتــني  يّتخــذ 
االحتــكار  هــي  لالحتــكار  الثانيــة  ال�ســورة  اأمــا  ال�ســوق.  يف  املوجــودة  ال�ســركات  بقّيــة  مــن  اأقــوى  مركــٍز  يف  مُبقت�ســاه 
ــا، ومــن املفيــد القــول اإّن معاجلــة هــذا النــوع  ــوٍق َم ــاه ت�ســتطيع موؤ�ّس�ســة واحــدة اأن ُت�ســَك بزمــام �س الفــردي الــذي مبقت�س

مــن »الهيمنــة« يكــون مــن خــالل ُجملــة مــن االإجــراءات املُّتبعــة للوقايــة مــن اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن.5 

تهــدف �سيا�ســة املناف�ســة اإىل اإدامــة الكفــاءة يف اأداء االأ�ســواق وفًقــا لقــوى العر�ــس والطلــب الطبيعيــة ب�ســكل يكفــل ا�ســتمرارية 
اإ�ســباع احلاجــات6، كمــا تعمــل علــى خلــق منــاخ منا�ســب لبيئــة االأعمــال ب�ســكل يــوؤّدي اإىل حت�ســني الكفــاءة االقت�ساديــة الوطنّيــة 
مــن خــالل �سمــان كفــاءة تخ�سي�ــس املــوارد، وهــذا يــوؤّدي بال�ســرورة اإىل توفــري اإمــدادات كافيــة للم�ســتهلك وحت�ســني جــودة 

واخلدمــات.7 املنتجــات 

املناف�ســة  مبــداأ  الأّن  املختلفــة  االقت�سادّيــة  املــوارد  يف  الفعــال  بالتخ�سي�ــس  يكــون  االقت�سادّيــة  الكفــاءة  حتّقــق  اإّن 
عامــل اأ�سا�ــٌس يدفــع ال�ّســركات اإىل حت�ســني جــودة اخلدمــات املقّدمــة اإىل اجلمهــور، ويدفعهــا اإىل حت�ســني جــودة وكفــاءة 
ال�ســلع املقدمــة اإىل امل�ســتهلكني. اإّن كّل هــذا يــوؤّدي اإىل حتفيــز ال�ســركات علــى دعــم واإجــراء البحــوث العلمّيــة املُ�ســاهمة 

يف حت�ســني جــودة ُمنتجاتهــا، اإر�ســاء لرغبــات العمــالء وتلبيــة الحتياجاتهــم.8 

ُل �سمانة اأ�سا�ســّية حلماية امل�ســتثمرين واأ�سحاب االأعمال ال�سغرية  اإ�سافة اإىل ما تقّدم، ميكن القول كذلك اإّن املناف�ســة ُت�ســكِّ
واملتو�ّســطة مــن خمتلــف التاأثــريات ال�ســلبّية التــي قــد حت�ســل ل�ســيطرة املوؤ�ّس�ســات ذات الو�ســع املهيمــن، ومــن كّل املمار�ســات 
املقّيدة حلرّية الن�ســاط االقت�سادي ب�ســكل يكفل للجميع العمل يف بيئة اقت�سادّية �ســليمة ُت�ســاعد اجلميع على حتقيق النجاح.

يبــدو مّمــا تقــّدم ذكــره اأّن �سيا�ســة املناف�ســة هــي يف طبيعتهــا �سيا�ســة تّت�ســم بال�ســمولّية الأهميتهــا البالغــة. هــذه االأهمّيــة ت�ســتمّد 

2. Hetham Abu Karky, The Interface between Competition and Consumer Policies, Seventh Global Forum of Competition Con-
tribution from Jordan, Paris, France, 21-22/2/2008, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-interface-between-com-
petition-and-consumer-policies_clp-11-5kmbpj559n6g;jsessionid=1olxuek3586l1.x-oecd-live-01
3. Ruba Qalyoubi, Competition Law in the Arab Country, Jordan as a case study, Stamp flit Publishers Ltd, Berne, first edition 
2008, at 42. 
4. Ibid., at 43.
5. Hetham Abu Karky, Competition policy and Consumer protection policy in Jordan, Penn State International Law Review, 
Volume 29, Pennsylvania, USA, at 340-345. 
6. William Kovacic,  Competition Policy, Consumer Protection, and Economic Disadvantage, Journal of Law & Policy [Vol. 
25:10.1.2007] at 105.
7. Martyn Taylor, International Competition Law: A New Dimension for the WTO?, Cambridge University Press, ISBN: 
9780521102278, 7 22.
8. Ibid. at 23.
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اأ�ُس�ســها مــن تاأثرياتهــا االقت�ساديــة واالجتماعيــة املختلفــة، اإ�سافــة اإىل كونهــا �سيا�ســة ت�ــّس بتاأثريهــا جميــع اأطــراف العملّيــة 
االقت�سادّيــة بــدًءا مــن عملّيــة االإنتــاج ومــا ي�ســبقها، ُو�ســواًل اإىل عملّيــة توزيــع االإنتــاج اإىل امل�ســتهلك النهائــي. لــكّل ذلــك 
نقــول – عــن �ســواب – اإّن �سيا�ســة املناف�ســة ت�ســمل بتاأثرياتهــا جميــع اأنــواع الب�سائــع وال�ّســلع واخلدمــات، اإ�سافــة اإىل 

تاأثرياتهــا املبا�ســرة وغــري املبا�ســرة علــى امل�ســتويني املحّلــي والــدويل. 

اإّن الهــدف الّرئي�ســي ل�سيا�ســة املناف�ســة يتمّثــل اأ�سا�ًســا يف احلفــاظ علــى م�ســتوى معقــول مــن املناف�ســة، ب�ســكل يكفــل حتقيــق 
ا�ســتمرار جريــان معامــالت ال�ّســوق طبًقــا لقــوى العر�ــس والطلــب ب�سفــة طبيعّيــة، ودون ُحــدوث اأّي �ســكٍل مــن اأ�ســكال املمار�ســات 
ــة  ــة الكفيل ــة مــن القواعــد الرتاتبّي ــّم جمل ــة ت�س ــع الئحــة تنظيمّي ــّم مــن خــالل و�س ــة. اإّن كّل ذلــك يت ــون املناف�س ــة بقان املُخّل
بعــدم اإعاقــة ُدخــول اأطــراف جديــدة اإىل ال�ســوق، ومنــع التواطــوؤ الإخــراج االأطــراف املوجــودة فيــه، عــالوة علــى قــدرة الالئحــة 
علــى منــع خمتلــف �ســور املمار�ســات االحتكارّيــة املتمّثلــة اأ�سا�ًســا يف �ســوء ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن، وكذلــك منــع املمار�ســات 

باملناف�ســة.9  املُخّلــة  والتحالفــات  االّتفاقّيــات  راأ�ســها  وعلــى  باملناف�ســة  املخّلــة 

اإن اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن يعنــي اأ�سا�ًســا ا�ســتغالل املوؤ�ّس�ســة التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املوؤ�ّس�ســة التــي تتمّتــع بو�سعهــا 
املهيمــن لهــذا الو�ســع، بهــدف االإخــالل باملناف�ســة اأو احلــّد منهــا اأو منعهــا. مــن �ســور ذلــك10: ال�ســور العامــة الإ�ســاءة 
ــا هــو  ــد عم ــور املوجــودة تزي ــا؛ ال�س ــون القطــري مت�سمــن هن ــع مــا ورد يف القان ــع املهيمــن يف العــامل وجمي ــتغالل الو�س ا�س

وارد يف القانــون القطــري والــذي ناق�ــس املبحــث الثالــث ال�ســور الــواردة فيــه.

1. حتديد اأو فر�س اأ�سعار اأو �سروط اإعادة بيع ال�سلع اأو اخلدمات. 
ــائر  ــا خل�س ــه اأو تعري�سه ــا من ــوق اأو اإق�سائه ــرى اإىل ال�س ــات اأخ ــول موؤ�س�س ــة دخ ــوؤدي اإىل عرقل ــلوك امل ــرف اأو ال�س 2. الت�س

باخل�ســارة.  البيــع  ذلــك  يف  مبــا  ج�ســيمة 
3. التمييز بني العمالء يف العقود املت�سابهة بالن�سبة الأ�سعار ال�سلع وبدل اخلدمات اأو �سروط بيعها و�سرائها. 

4. اإرغام عميل لها على االمتناع عن التعامل مع موؤ�س�سة مناف�سة لها. 
ــدر  ــة بالق ــلعة اأو خدمــة معين ــراء �س ــاطها اأو ل�س ــة لن�س ــة مناف�س ــة موؤ�س�س ــة ملمار�س ــة �سروري ــكار مــوارد معين ــعي الحت 5. ال�س

الــذي يــوؤدي اإىل رفــع �ســعرها يف ال�ســوق اأو منــع انخفا�ســه. 
6. رف�س التعامل – دون مربر مو�سوعي – مع عميل معني بال�سروط التجارية املعتادة. 

7. تعليــق بيــع �ســلعة اأو تقــدمي خدمــة ب�ســراء �ســلعة اأو �ســلع اأخــرى اأو ب�ســراء كميــة حمــددة اأو بطلــب تقــدمي خدمــة 
خــرى.  اأ

8. املغاالة باالأ�سعار.

ــا اأّن و�سعّيــة الهيمنــة يف حــّد ذاتهــا غــري ممنوعــة يف الت�ســريعات التــي نّظمــت املناف�ســة. وقــد  اجلديــر بالذكــر اأي�سً
ورد احلظــر علــى التع�ّســف يف ا�ســتغالل هــذه الو�سعّيــة بهــدف االإخــالل باملناف�ســة وفًقــا لل�ســور التــي �ســبق ذكرهــا 
�ســابًقا. َنخل�ــس مــن كّل مــا تقــّدم ذكــره اإىل القــول بــاأّن �سيا�ســة املناف�ســة تهــدف ب�ســكل عــام اإىل تر�ســيخ ا�ســتقرار االأ�ســواق 
ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة مــن خــالل احلفــاظ علــى حريــة االأ�ســعار وفــق ال�سوابــط املنظمــة حلريــة املناف�ســة الهادفــة 
حريــة  �سمــان  خــالل  مــن  التجاريــة  املعامــالت  ونزاهــة  امل�ســتهلك  م�سلحــة  وحمايــة  االقت�ســادي  الن�ســاط  ازدهــار  اإىل 
املهيمــن  الو�ســع  ا�ســتغالل  مــن  احلمايــة  اإىل  تهــدف  كمــا  بهــا.  ال�ســارة  والرتتيبــات  التحالفــات  ومنــع  املناف�ســة 

و�سبــط عمليــات الرتكــز االقت�ســادي، ل�سمــان عــدم اإ�سعــاف املناف�ســة يف قطــاع معــني.11

9. Hetham Abu Karky, The Interface between Competition and Consumer Policies, 2008 conference paper, at 2.  

10. املادة )6( من قانون املناف�سة االأردين رقم )33( ل�سنة 2004. 
11. Ruba Qalyoubi, Competition Law in the Arab Country, Jordan as a case study, at 45. 
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يجــب اأال نغفــل عّمــا ميكــن اأن يلحــق بهــذه النتائــج مــن اآثــار اجتماعيــة واقت�ساديــة كبــرية ت�ــّس باحليــاة اليوميــة 
للمواطنــني. نتيجــة لهــذه االآثــار الهامــة، فقــد كانــت �سيا�ســة املناف�ســة حمــّط اهتمــام وتنظيــم مــن قبــل العديــد مــن الــدول قبــل 
اأن ينتقــل هــذا االهتمــام اإىل امل�ســتوى الــدويل بعــد ظهــور �سيا�ســات االنفتــاح االقت�ســادي والعوملــة والتكتــالت االقت�ساديــة 
الدوليــة التــي كان مــن اأثرهــا تدفــق الب�سائــع واخلدمــات عــرب حــدود الــدول ب�ســكل �ســاهم يف تو�ســيع اآفــاق املناف�ســة ونقلهــا 

مــن ال�ســاحة املحليــة اإىل ال�ســاحة الدوليــة.12

ــى  ــى اأعل ــاد القطــري، فجــاءت التوجيهــات عل ــة يف النهو�ــس باالقت�س ــة املناف�س ــة تبنــي �سيا�س ــة اأهمي ــادة القطري اأدركــت القي
امل�ستويات باإيالء �سيا�سة املناف�سة كل االهتمام والدعم من خالل ك�سر االحتكار، وتوفري اأجواء التناف�س، والتغلب على العوائق 
ــال مــن  ــة، ورجــال االأعم ــة مــن جه ــيطة بــني قطــاع الدول ــركات الو�س ــات وال�س ــة، وتقلي�ــس حجــم وعــدد املوؤ�س�س البريوقراطي

اأخــرى.13 جهــة 

املبحث الثاين
اأثر احل�صار يف خلق املراكز املهيمنة

ا�ستئنا�ًســا بال�ســكوى املقدّمــة مــن قبــل دولــة قطــر اإىل منّظمــة التجــارة الدولّيــة جــّراء احل�ســار املفرو�ــس عليهــا مــن طرف بع�س 
ــة  ــتوياته االقت�سادّي ــار يف م�س ــا االإحاطــة باأثــر احل�س ــواردة بهــا، باإمكانن ــّدول، واعتمــاًدا علــى حتليــل قانــويّن للم�سامــني ال ال

واالجتماعّيــة، عــالوة علــى ر�ســد انعكا�ســه املبا�ســر يف خلــق مراكــز الهيمنــة.  

حظــرت دول احل�ســار ا�ســترياد وت�سديــر وبيــع و�ســراء وترخي�ــس ونقــل وا�ســتالم و�ســحن الب�سائــع ذات املن�ســاأ القطــري، 
عــرب اأو مــن اأو اإىل جهــة قطــر.14 ُي�ســاف اإىل ذلــك منــع املواطنــني القطريــني مــن ال�ســفر اإىل، اأو البقــاء يف دول احل�ســار 
مــن اأجــل توفــري اخلدمــات، ف�ســاًل عــن فر�ــس احلظــر علــى مــوّردي اخلدمــات القطريــة يف دول احل�سار، مبــا يف ذلــك حظــر 
توريــد اخلدمــات الرقميــة وغريهــا مــن قطــر اإىل م�ســتهلكي دول احل�ســار، كذلــك احلظــر علــى مواطنــي دول احل�ســار ال�ســفر 

اإىل دولــة قطــر والبقــاء فيهــا لال�ســتفادة مــن اخلدمــات القطريــة.15 

اإّن مــا �ســبق ذكــره مــن تدابــري واإجــراءات نــرى فيــه �سرًبــا مــن التع�ّســف واالإجحــاف املبالــغ فيــه لتعار�ســه التــام مــع اأحــكام 
ــار،  ــل دول احل�س ــة مــن قب ــة والبحري ــاالت اجلوي ــام 1994، اأ�ســف اإىل ذلــك اأّن اإغــالق احلــدود وامَلَج ــة اجلــات لع اّتفاقّي
ومــا يرافــق ذلــك مــن حظــر التفريــغ والتحميــل للب�سائــع املوّجهــة اإىل قطــر واملنقولــة مــن دول احل�ســار يف موانئهــا ومطاراتهــا 

خمالــف ملــا ت�سّمنتــه االتفاقيــة العامــة للتعرفــة اجلمركيــة والتجــارة واملعروفــة عاملًيــا با�ســم اجلــات. 

اإّن مــا اأقدمــت عليــه دول احل�ســار يعــّد بحــّق اإنــكاًرا حلريــة املــرور العابــر عــرب اأرا�سيهــا، عــرب الطــرق االأكــر مالءمــة للنقــل 
الــدويل، اأو املــرور العابــر »اإىل« اأو »مــن« اأرا�ســي قطــر. كمــا اأنهــا قامــت بال�ســماح بالعبــور عــرب اأرا�سيهــا اعتمــاًدا علــى مبــداأ 

التمييــز علــى اأ�سا�ــس علــم ال�ســفن ومــكان ت�ســجيل الطائــرات ووجهــة دخولهــا اأو خروجهــا اأو مق�سدهــا. 

عــالوة علــى مــا تقــّدم ذكــره، فقــد قامــت الــّدول املحا�ســرة بانتهــاك االّتفاقّيــة العامــة للّتجــارة يف اخلدمــات »اجلــات«، حيــث 
قامــت دول احل�ســار بحظــر دخــول االأ�ســخا�س وال�ســفن واملركبــات القطريــة عــرب احلــدود البحريــة واملنافــذ الربيــة لتقــدمي 

12. Hetham Abu Karky, Competition policy and Consumer protection policy in Jordan 343, Volume 27, 2010.

13. خطاب ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ تيم بن حمد اآل ثاين خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين واالأربعني ملجل�س ال�سورى، الراية، االأربعاء 
.13/11/2013

14. United Arab Emirates – Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights/Request for Consultations by Qatar, WT/DS526/1, G/L/1180 S/L/415, IP/D/35, 4 August 2017.

15. املرجع نف�سه.
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اخلدمــات، وحظــرت دخــول االأ�ســخا�س مــن حــدود دول احل�ســار. كمــا اأنهــا حظــرت علــى مواطنيهــا دخــول قطــر عــرب املجــال 
اجلوي ال�ستهالك اخلدمات، ومنعت موردي اخلدمات القطرية من تقدمي اخلدمات.16 

كمــا فر�ســت دول احل�ســار حظــًرا علــى ا�ســتخدام مطاراتهــا وموانئهــا مّمــا اأّثــر �ســلًبا علــى اخلدمــات املُ�ســداة اإىل املوّرديــن 
القطريــني ون�ســاطاتهم، كمــا مّت احلظــر علــى مــزّودي بع�ــس اخلدمــات مــن القطريــني وحرمانهــم مــن اإ�ســداء اأّي خدمــة 
ــار تعّمــدت حرمــان مــزّودي بع�ــس اخلدمــات مــن  ــار، ِزْد علــى ذلــك اأّن دول احل�س اأو ن�ســاط مــن مكاتبهــم يف دول احل�س
املوجوديــن  امل�ســتهلكني  جمهــور  اإىل  خدمــة  اأّي  تقــدمي  مــن  والب�سرّيــة  ال�ســمعّية  اخلدمــات  مقّدمــي  وخا�ســة  القطريــني 
علــى اأرا�سيهــا مــن مواطنــني ومقيمــني، حّتــى واإن كان ذلــك مــن خــالل موقعهــم االلكــرتوين، كالت�ســويق والرتويــج للمن�ســاآت 

ال�ســياحّية واملوؤ�ّس�ســات التجارّية.17 

مبــا اأّن مو�ســوع درا�ســتنا ينح�ســر يف درا�ســة اأثــر هــذه االإجــراءات علــى خلــق وتعزيــز مراكــز مهيمنــة يف ال�ســوق القطريــة، 
ومــا يتوّجــب اّتخــاذه مــن اجلهــات املعنّيــة باالإ�ســراف علــى تطبيــق �سيا�ســة وقانــون املناف�ســة القطــري مــن اإجــراءات، للحيلولــة 
دون اإ�ســاءة ا�ســتغالل هــذه املراكــز املهيمنــة. اإّن نطــاق نقا�ســنا لــن ميتــّد اإىل بيــان عــدم اّتفــاق هــذه االإجــراءات مــع 

االّتفاقّيــات الدولّيــة، اإمّنــا �ســيتناول اأثرهــا علــى ال�ســوق القطريــة مــن حيــث خلــق وتعزيــز املراكــز املهيمنــة فيــه.

بالرغــم مــن اأّن اتفاقيــة اجلــات 1947 ومــا تالهــا مــن اتفاقيــات جولــة اأورجــواي، واتفــاق اإن�ســاء منظمــة التجــارة 
العامليــة مل تت�سّمــن اأّي منهــا مو�ســوع املناف�ســة ب�ســكل م�ســتقّل ومتكامــل �سمــن اتفــاق حمــّدد، كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن 
نطاقــه  ميتــد  القطــري  الوطنــي  الت�ســريع  اأّن  اإاّل  م�ســتقلة،  اتفاقيــات  املنظمــة  لهــا  اأفــردت  التــي  االأخــرى  املو�سوعــات 
اجلغــرايف اأو مــا ي�ســّمى باالمتــداد االإقليمــي للقانــون لي�ســمل جتــارة االأ�ســخا�س الطبيعيــني واملعنويــني يف ال�ســلع واخلدمــات بداللــة 
منطــوق املــادة االأوىل مــن القانــون ب�ســاأن حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة رقــم 2006/19، حيــث عّرفــت 
ا كان ال�ســكل الذي يتخذه، ميار�ــس ن�ســاًطا  االأ�ســخا�س باأّنهم: »االأ�ســخا�س الطبيعيون اأو املعنوّيون اأو اأي كيان قانوين اآخر اأيًّ

اقت�سادًيا اأو جتارًيا«. وعرفت املنتجات باأّنها: »ال�سلع واخلدمات«.18

كمــا هــو معلــوم، اإّن العــامل قــد اأ�سحــى قريــة �سغــرية يعتمــد بع�سهــا علــى بع�ــس، واأ�سبحــت جتــارة ال�ســلع واخلدمــات 
�ســيًئا ماألوًفــا يف عــامل باتــت �ســمته االأ�سا�ســية ال�ســرعة واخت�ســار امل�ســافات. قبــل احل�ســار كان التدفــق الطبيعــي لتجــارة ال�ســلع 
ــُن ال�ســركات القطريــة مــن تقــدمي �ســلعها وخدماتهــا القادمــة عــرب احلــدود  واخلدمــات »مــن« و«اإىل« دولــة قطــر مُيكِّ

مــن ال�ســوق القطريــة اأو خارجهــا.

اإاّل اأّنه من االآثار املرتّتبة عن احل�سار منع اال�سترياد عرب ُحدود دول احل�سار، هذا يعني ِلزاًما ا�ستئثار ال�سركات القطرّية 
بتقــدمي املنتجــات املمّثلــة يف ال�ســلع واخلدمــات يف ال�ســوق القطريــة، االأمــر الــذي �ســُيمّكن ال�ســلع القطرّيــة املن�ســاأ اأو تلــك 
ــة �ســوقية اأكــرب مّمــا  القادمــة مــن غــري دول احل�ســار باال�ســتحواذ علــى مركــز اأقــوى يف ال�ســوق، وا�ســتئثارها بالتــايل بح�سّ
كانــت عليــه يف ال�ســابق. يعنــي هــذا االأمــر كذلــك تباًعــا تراجــع احل�س�ــس ال�ســوقّية لل�ســركات التــي كانــت ت�ســتورد ُمنتجاتهــا 

احل�ســار.  دول  عــرب  وخدماتهــا 

16. Bahrain – Measures Relating to Trade In Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
Request for Consultations by Qatar/ WT/DS527/1, G/L/1181 S/L/416, IP/D/36, 4 August 2017.

17. املرجع نف�سه.

18. املادة االأوىل من القانون ب�ساأن حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية رقم 19/2006.
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�ســّجل التبــادل التجــاري لقطــر مــع دول اخلليــج 37.9 مليــار ريــال قطــري، اأي مــا يقــارب 10.5 مليــار دوالر اأمريكــي 
عــام 2016ز19، ليعــود هــذا التبــادل لينخف�ــس مــع دول جمل�ــس التعــاون خــالل الربــع االأول مــن عــام 2017، ليبلــغ 
قطــري  ريــال  مليــار   19 قيمتــه  مــا   2016 عــام  قطــر  ا�ســتوردت  حيــث  قطرًيــا20،  ريــااًل   4,277,736,781K
مــن الب�سائــع اخلليجيــة، ال �ســيما مــن ال�ســعودية واالإمــارات التــي �ســكلت �سادراتهــا اإىل قطــر80% مــن واردات قطــر 
اخلليجيــة، ي�ســاف اإليهــا 6% مــن البحريــن، لت�ســكل �ســادرات الــدول الثــالث اإىل قطــر 89% فمــن اإجمــايل واردات قطــر 
ــتوردة لب�سائــع  ــاأ القطــري، اأو تلــك امل�س مــن الــدول اخلليجيــة.21 وبالتــايل، فــاإّن ال�ســركات التــي تعتمــد الب�ساعــة ذات املن�س
عــرب دول غــري دول احل�ســار �ســوف تعــّزز ح�س�سهــا ال�ســوقية ب�ســكل كبــري ي�ســتدعي االنتبــاه واالهتمــام خوًفــا مــن اأن تقــوم 

باإ�ســاءة ا�ســتغالل و�سعهــا املهيمــن ب�ســكل �سينعك�ــس يف النهايــة علــى امل�ســتهلك النهائــي وعلــى االقت�ســاد القطــري ككّل. 

تعــّد �سيا�ســة املناف�ســة مــن اأهــم االأدوات التــي ميكــن للحكومــات ا�ســتخدامها لتعزيــز كفــاءة االأ�ســواق وتن�ســيط حركــة العر�ــس 
والطلــب ومعاجلــة اأي اإخفاقــات اقت�ساديــة قــد تطــراأ علــى ن�ســاط االأ�ســواق، توجــب التنبــه اإىل خطــورة اإن�ســاء وتعزيــز اأيــة مراكز 
مهيمنــة يف ال�ســوق القطريــة نتيجــة احل�ســار.22 تفر�ــس �سيا�ســة املناف�ســة علــى �ســلوك امل�ســاركني يف ال�ســوق نوًعــا مــن 
التنظيــم ب�ســكل مينعهــم مــن حماولــة زيــادة قوتهــم يف ال�ســوق علــى امل�ســتوى الفــردي اأو اجلماعــي مــن خــالل �ســلوكيات 
تعــّد خمالفــة للمناف�ســة، حيــث يراقــب قانــون املناف�ســة اأي ظواهــر اأو عمليــات ميكــن اأن ينتــج عنهــا و�ســع مهيمــن، بهــدف 

الوقايــة مــن اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن كاإجــراء ا�ســتباقي.23 

حــذر اآدم �ســميث مــن اأّن ازديــاد القــوى ال�ســوقية ب�ســكل مفــرط غــري مراقــب �ســيوؤدي اإىل االحتــكار.24 لذلــك ت�ســعى قوانــني 
ــة  ــا احتكاري ــق اأو�ساًع ــكل مفــرط ميكــن اأن يخل ــوقية ب�س ــادة القــوة ال�س ــع زي ــدول اإىل التحــوط مبن ــة يف ال ــات املناف�س و�سيا�س
علــى امل�ســتوى اجلماعــي، مثــل االتفاقــات والتحالفــات املخلــة باملناف�ســة، وعلــى امل�ســتوى الفــردي مثــل اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع 

املهيمــن ب�ســكل ي�ســر املتناف�ســني بال�ســوق اأو يعمــل علــى اإق�سائهــم منــه اأومنــع دخولهــم اإليــه.25 

يقودنــا كّل مــا �ســبق اإىل �ســرورة تو�سيــح �ســور اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن يف القانــون القطــري وهــذا مو�ســوع 
اهتمامنــا يف املبحــث الثالــث بــاإذن اهلل.

املبحث الثالث
�صور اإ�صاءة ا�صتغالل الو�صع املهيمن يف القانون القطري

عّرفت املادة )1( من القانون ب�ساأن حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية القطري الو�سع املهيمن بقولها:
»ال�ســيطرة اأو الهيمنــة: قــدرة �ســخ�س اأو جمموعــة اأ�ســخا�س تعمــل مًعــا يف التحّكــم يف �ســوق املنتجــات، واإحــداث تاأثــري فّعــال 

ذلــك«.  مــن  احلــّد  علــى  القــدرة  ملناف�ســيهم  تكــون  اأن  دون  بهــا  املعرو�ــس  حجــم  اأو  االأ�ســعار  علــى 

19. بيانات وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء القطرية 2016، متاح على: 
https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/ForeignTrade/2017/Q2/Imports_by_Country_of_
OriginQ2-2017.pdf.

20. املرجع ال�سابق، امل�ستوردات ح�سب املن�ساأ 4-6/2017.

21. بيانات وزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء القطرية 2016.
22. Eric Posner, The Chicago School of Antitrust Analysis, 127 University of Pennsylvania Law Review, at 935. Hovencamp, A. 
)1988( Antitrust Policy After Chicago )1988( 84 Michigan Law Review 213. 
23. WTO )2004( Mexico - Measures Affecting Telecommunications Services, WTIDS204IR, Report of the WTO Panel, 2 April 
2004, para 7, 153.
24. Hetham Abu Karky, Competition Policy and Informal Economy OECD Global Forum on Competition Contribution from 
Jordan, at 1, www.oecd.org/daf/competition/44547855.pdf
25. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, 5th edition Methuen & Co., Ltd, Lon-
don. 
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وعّرفت االأ�سخا�س بقولها: 
ــا اأو  ــا كان ال�ســكل الــذي يتخــذه، ميار�ــس ن�ســاًطا اقت�سادًي »االأ�ســخا�س الطبيعيــون اأو املعنويــون اأو اأّي كيــان قانــوين اآخــر اأًي

جتارًيــا«.

اأّمــا ال�ســوق املعنيــة فقــد حّددتهــا املــادة )1( مــن ذات القانــون بعن�سريــن همــا: املنتجــات املعنيــة والنطــاق اجلغــرايف. 
ــة  ــن وجه ــه م ــّل حمّل ــن اأن يح ــر، اأو ميك ــن االآخ ــاًل ع ــا بدي ــّد كل منه ــي يع ــات الت ــي كّل املنتج ــة ه ــات املعني ــد باملنتج يق�س
نظــر ُمتلقــي اخلدمــة اأو ال�ســلعة، وي�ســمل ذلــك املنتجــات املقدمــة مــن املناف�ســني يف االأ�ســواق االأخــرى القريبــة مــن امل�ســتهلك. 
يق�ســد بالنطــاق اجلغــرايف ذلــك ال�ســوق الــذي ي�ســمل املنطقــة اجلغرافيــة التــي تتجان�ــس فيهــا ظــروف املناف�ســة ويتعامــل يف 

نطاقهــا كل مــن البائعــني وامل�ســرتيني يف املنتجــات لتحديــد االأ�ســعار. 

�سبطــت نف�ــس املــادة ال�ســالف ذكرهــا »ال�ســوق املعنّيــة« بعن�سريــن همــا: املنتجــات املعنّيــة والنطــاق اجلغــرايف. ُيق�ســد 
باملنتجــات املعنّيــة هــي كّل املنتجــات اجَلِني�َســة اأي تلــك التــي يعــّد كّل منهــا بديــاًل عــن االآخــر، والتــي باإمكانهــا اأن حتــّل حمــّل 
�ســابقتها من جهة متلّقي اخلدمة اأو ال�ســلعة. كما اأّنها ت�ســمل كذلك خمتلف املنتجات املقدمة من قبل املناف�ســني يف االأ�ســواق 
القريبة من امل�ستهلك. نعني بالّنطاق اجلغرايف ذلك الف�ساء املكاين الذي تتوافر فيه العديد من اخل�سائ�س واملميزات، من 

اأهّمهــا توافــر بيئــة تناف�ســّية قــادرة علــى ت�ســهيل معامــالت البائعــني وامل�ســرتين للب�سائــع والتوافــق يف حتديــد االأ�ســعار. 

ــل باإجمــال تعريــف ال�ســيطرة اأو الهيمنــة، وتبــنّي مــن خــالل اأمثلــة �ســور  ثــم جــاءت املــادة )4( مــن ذات القانــون لتف�سّ
يلــي:  كمــا   )4( املــادة  ن�ــسّ  جــاء  حيــث  القطــري،  القانــون  بهــا  يعــرتف  التــي  املهيمــن  الو�ســع  ا�ســتغالل  اإ�ســاءة 
»يحظــر علــى االأ�ســخا�س ذوي ال�ســيطرة اأو الهيمنــة اإ�ســاءة ا�ســتخدامها، بالقيــام مبمار�ســات غــري م�ســروعة، علــى االأخ�ــس 

ما يلي: 
1- االمتنــاع عــن التعامــل يف املنتجــات بالبيــع اأو ال�ســراء اأو احلــّد مــن هــذا التعامــل اأو عرقلتــه مبــا يــوؤدي اإىل فر�ــس 

�ســعر غري حقيقي له«. 
وهــو مــا يطلــق عليــه يف الفقــه؛ االمتنــاع عــن التعامــل )Refusal to Deal(، هــذا ال�ســكل مــن التعامــل حمظــور مبوجــب 

القانــون اإذا كان الدافــع مــن وراء االمتنــاع عــن التعامــل الرغبــة يف تعظيــم املركــز املهيمــن اأو امل�ســيطر اأو املحافظــة عليــه.26

2- اإنقا�س اأو زيادة الكميات املتاحة من املنتج مبا يوؤدي اإىل افتعال عجز اأو وفرة غري حقيقية فيه. 
اإّن خف�ــس االإنتــاج اأو زيادتــه �سينعك�ــس مبا�ســرة علــى ال�ســعر �سعــوًدا اأو هبوًطــا ح�ســب قانــون العر�ــس والطلــب املعــروف، اإاّل 
اأّن هــذه التغيــريات علــى ال�ســعر لــن تعك�ــس القيمــة احلقيقــة لل�ســلع اأو اخلدمــة نظــًرا الختــالل معادلــة العر�ــس والطلــب 

الطبيعية جّراء اإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�سع املهيمن اأو امل�ســيطر.27

3- االمتنــاع بغــري مــرّبر م�ســروع عــن اإبــرام �سفقــات بيــع و�ســراء اأحــد املنتجــات مــع اأي �ســخ�س، اأو بيــع املنتجــات حمــّل 
تعاملــه باأقــل مــن التكلفــة الفعليــة اأو بوقــف التعامــل معــه كلًيــا، ومبــا يــوؤدي اإىل احلــّد مــن حريتــه يف دخــول ال�ســوق اأو 

اخلــروج منهــا يف اأّي وقــت. 
 Predatory( مــن الوا�ســح اأّن النقطــة الثانيــة والثالثــة حتظــر مــا يطلــق عليــه يف فقــه املناف�ســة الت�ســعري االفرتا�ســي
Pricing(. وقــد منعــت العديــد مــن قوانــني املناف�ســة افتعــال وفــرة اأو انتقا�ــس مفاجــئ يف ال�ســلع واخلدمــات يــوؤدي اإىل �ســعر 

غــري حقيقــي لهــا، الأّن هــذا االأمــر يوؤثــر علــى وجــود باقــي املتعاملــني يف ال�ســوق.28

26. ح�سني املاحي، تنظيم املناف�صة، ط 1، دار النه�سة العربية القاهرة، 2003، �س 25.

27. هيثم اأبو كركي، تنظيم املناف�صة ومنع الحتكار �صمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ر�سالة دكتوراه، اجلامعة االأردنية، 2014، �س 57. 

28. ح�سني فتحي، املمار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة واملناف�صة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س 44.
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4- فر�س االلتزام بعدم الت�سنيع اأو االإنتاج اأو التوزيع ملنتج معنّي لفرتة زمنّية معينة اأو فرتات حمددة.

ــلعة اأو خدمــة دون غريهــا علــى اأ�سا�ــس مناطــق جغرافيــة اأو مراكــز  ــار علــى توزيــع، اأو بيــع �س 5- فر�ــس االلتــزام باالقت�س
توزيع اأو عمالء اأو موا�سم اأو فرتات زمنية، وذلك بني اأ�سخا�س ذوي عالقة راأ�سية.

ــا،  ــول التزامــات اأو منتجــات تكــون بطبيعته ــريطة قب ــا، �س ــج َم ــراء منت ــع اأو �س ــي ببي ــرام عقــد اأو اتفــاق يقت�س ــق اإب 6- تعلي
اأو مُبوجــب اال�ســتخدام التجــاري غــري مرتبطــة مبحــّل التعامــل االأ�سلــي اأو االتفــاق. 

اإّن االأمــر ال�ســابق ُيطلــق عليــه يف فقــه املناف�ســة �سفقــات الربــط )Tying Arrangement( بــاأن ي�ســرتط البائــع اأو املوؤجــر 
علــى امل�ســرتي اأو امل�ســتاأجر الــذي يريــد �ســلعة مــا، اأن ي�ســّم اإليهــا �ســلعة اأخــرى، حّتــى ولــو كان امل�ســرتي اأو امل�ســتاأجر 

فيهــا.29 يرغــب  ال 

7- اإهــدار تكافــوؤ الفر�ــس بــني املتناف�ســني بتمييــز بع�سهــم عــن البع�ــس االآخــر يف �ســروط �سفقــات البيــع اأو ال�ســراء دون مــرّبر 
م�سروع. 

وهــو مــا ي�ســّمى يف فقــه املناف�ســة بالتمييــز بــني العمــالء )Customer Discrimination( وتتمّثــل �سورتــه اأ�سا�ًســا 
يف اأن ُيبــاع املنتــج اأو ال�ســلعة ب�ســروط و�سوابــط خمتلفــة مل�ســرتين تت�ســابه ظروفهــم التعاقديــة دون مــرّبر مو�سوعــي، وهــذا 

التمييــز يكــون �ســواء يف االأ�ســعار اأو يف �ســروط البيــع.30  

ميكــن القــول اإجمــااًل اإّن ال�ســروط التع�ســفية ُيق�ســُد بهــا اأ�سا�ًســا تلــك ال�ســروط التــي ال تتوافــق مــع االأعــراف والعــادات واالأ�ســول 
التجاريــة، وهــي �ســروط لــن يكــون يف مقــدور �ساحــب الو�ســع املهيمــن اأو امل�ســيطر اأن يوردهــا �سمــن الوثيقــة التعاقديــة مــا 

مل يكن م�ســتفيًدا من و�سعه املهيمن.31 

ا.  8- االمتناع عن اإتاحة منتج �سحيح، متى كانت اإتاحته ممكنة اقت�ساديًّ

9- اإلزام موّرد بعدم التعامل مع مناف�س.

10- بيع ُمنتجات ب�سعر يقّل عن تكلفتها اجلدية اأو متو�ّسط تكلفتها املتغرية.

ــتخدام مــا يحتاجــه مــن مرافقهــم اأو خدماتهــم، رغــم اأّن  ــه ا�س ــه اأاّل يتيحــوا ل�ســخ�س مناف�ــس ل ــزام املتعاملــني مع 11- اإل
ــا. اإتاحــة هــذا اال�ســتخدام ممكنــة اقت�ساديًّ

اجلديــر بالذكــر يف هــذا املقــام اأّن مــا مّت عر�ســه مــن �ســور �ســابقة جــاءت علــى �ســبيل الذكــر ال احل�ســر، َوهــَو مــا 
فهمنــاُه مــن منطــوق املــادة الرابعــة وداللتهــا الّلغوّيــة مــن القانــون اخلا�ــس ب�ســاأن حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات 
ــا كمــا ذكرنــا ذلــك �ســابًقا علــى مــا يلــي: »يحظــر علــى االأ�ســخا�س ذوي  االحتكاريــة القطريــة، حيــث جــاء م�سمــون املــادة نا�سً
ال�ســيطرة اأو الهيمنــة اإ�ســاءة ا�ســتخدامها؛ بالقيــام مبمار�ســات غــري م�ســروعة، وعلــى االأخ�ــس مــا يلــي: »فــاأّي �ســورة مــن �ســور 
القانــون،  ن�ــس  يف  ذكــره  ورد  مــا  وباالأخ�ــس  املنــع،  عمــوم  يف  تدخــل  امل�ســيطر  اأو  املهيمــن  الو�ســع  ا�ســتغالل  اإ�ســاءة 

29. ح�سني فتحي، املمار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة واملناف�صة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س 16.

30. هيثم اأبو كركي، تنظيم املناف�صة ومنع الحتكار �صمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، �س 24. 

31. اأحمد عبد الرحمن ملحم، مدى خمالفة الندماج وال�صيطرة لأحكام املناف�صة التجارية، جملة احلقوق الكويتية، �سبتمرب 1995، �س 36.
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علــى �ســبيل املثــال؛ ميكــن يف اإطــار حتديــد ال�ســور االأخــرى اأن نلجــاأ للعــرف التجــاري وقواعــد العدالــة واالإن�ســاف؛ 
ل�سبِط ما ميكن اأن ي�ســّكل اإ�ســاءة ال�ســتغالل الو�سع املهيمن اأو امل�ســيطر.« 

اإّن حتّقــق جميــع �ســروط املخالفــة، يفرت�ــس بدايــة اإثبــات وجــود الو�ســع املهيمــن مــن خــالل تعريــف ال�ســوق بنطاقيهــا 
اجلغــرايف وال�ســلعي، ومــن ثــّم يجــب اإثبــات وجــود �ســورة مــن ال�ســور ال�ســابقة الذكــر، اأو غريهــا، مــن اإ�ســاءة ا�ســتغالل 

الو�سع املهيمن اأو امل�سيطر لتقوم املخالفة بجميع اأركانها. 

ــال والرائــد الــذي ت�سطلــع بــه جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة القطريــة،  ــح لنــا بذلــك الــدور الفّع يتو�سّ
واإ�ســهامها احلقيقــّي يف الت�ســدي الأّي وجــٍه مــن ُوجــوه اإ�ســاءة ا�ســتغالل املراكــز املهيمنــة اأو امل�ســيطرة والتــي ميكــن اأن 
يف  النظــر  اإىل  يقودنــا  �ســابًقا  ذكــره  مّت  مــا  اإّن  قطــر.  دولــة  علــى  املفرو�ــس  احل�ســار  عملّيــة  خــالل  مــن  تتعــّزز 
دور جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة يف الت�ســدي الإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن وفــق االآليــات القانونيــة 

املتاحــة، وهــذا مو�ســوع املبحــث الرابــع واالأخــري مــن هــذا العمــل.

املبحث الرابع
دور جلنة حماية املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية يف الت�صدي لإ�صاءة ا�صتغالل الو�صع املهيمن

ــت املــادة رقــم )8( مــن القانــون ب�ســاأن بحمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة القطريــة علــى اخت�سا�ســات  ن�سّ
جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة، بالقــول:

»تخت�س اللجنة امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة مبا يلي: 
1. اإعــداد قاعــدة بيانــات ومعلومــات متكاملــة عــن الن�ســاط االقت�ســادي، وحتديثهــا وتطويرهــا؛ مبــا يخــدم عمــل اللجنــة يف 

كافــة املجــاالت املرتبطــة بحمايــة املناف�ســة، ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة، واإجــراء الدرا�ســات والبحــوث الالزمــة لذلــك.
االإجــراءات  واتخــاذ  جديتهــا،  مــن  والتاأكــد  وفح�سهــا  القانــون،  هــذا  اأحــكام  مبخالفــة  املتعلقــة  البالغــات  تلّقــي   .2

ب�ســاأنها.  املنا�ســبة 

ــة  ــات متعّلق ــت لهــم �سالحي ــي، وخّول ــة ماأمــوري ال�سبــط الق�سائ ــة �سف ــون ملوظفــي اللجن ــس القان ــادة )9( مــن نف� ــّرت امل اأق
والتفتي�ــس  الدخــول  حــّق  لهــم  خّولــت  كمــا  القانــون،  الأحــكام  باملخالفــة  تقــع  التــي  اجلرائــم  واإثبــات  ب�سبــط  اأ�سا�ًســا 

يلــي: كمــا  الن�ــس  جــاء  حيــث  ن�ســاطه،  املخالــف  فيهــا  يــزاول  التــي  واملحــال  لالأماكــن 
»يكــون لرئي�ــس ونائــب رئي�ــس واأع�ســاء اللجنــة، وموظفــي الــوزارة الذيــن ي�ســدر بتخويلهــم �سفــة ماأمــوري ال�سبــط الق�سائــي، 
بقــرار مــن النائــب العــام باالتفــاق مــع الوزيــر، �سبــط واإثبــات اجلرائــم التــي تقــع باملخالفــة الأحــكام هــذا القانــون، 
ــها واالطــالع  ــاطه وتفتي�س ــزاول فيهــا املخالــف ن�س ــاآت التــي ي ــبيل ذلــك احلــق يف دخــول االأماكــن واملحــال واملن�س ولهــم يف �س

و�ســجالتها.« م�ســتنداتها  علــى 

قــد درج عرًفــا اأن تتَدّخــل احلكومــة يف معامــالت ال�ســوق مــن خــالل مــا تلكــه مــن اأدوات اإداريــة وقانونيــة؛ بهــدف تن�ســيط 
وزيــادة القــدرة التناف�ســية للموؤ�س�ســات املحليــة مــن خــالل مــا تلكــه مــن �سالحيــات، ويف جــواز ذلــك ذهــب اأ�سحــاب 

املذاهــب االقت�ساديــة يف هــذا املقــام اإىل اجتاهــني: 
اأوًل: ذهــب اأ�سحــاب نهــج الليرباليــة اجلديــدة اإىل الدعــوة لفتــح وحتريــر االأ�ســواق دون اأي تدّخــل مــن احلكومــة علــى 
ــا علــى تخ�سي�ــس املــوارد ومعاجلــة اأوجــه الق�ســور  م�ســتوى االقت�ســاد اجلزئــي، الأّن االأ�ســواق تّت�ســم بالكفــاءة، وهــي قــادرة اأي�سً

فيهــا بنف�ســها، فحركــة ال�ســوق �ســتقوم بت�سفيــة ومعاجلــة اأّي اختــالالت �ســوقية قــد تن�ســاأ يف االأ�ســواق.32 

32. Jack Glen, Corporate Profitability and the Dynamics of Competition in Emerging Markets: A Time Series Analysis, ESRC 
Centre for Business Research, University of Cambridge, )2002(, Working Paper No 248, & 1, 15-17, 22. 
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ثانًي��ا: موقــف اأ�سحــاب املنهــج البنيــوي الذيــن يــرون اأّن االأ�ســواق ت�ســّكل مــوارد قويــة للحركــة االقت�ساديــة اإال اأّنهــا ال تّت�ســم 
ــى  ــتند عل ــية ت�س ــدرة التناف�س ــًرا الأّن الق ــوق نظ ــات يف ال�س ــني املُخرج ــل لتح�س ــة اأن تتدّخ ــى احلكوم ــه عل ــه فاإّن ــة، وعلي باملثالي

تكنولوجيــا معقــدة غــري متاحــة يف ال�سناعــات يف البلــدان الناميــة.33

وعليــه فاإّنــه علــى احلكومــات، وفًقــا لهــذا املنهــج، اأن تتدّخــل لت�سحيــح اختــالالت ال�ســوق وم�ســاعدة ال�ســركات املحليــة 
علــى تعزيــز قدرتهــا التناف�ســية مــن خــالل مــا تلكــه من اأدوات. 

نظــًرا لطبيعــة الظــرف الــذي تعي�ســه دولــة قطــر يف الوقــت احلــايل فــاإّن تدخــل احلكومــة ال يعــّد �ســرورة فقــط، اَل 
َبــْل واجًبــا يقت�سيــه احلفــاظ علــى بنيــة ال�ســوق القطريــة يف مواجهــة ظــروف احل�ســار. نظــًرا لالآثــار ال�ســلبية الإ�ســاءة ا�ســتغالل 
الو�ســع املهيمــن اأو امل�ســيطر علــى االقت�ســاد ككّل، ال بــّد للحكومــة اأن تتدّخــل يف �ســبيل منــع اأي اإ�ســاءة وا�ســتغالل الأي و�ســع 
مهيمــن �ســاهم احل�ســار يف تعزيــزه. وذلــك يتطلــب مــن اجلهــات املعنيــة بقانــون املناف�ســة اأن تكــون علــى درجــة مــن اخلــربة 
والكفــاءة يف املجــاالت االقت�ساديــة والقانونيــة واملحا�ســبية، واأن تتلــك املقوّمــات املاديــة والب�ســرية التــي تكفــل لهــا القيــام بتقييــم 
اآثــار هــذا النــوع مــن االندمــاج واّتخــاذ االإجــراءات املنا�ســبة ب�ســاأنها.34 يف هــذا االإطــار، رّتــب قانــون حمايــة املناف�ســة ومنــع 
ــت  املمار�ســات االحتكاريــة القطــري يف املــادة رقــم 17 عقوبــات علــى مــن يقــوم باإ�ســاءة وا�ســتغالل و�سعــه املهيمــن، حيــث ن�سّ

املــادة على اأنه:

»يعاقــب كل مــن يخالــف اأحــكام اأي مــن املــواد 3 و4 و10 مــن هــذا القانــون بالغرامــة التــي ال تقــّل عــن مائــة 
مــن  املتح�سلــة  االأربــاح  مب�ســادرة  املحكمــة  تق�ســي  االأحــوال  جميــع  يف  ريــال.  ماليــني  خم�ســة  تتجــاوز  وال  ريــال  األــف 

الن�ســاط املخالــف وغريهــا مّمــا يكــون قــد ح�ســل عليــه املخالــف مــن املناف�ســة غــري امل�ســروعة.«

كمــا �ســلف، ال ُبــّد يف هــذا االإطــار مــن اإثبــات وقــوع الو�ســع املهيمــن مــن خــالل تعريــف ال�ســوق بُبعديــه اجلغــرايف 
وال�ســلعي، ومــن ثــّم اإثبــات اإحــدى �ســور اإ�ســاءة اال�ســتغالل واتخــاذ االإجــراء القانــوين بحــّق املخالــف. قبــل االجتــاه اإىل ال�ســق 
اجلزائــي؛ ال بــّد اأن تعمــل جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة القطريــة علــى ن�ســر التوعيــة بثقافــة املناف�ســة 
مــن خــالل و�ســائل االإعــالم املختلفــة والتقاريــر احلكوميــة والنــدوات والفعالّيــات، وتعريــف املتواجديــن يف ال�ســوق بخطــورة اإ�ســاءة 
ــا يف الظــروف التــي تــّر بهــا دولــة قطــر حالًيــا، حيــث اإّن ن�ســر ثقافــة املناف�ســة �سُي�َســاِهم مــن  ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن خ�سو�سً
عــّدة جهــات يف تخفيــف خمالفــات قانــون املناف�ســة. اإّن حملــة التوعيــة قــد تــردع املخالــف عندمــا يعلــم مبــا ينتظــره 
من عقوبة نتيجة خمالفته، و�ســُتعلم املخالف اأّن هناك من يتابع �ســوؤون ال�ســوق واختالالتها؛ كما �سُت�ســاهم احلملة يف تعريف 
املتفاعلــني يف ال�ســوق مــن قطــاع االأعمــال وامل�ســتهلكني بوجــود قانــون للمناف�ســة وجهــة تتــوىّل تطبيــق هــذا القانــون، و�سينعك�ــس 

ذلك على عدد ال�ســكاوى الواردة للجنة.35

ال بــّد مــن اتخــاذ االإجــراء القانــوين بحــّق املخالفــني لتحقيــق �سيا�ســة الــردع، وتعزيــز الثقــة يف كفــاءة وقــدرة جلنــة حمايــة 
وامل�ســتهلكني.  االأعمــال  قطــاع  لــدى  االحتكاريــة  املمار�ســات  ومنــع  املناف�ســة 

النتائج
حاولــت الدرا�ســة ح�ســر اآثــار توّقــف حركــة التجــارة واخلدمــات عــرب دول احل�ســار »مــن« و«اإىل« قطــر يف خلــق اأو تعزيــز 
مراكــز مهيمنــة قــد توؤثــر علــى بنيــة ال�ســوق القطريــة، وتبــنّي الــدور الــذي يجــب اأن تلعبــه �ســلطات الدولــة املعنيــة مبو�ســوع 

33. Id. 
34. Telecommunications Law developments in Jordan, 9th Annual Telecommunications Law & Regulations in the Middle East, 
)2013(, IBC Legal conference/Dubai/UAE, 10-11/12/2013, & 3.
35. Hetham Abu Karky, International support to Competition Advocacy in Jordan, European Competition Law Review, Issue 
4, Thomson Reuters/London UK, 2017, at 190.
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املناف�ســة يف حماولــة التقليــل مــن اأثــر هــذه الظاهــرة وانعكا�ســها علــى االقت�ســاد واملجتمــع القطــري ب�ســكل عــام.

ــار �سي�ســاهم يف تقليــل املــوارد  ــلع والب�سائــع القادمــة مــن وعــرب دول احل�س كمــا بّينــت هــذه الدرا�ســة اأّن توّقــف حركــة ال�س
الواردة لل�ســركات القطرية، مّما �ســيقّلل من فر�س املناف�ســة، و�ســيخلق اأو يعّزز فر�س اإن�ســاء مراكز مهيمنة قد تكون خمالفة 

لقانــون املناف�ســة اإذا اأ�ســيء ا�ســتغالل هــذه املراكــز املهيمنــة.

اإاّل اأّن اآثار احل�سار �ســتمنع اال�ســترياد عرب حدود دول احل�سار، ما يعني تباًعا ا�ســتئثار ال�ســركات القطرية بتقدمي املنتجات 
املتمثلة يف ال�ســلع واخلدمات يف ال�ســوق القطرية، االأمر الذي �ســيعزز ا�ســتئثار ال�ســلع القطرية املن�ســاأ اأو تلك القادمة من غري 
ــة �ســوقية اأكــرب مــن ذي قبــل، توؤّمنهــا مــن احل�س�ــس  دول احل�ســار مبركــز اأقــوى يف ال�ســوق؛ يتجّلــى اأ�سا�ًســا يف تّتعهــا بح�سّ

ال�سوقّية لل�سركات التي كانت ت�ستورد منتجاتها وخدماتها عرب دول احل�سار. 

ملّا كان الهدف الرئي�ــس ل�سيا�ســة املناف�ســة هو احلفاظ على ن�ســق اأو �ســكل معنّي من املناف�ســة؛ يكون كفياًل بتحقيق ا�ســتمرار 
جريــان معامــالت ال�ســوق وفًقــا لقــوى العر�ــس والطلــب الطبيعيــة، مــن خــالل و�ســع قواعــد تنظيميــة تكفــل منــع �ســور املمار�ســات 
االحتكاريــة التــي تتجّلــى باإ�ســاءة ا�ســتغالل الو�ســع املهيمــن، حيــث تلعــب جلنــة حمايــة املناف�ســة ومنــع املمار�ســات االحتكاريــة 

القطريــة دوًرا حمورًيــا يف الت�ســدي الأّيــة اإ�ســاءة ال�ســتغالل املراكــز املهيمنــة اأو امل�ســيطرة. 

التو�صيات
 تعزيز ثقافة املناف�سة يف املجتمع االقت�سادي القطري. 	
 ن�سر التوعية بثقافة املناف�سة من خالل و�سائل االإعالم املختلفة والتقارير احلكومية والندوات والفعاليات. 	
ا يف الظروف التي تّر بها دولة قطر حالًيا. 	 تعريف املتواجدين يف ال�سوق بخطورة اإ�ساءة ا�ستغالل الو�سع املهيمن خ�سو�سً
التعمق يف اإجراء التحريات للك�سف عن خمالفات قانون املناف�سة.  	
التعامل مبنتهى اجلدية مع جميع ال�سكاوى الواردة اإىل جلنة حماية املناف�سة.  	
تطبيق العقوبة القانونية مُبنتهى ال�سرامة على املخالفني، ون�سر ُملخ�سات عن الق�سايا املنظورة لتحقيق العربة. 	
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