
 
 
 
 



 2 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري
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 ﴾بسم اهلل الرمحن الرحيم  ﴿
 

 م خري الكال 
 

  والعلماء تقديراً للعلم
 :القلمببما يُكتب و بالقلم،   أقسم

 
 [.1﴾ ]القلم:  َيْسطُُرونَ ن َواْلَقَلِم َوَما  ﴿

 
   وخاطب

 ل الوحي:و نز  رسوله الكريم أول
 

َرأْ  ﴿  [.1﴾ ]العلق:  رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  بِاْسمِ  اق ْ
 

   خلق
 :البيان َعلََّمهُ و اإِلْنَساَن 

 
 [.4 -1﴾ ]الرحمن:  البَ َيانَ  َعلََّمهُ  اإِلْنَساَن  َخَلقَ  اْلُقْرآَن  َعلَّمَ   َمنُ الرَّحْ  ﴿

 

  صدق اهلل العظيم 
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  اقتصاديات الدول العربية
 والعمل االقتصادي العربي المشترؤك

 الفهرس
 المشترك العربي والعمل االقتصادي لتكامل االقتصاديا -مدخل 

  عربيالوطن ال -الفصل األول 
 :) نظرة عامة ( -المبحث األول 

 .الموقع الجغرافي للوطن العربي - أولا 
 .دول الوطن العربي - ثانياا 
 .تضاريس الوطن العربي - ثالثاا 
 .في الوطن العربي المناخ – رابعاا 

 .في توزع السكان في الوطن العربي العوامل المؤثرة - خامساا 
 ريمالمح االقتصاد المص -المبحث الثاني 

 مالمح االقتصاد الليبي -المبحث الثالث 
 مالمح االقتصاد السعودي -المبحث الرابع 

 التجربة التنمويةخصائص االقتصاد السوري و  -المبحث الخامس 
 

 والعمل العربي المشترك جامعة الدول العربية -الفصل الثاني 
 بروتوكول اإلسكندرية 
 ميثاق الجامعة العربية.

 .في جامعة الدول العربيةالعضوية النضمام و 
 .أهداف جامعة الدول العربية
 .مبادئ جامعة الدول العربية

 :جامعة الدول العربيةل الهيكل التنظيمي
 مجلس الجامعة. 
 اللجان الدائمة. 
 .مؤسسة القمة العربية 
 لجامعة الدول العربية األمانة العامة. 
 :المشترك العربيالعمل  في القتصاديالجانب 

 لقتصادية العربية المتخصصة:المنظمات ا
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  .العربية مجلس الوحدة القتصادية -أولا 
  .الزراعية المنظمة العربية للتنمية -ثانياا 
 .( OAPEC المصدرة للبترول ) أوابك منظمة األقطار العربية -ثالثاا 

 .العربية منظمة العمل -رابعاا 
 .اإلدارية المنظمة العربية للتنمية -خامساا 

 .المناطق الجافة واألراضي القاحلة ـ أكساد المركز العربي لدراسات - سادساا 
 .تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام بأدوار أربعة رئيسة

 

 العمل االقتصادي العربي المشترك -الفصل الثالث 
 اإلستراتيجية( –المعوقات  –األهداف  –) الواقع 
 اإلستراتيجية( –لمعوقات ا –األهداف  –) الواقع 

 .العمل القتصادي العربي المشترك أهداف و أهمية .1
 .العمل القتصادي العربي المشترك مسيرة .2
 .العمل القتصادي العربي المشترك جامعة الدول العربية و .3
 .العمل القتصادي العربي المشترك معوقات ومحددات .4
 .العمل القتصادي العربي المشترك تفعيل .5
 .العمل القتصادي العربي المشترك ةإستراتيجي .6
 

 الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية -الفصل الرابع 
 مستويات التعاون القتصادي بين الدول: -أولا 
 :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىنشأة  –ثانياا 
  العربية : لقيام منطقة التجارة الحرةمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نتائج -ثالثاا 
 –امســــاا خقرار المجلس القتصــــاد وقواعد المنشــــأ: حدد  الحرة العربية الكبرى منطقة التجارة -رابعاا 

تفعيل  -ادساا سالمشاكل والصعوبات الرئيسة التي تعترض تنفيذ الكامل منطقة التجارة الحرة العربية 
 ة الحرة منطقة التجار وبهدف تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 

عن طريق التجارة  درجة اندماج القتصـــــــــــــادات العربية بالقتصـــــــــــــاد العالمي) ملحق (  –ســـــــــــــابعاا 
 :الخارجية

 .مؤشر الميل للتجارة الخارجية - 1
 .ـ مؤشر الميل للتصدير 2
 .ـ مؤشر الميل لالستيراد 3
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 العربية الدولفي  االقتصادية تحدي التنمية -الفصل الخامس 
 ة في الوطن العربيالتنمية المستقل. 
 التنمية هل هي خبيثة ؟ أم أنها طيبة ؟ 
 :التنمية المتمحورة على الذات 
  في الدول العربيةالتنمية القتصادية  عوائقأهم: 

 .في الدول العربية ارتفاع معدل تزايد السكان -
 .في الدول العربية النقص في الكوادر الوطنية -
 .ربيةفي الدول الع التبعية وهيمنة قطاع النفط -
 .بين الدول العربية التفاوت في مستوى التطور -
 .في الدول العربية التراكم، الدخار والستثمار -

 

 في الدول العربية ومحفزاته مناخ االستثمار -الفصل السادس 
 تشجيع االستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ المناسب لجذب لالستثمارات األجنبية

 بية البينية وتوفير المناخ المناسب لجذب لالستثمارات األجنبية تشجيع الستثمارات العر 
 .لستثمار )عوامل الجذب والعوائق(مناخ ا -

 .موعة العناصر الجاذبة لالستثمارمج -آ
  .جموعة العناصر المعوقة لالستثمارم –ب 

 .العربية الدولالستثمار في  سياسات تشجيع -
 .دور الضمان في جذب الستثمارات -
 
 في الدول العربية مؤسسات العـون اإلنمائيصندوق النقد العربي و  -صل السابع الف

 :أنواع مؤسسات التمويل اإلنمائي

 .مؤسسات التمويل اإلنمائي القطرية -1

 .اإلقليميةمؤسسات التمويل اإلنمائي  -2

 .مجموعة البنك الدولي -3

 .صندوق النقد العربي - 4
 .أهداف صندوق النقد العربي -

 .صندوق النقد العربي تحقيق أهداف وسائل -

 .موارد صندوق النقد العربي -

 .النشاط الستثماري للصندوق -
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 ."اإلقراضاستخدام الموارد " -

 .دور الصندوق في تطوير أسواق المال العربية -

 .دور الصندوق في تعزيز التبادل التجاري العربي -

 .الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي -

  
 في الدول العربية والتحول إلى اقتصاد السوق صال  االقتصادياإل -الفصل الثامن 
 .دية ملحة في الوطن العربي أهمهاقضايا اقتصا

 .اقتصاد السوق المصطلح والمفهوم -أولا 
مكانية تطبيقها في الدول العربية: -ثانياا    آليات السوق وا 

عادة الهيكلة في الدول العربيةأهم عناصر سياسات التكيف  -  .وا 
 .ونات برامج التكيف الهيكلي والتصحيحمك -
 .ت الهيكلية في البلدان العربيةأهداف برامج التصحيحا -
 .األهداف الرئيسية لعمليات التصحيحات الهيكلية وعناصرها -
 .إعادة الهيكلة والبرنامج البديل وصفة صندوق النقد الدولي في برامج -

 
 األمن الغذائي العربي  -الفصل التاسع 

 .العربية الدولالتطلعات في  ثورة -أولا 
 ئي.الغذا األمن في مجال التصادم بين التطلعات والواقع -ثانياا 
 .تحقيق األمن الغذائيعلى  ةالعربي قدرة الدول -ثالثاا 
 .العمل العربي المشترك في مجال األمن  الغذائي -رابعاا 

 .برامج األمن الغذائي العربي -خامساا 
 

 ت االقتصادية الراهنة في الدول العربيةالتحديا -الفصل العاشر 
 .السكانتحدي  - 1
 .وتحدي التشغيل الكاملالبطالة  - 2
 .غناها لمستوى ترقى في الدول العربية ل اإلنسانيةالتنمية  -تحدي التنمية اإلنسانية  - 3
 الدول العربية.المعرفة في تحدي نقص  - 4
 .سريعال تحدي النمو القتصادي – 5
 خفاض اإلنتاجية في الدول العربية.ان تحدي - 6
 .العربية الدولالتبعية القتصادية في تحدي  - 7
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 .المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربيو  البيئة تحدي - 8
 .التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية - 9

 منافسة.ورة للبقاء والالتعـاون العربي: كان حلماا وأصبح ضر تحدي  - 10
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 مدخل
  لتكامل االقتصاديا

 المشترك العربي والعمل االقتصادي

العديد من الصـــــــعوبات والعراقيل إل أنه بالرغم من  المشـــــــترك القتصـــــــادي العربي يواجه العمل
 ل القتصــــــادي العربي،تمكن العرب من إنجاز عدد من الخطوات الهامة على طريق التكام ذلك فقد

القتصادية  للجوانب 1980وذلك بعد أن تم تخصيص القمة العربية التي استضافها األردن في عام 
دمتها مق من الوثائق الهامة وفي والتي أقرت عدداا  العربية (، القمة القتصـــــادية) حيث عرفت بـــــــــــــــــــ 

 اإلســـــــتراتيجيةنتهاء أجل هذه باو . 2000إلى  1980العمل العربي المشـــــــترك للفترة من  إســـــــتراتيجية
جديدة تحدد معالم الحركة خالل العقدين المقبلين  إســتراتيجية وضــع صــبح من الضــروري النظر فيأ

وانعكاســاتها على مجمل العمل القتصــادي العربي المشــترك،  في مجال التكامل القتصــادي العربي
 لقادمةســــنة ا الجديدة للعشــــرين بيالتكامل القتصــــادي العر  إســــتراتيجيةتقوم  .وعلى مهام مؤســــســــاته

  أهمها: الرئيسية مجموعة من المحاور على 2020 - 2000
 استكمال منطقة التجارة الحرة العربية. 
 جمركي عربي إقامة اتحاد.  
  الستثمارلوالتعريف والترويج  برامج التنسيق تتضمنإقامة منطقة استثمارية عربية.  

 اتهمنازع تحرير وضمان الستثمار وتسوية.  

 قديمع مراحل التكامل الن األسواق المالية العربية والربط بينها وتحقيق الترابط تطوير.  
 العلمي والتكنولوجيا العربية  شـــــــــــــبكة البحث إقامة منطقة تكنولوجية عربية تتضـــــــــــــمن برامج

  .لكترونيةاإل تجارةنشر الوتحويل الوطن العربي إلى منطقة إلكترونية، و 
 ية العربيةتطوير البنية األساس.  
  المعلومات والتصالت  السوق الموحدة لمنتجات وخدماتقيام 
 البديلة والمتجددة النهوض بأبحاث وتطبيقات الهندسة الحيوية وتطوير مصادر الطاقة.  
  مســــــــــــــتويات العي  في المواقع  التقريب بين برامج تتضــــــــــــــمنإقامة منطقة مواطنة عربية

  ،الجتماعي تحقيق التماسك ،المختلفة

 ة.الشباب والطلب وتبادل زيارات ،الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا 

 وتمكينها. ومعالجة قضايا المرأة 

 اعتماد برامج تدريب مشتركة. 

 مشترك لسياسة سكانية عربية موحدة اعتماد برنامج.  
  برامج للتصنيع المشتركوضع . 
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 إقامة صناعة إلكترونية عربية.  

 لصغيرة والمتوسطةالصناعات ا تشجيع.  
اتفاقية  التي حددتها من الســـــــــــــعي نحو تحقيق مجموعة األهداف اإلســـــــــــــتراتيجيةوتنطلق هذه ) 

ودخلت حيز التنفيذ عام 1957 عليها عام الوحدة القتصـــــــــادية بين الدول العربية التي تمت الموافقة
لعربية الرامية إلى إزالة العربية المقبلة بدعم جهود الدول ا وذلك لبلوغ الوحدة القتصـــــــــــــــادية 1964

والحقيقة أن بواعث   (. قدراتها نحو تحقيق تنمية عربية جديرة بالعتبار وتعزيز لفوارق القائمة بينها
 ة التيل تعود فقط إلى ضرورة التحدث باللغ)  وأسباب وضع هذه اإلستراتيجية والعمل على تنفيذها

وانتشــــار  المعاصــــرة القتصــــادي في العالقات الدولية العالم اليوم واألهمية المحورية للجانب يتحدثها
والمنافع المشـــتركة بين الدول  المتبادلة وتعميق التكتالت القتصـــادية، بل يرجع أيضـــا إلى المصـــالح

الســــــــتراتيجي مجموعة مترابطة من العوامل  من المنظور العربية وذلك ألســــــــباب عديدة في مقدمتها
القتصـــــادية العربية العربية نحو التكامل والتعاون يجعل منها  العالقات تتلخص في أن تطوير ودفع

مية واإلقلي الدولية في وجه المخاطر منيعاا  والتقدم والقوة الذاتية واألمن القومي وســـــــــــــــداا  للتنمية أداة
المتنامية والنظام التجاري العالمي  القتصـــادية للحوار مع التكتالت المحدقة بالوطن العربي وأســـاســـاا 

 1(.  الجديد
كيان  واألســــــــــــــواق المحلية المحدودة إلى تجاوز حدود الكيانات الوطنية الصــــــــــــــغيرة ل بد من

فرص عمل  يسمح بالتوسع والنمو القتصادي وخلق أكبر وأسواق أوسع بما عربي اقتصادي إقليمي
  . الحجم الكبير وتدفق الستثمارات جديدة لمواجهة واإلفادة الحقيقية من مزايا اقتصاديات

 :لعمل االقتصادي العربي المشتركا ستراتيجيةإ
قتصــــادية ا إســــتراتيجيةيتطلب تفعيل العمل القتصــــادي العربي المشــــترك قبل كل شــــيء تحديد 

هو ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع  اإلســــــــــــــتراتيجيةعربية موحدة، والشــــــــــــــيء الذي يميز 
حيث  تم تحديد  .هذه األهداف قتحقيلمعين، وما تتضــــــــــــــمنه لتحديد مســـــــــــــــار حركة هذا المجتمع 

منطلقات وأهداف وأولويات وبرامج وآليات العمل القتصــــادي المشــــترك بين الدول العربية، ونصــــت 
على أن فعالية العمل القتصــــــــــادي العربي المشــــــــــترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل 

 ياا متساو  فها شريكاا بوصته على التفاعل سيطرة أجنبية وتحرير القتصاد العربي من التبعية ورفع قدر 
 2مع مراكز القوى في القتصاد العالمي.

                                                 
 .1982جامعة الدول العربية، تونس  1العمل القتصادي العربي المشترك، وثائق اقتصادية رقم  إستراتيجية - 1
 2198جامعة الدول العربية، تونس  1العمل القتصـــادي العربي المشـــترك، وثائق اقتصـــادية رقم  إســـتراتيجية - 2

 .5ص 
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وتم تحديد األهداف بالســــــــعي من أجل تحقيق األمن القومي بما فيه األمن الفكري، العســــــــكري، 
الغذائي واألمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العســـــــــكرية العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصـــــــــهيوني 

البشــــــرية  تطوير القوىة تنمية و على ضــــــرور  اإلســــــتراتيجيةرض له أمتنا العربية. كما أكدت الذي تتع
والقوى العاملة في الوطن العربي وضــــــــــــمان حريتها في الحركة وفقاا لمتطلبات التنمية القتصــــــــــــادية 
والجتماعية في الدول العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضـــــــــي الوطن العربي والتوســـــــــع في 

 عتماد على العمالة العربية بهدف تقليص العتماد على العمالة األجنبية.ال
انطالقاا من هدف تحقيق التنمية القتصـــــــــــــــادية الجتماعية في مختلف أرجاء الوطن العربي و 

 راتيجيةإستالسعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون القتصادي العربي، ل بد من وضع 
المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العتماد على النفس  للعمل القتصادي العربي

 والتخلص من التبعية القتصادية للدول الصناعية الكبرى.
للعمل  مخطط االقتصـــــــــاديون العرب مطالبون اليوم يكثر من يي وقت ميـــــــــى بالتفكير فيو 

ات ذا الســـيناريو العمليمن الممكن ين تتيـــمن هلعربي المشـــترك يؤدي إلى تفعيله و االقتصـــادي ا
 التالية :
  ترشـــــــيد العملية التخطيطية القطرية بما يتضـــــــمن توســـــــيع أفقها القومي ومد بصـــــــرها للمدى

األبعد، أي أنه في كل هذا الواقع العربي الذي يشهد تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح 
في مصـــــــــــــــالحه القطرية أل  القومية، فليس أقل من العمل على حث كل قطر على أنه وهو يفكر

يضـــــــيف عقبة أو صـــــــعوبة جديدة تعرقل العمل القتصـــــــادي العربي المشـــــــترك، بل أنه لو نظر إلى 
مصالحه القطرية في األمد الطويل، وهو األفضل، لعمد إلى إزاحة عقبة أو صعوبة من العقبات أو 

شــــيد لن طبيعي أن هذا التر ملية التكامل القتصــــادي العربي و الصــــعوبات القائمة حالياا ليعجل في ع
ول األجهزة التخطيطية في الدالتنســــــــيق بين األنشــــــــطة و يتم إل من خالل زيادة وتكثيف التصــــــــال و 

 العربية.
  تنمية عوائدها حدود الثمارية التي قد تتجاوز مزاياها و انتقاء مجموعة األنشـطة السـتاختيار و

األخرى (، مثــل: الموارد المــائيــة، مصـــــــــــــــادر  القطريــة لتمتــد إلى دعم ودفع التنميــة القوميــة ) الــدول
الطاقة الطبيعية، الهياكل األســاســية...الل، ذلك أنه قد يكون من األفضــل في مثل هذه الســتثمارات 
أن تتم بجهـــد قومي ل قطري، حيـــث أنهـــا تتســــــــــــــم في حـــالت كثيرة بعـــدم القـــدرة على التجزئـــة أو 

 بخضوعها بشكل واضح لقتصاديات الحجم.
  الجماعي حول بعض القضــــايا و المشــــاكل التنموية ذات العالقة المباشــــرة أو غير اللتفات

المباشــــــــــــــرة بالقدرات التنموية القطرية وكذلك القدرة التنموية القومية،.... الل، مثل تلك القضـــــــــــــــايا 
والمشــــــاكل قد يكون من الصــــــعب على أي قطر أن يواجهها بمفرده ســــــواء لرتفاع نفقاتها المالية أو 
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ذا لم يكن هذا أو ذاك و افترضنا قيام كل قطر باإلنفاق لتجاوزه ا قدراته البشرية المتاحة والممكنة، وا 
 ؟.اإلنفاقعلى مثل تلك القضايا، أليس من الممكن الترشيد و تجنب ازدواجية 

  لماذا ينصـــرف الذهن عادة عند الحديث عن التكامل العربي إلى دور الحكومات و األنظمة
ى دور الشعوب واألفراد ؟ إن إنجاز التكامل ليس مسؤولية الحكومات واألنظمة ول ينصرف أيضاا إل

الشـــــــــــعوب في الدول العربية و الهيئات غير الرســـــــــــمية  تؤديهفقط، بل إن هناك دوراا هاماا يجب أن 
 والنقابات والتحادات والجمعيات.

واشـــترك فيه أكثر  29/5/1995 وحين انعقد مؤتمر المســـتثمرين العرب في اإلســـكندرية بتاريل 
من ألف مســــــتثمر عربي، أجمع الحضــــــور على ضــــــرورة مواجهة التحديات بقيام الكتل القتصــــــادية 
بإنعا  وتفعيل التكامل القتصـــــــــــــــادي العربي، ويعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حرة ربما 

ل لك طتكون الخطوة الصــــــــــــحيحة على طريق تفعيل العمل القتصــــــــــــادي العربي المشــــــــــــترك ومع ذ
 التهافت عند بعض الحكومات العربية على مشروع السوق الشرق أوسطي قائماا.

ياا حتى ئمما تقدم يتضــح أن التصــور العملي الذي نراه مناســباا للتكامل العربي ل بد وأن يبدأ جز 
نصــــل الشــــمولية، ذلك أن الصــــورة الشــــاملة للتكامل عند البداية ســــوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة 

دارية وتنظيمية لألقطار العربية، عالوة على كونها تصــــــــطدم مباشــــــــرة بتحديات الواقع العربي فنية  وا 
المعاصر، أما الصورة الجزئية فإنه يمكن أن تكون بالقدر والشكل الذي يتناسب مع هذا الواقع وتلك 

حــالــة أن لالقــدرات وبــالتــالي فــإن منهجيــة التــدرج هي أقرب إلى التطبيق والنجــاه، إذ يمكن في هــذه ا
يكون التكامل في نشـــــــاط أو أكثر و قطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر، أما أن يكون شـــــــامالا لكل 
األنشــــــــــطة و القطاعات في القتصــــــــــاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا هو الطموه الذي ل 

لى مزيد من يحتاج إيسمح بتحقيقه الواقع و ل اإلمكانات و يعتبر المشروع المشترك رغم أنه ل زال 
الــدراســـــــــــــــة والتحــديــد، فــإنــه يظــل أهم أداة لتحقيق التكــامــل العربي، و إن كــان هــذا ل يمنع أن يقوم 
المشــــــــروع الخاص الفردي أو الخاص المشــــــــترك بدور هام في هذا الصــــــــدد إذا ما توفرت له الرؤية 

 بعيدة المدى.
 التكتالت القتصـــادية األمر الذيبما أن األوضـــاع القتصـــادية العالمية الحالية تتميز بســـمة 

يؤكد أن الســـــــير في طريق التكتل القتصـــــــادي العربي هو الوســـــــيلة األولى واألســـــــاســـــــية لمواجهة 
لوقت االتحديات المســـــتقبلية القتصـــــادية وبخاصـــــة القيود القتصـــــادية الخارجية ) التبعية ( و في 

ضــية ربي ومن هذا المنطلق تصــبح قهو الحل األمثل لتحقيق التنمية الشــاملة في الوطن الع هنفســ
القتصـــاد العربي المشـــترك والتكامل القتصـــادي العربي على رأس األولويات   القتصـــاديالعمل 

، ووضــع العمل القتصــادي القومي إســتراتيجيةبالنســبة لكافة الدول العربية، وعليه فإن العودة إلى 
ضــــــــــحاا لمجالت العمل  العربي خطة عربية طويلة األجل للتنمية الشــــــــــاملة تتضــــــــــمن تصــــــــــور وا

بنوعيه القطري والمشـــترك، ويجب الســـتفادة من الجهود التي  القتصـــاديالمشـــترك وميثاق العمل 
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تبذلها مؤســـســـات البحث العلمي، ومن الضـــروري الهتمام بتطوير واســـتيعاب وتكييف التكنولوجيا 
 3. للتخلص من التبعية وتدعيم استقالل األمة العربية وضمان أمنها

 4ويمكننا أن نذكر ببعض عوامل تحقيق العتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي: 
توفر الحد األدنى من قوى الدفع الذاتي، أي أن تكون التنمية العربية ذاتية المركز. وهذا  .1

يقاس بدرجة قوة عالقات التشابك وعالقات الترابط األمامية والخلفية في بنية اإلنتاج الوطني على 
 مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي.

 القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، من خالل:  .2
 التحكم في توقيت فتح وتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات،  -
حصـــــر حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته الســـــنوية، وضـــــبط عمليات القتراض قصـــــير  -

 األجل وبخاصة بالعمالت األجنبية، 
 الل من العتماد المفرط على الستيراد السلعي والخدمي، اإلق -
تنوع ســــــــلة الصــــــــادرات من حيث الهيكل الســــــــلعي أو التنوع الجغرافي، وكذلك بين الســــــــلع  .3

 التقليدية والسلع عالية التقنية.
تطوير رأس المال البشــــــــــري، عن طريق تحســــــــــين المهارات وتطوير التدريب والتأهيل لقوة  .4

 العمل الوطنية.
 ر القدرات الذاتية التكنولوجية.تطوي .5
 تعديل نمط توزيع الدخل. .6
 خلق منطقة تكاملية اقتصادية عربية. .7
 القضاء على الفساد وآلياته. .8

ولتحقيق الرؤية الشــــــاملة الموضــــــوعية فإنه من المنطقي تصــــــور أن يتم وضــــــع اإلطار العام 
م في وفني وســـياســـي تســـهالمقتره للعمل العربي المشـــترك بأهدافه المحددة من خالل تجمع علمي 

 تنظيمه وأعماله المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك.
منطلقــاا للتنميــة، القتصــــــــــــــــادي العربي إن الواقعيــة تســــــــــــــتــدعي أن يكون النــدمــاج والتكــامــل 

فالســـياســـات الواقعية هي التي تؤمن هذا المنهج والذي ســـارت عليه الدول األوربية بدأا بالقتصـــاد، 
 وتوحيداا، ومن ثم شــق الطريق المكملة التي تتطلبها الضــرورات القتصــادية وصــولا تكتالا وتكامالا 

                                                 
نظر، التكامل القتصــــــــــــــادي العربي، أوراق ومناقشــــــــــــــات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز العربية ا - 3

، 1989شـــــــــباط  15-13للتنمية القتصـــــــــادية والجتماعية ومجلس األبحاث القتصـــــــــادية والجتماعية، الخرطوم 
 جتماعية، تونس.رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية القتصادية وال

 – 257ص ص  ،1999 أيلول 585د. محمود عبد الفضيل، مصر ورياه العولمة، كتاب الهالل العدد  - 4
263. 
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للتكامل الســـــياســـــي والضـــــمان الجتماعي واألمن القومي العربي، وهناك مؤشـــــرات كثيرة تنب  بأن 
العمل القتصــــادي العربي المشــــترك مازال يحتفظ بالكثير من حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق 

مة أو من القائلبالد العربية والمواطن العربي، إن كان ذلك من خالل المؤســـــســـــات العربية الكثير ل
 اا.المجاورة لبعضها بعض خاصةا اَطني بين مختلف الدول العربية و خالل التعاون الثنائي والمو 
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  الوطن العربي - الفصل األول
 المبحث األول 
 ) نظرة عامة (

عدة مراحل مر العمل القتصادي العربي المشترك ب 1945الجامعة العربية في عام منذ تأسيس 
تعد في حقيقتها محاولت لتعزيز وتطوير العالقات القتصــــــــــــــادية العربية وتنمية المبادلت التجارية 

طاعت ، فهل اســـتللوصـــول إلى مرحلة التكامل القتصـــادي أو الوحدة القتصـــادية بين الدول العربية
 العربية تحقيق الوحدة القتصادية العربية؟ الدول

بالمائة من مســــــــــاحة  10.2مليون كم وهي تشــــــــــكل  14.2تبلغ مســــــــــاحة الدول العربية مجتمعة 
بين قارتي  2006مليون نســـــــمه في عام  318.3العالم، ويتوزع ســـــــكان الوطن العربي البالغ عددهم 

لغ مجموع القوى العاملة في الدول العربية بي، و من ســــــــــكان العالم بالمائة 4.8 يمثلونآســــــــــيا وأفريقيا 
بالمائة من إجمالي الســـــــكان. وتعد الدول العربية من  30مليون عامل أي بنســـــــبة تزيد عن  118.9

بالمائة من  57.6أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز حيث تصـــــــــــــــل نســــــــــــــبة احتياطي النفط المؤكد 
بالمائة من الحتياطي العالمي، وبلغ  29.5الحتياطي العالمي، ونســــــــــــــبة احتياطي الغاز الطبيعي 

من اإلنتاج  31.7مليون برميل يومياا بنســــبة تصــــل إلى  23.00حجم إنتاج الدول العربية من النفط 
مليار دولر، وهي تشــــــــكل أكثر  419.1العالمي، كما بلغت قيمة الصــــــــادرات النفطية للدول العربية 

مليار دولر، في  659.6دول العربية التي بلغت بالمائة من إجمالي الصـــــــادرات الســـــــلعية لل 65من 
بالمائة من  3.00مليار دولر تشــكل نســبة  373.0حين وصــلت قيمة الواردات الســلعية العربية إلى 

حول محيطات وبحور وخلجان ليصــــــــل  . وتمتد الســــــــواحل العربية2006الواردات العالمية، في عام 
 كم.   22828طولها إلى حوالي 

مليار دولر بمعدل  1276.3تج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الجارية بلغت قيمة النا
بالمائة باألســـعار الثابتة، كما بلغ متوســـط نصـــيب الفرد  5.7بالمائة، ومعدل نمو  16.9نمو ســـنوي 

 . 2006دولر في عام  4142.00من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 

مليــار دولر  55.4ين الــدول العربيــة ) التجــارة العربيــة البينيــة ( بلغــت قيمــة التجــارة الخــارجيــة ب
 م.2006بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية في عام  11.2تشكل نسبة 

من الصــــــــــعب تحديد حجم األموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي بســــــــــبب تعدد أشــــــــــكال 
ات لســرية التي تحيط بكثير من الحســابات. تتفاوت التقدير ومناطق الســتثمارات العربية إضــافة إلى ا

مليـــار دولر بعضــــــــــــــهـــا  2400 - 800حول حجم الثروات العربيـــة المهـــاجرة والتي تقـــدر مـــا بين 
 استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة من الدول العربية المصدرة للنفط.  
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ر ي تقديراتها وضــــــــعاا اقتصــــــــادياا عربياا غيتوضــــــــح لنا هذه األرقام واإلحصــــــــائيات رغم التباين ف
طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العمل القتصـــــــــادي العربي المشـــــــــترك. وهذا يعني فشـــــــــل الدول 
العربية في التغلب على انقســــــاماتها الســــــياســــــية وتحييد المصــــــالح القتصــــــادية المتبادلة عن تقلبات 

 فعيل عمل اقتصــــــادي عربي مشــــــترك وتكوينالســــــياســــــة العربية، ولم تتمكن الحكومات العربية من ت
 تجمع اقتصادي عربي حقيقي وفعال.

يمتد الوطن العربي في قارتي إفريقيا وآسيا من المحيط األطلسي غرباا، إلى الخليج العربي شرقاا، 
درجة شــمال خط الســتواء تقريباا، وبين خطي  37درجة جنوب خط الســتواء و 2بين خطي عرض 

درجة طولية.  75درجة عرضــــــــية و 39درجة شــــــــرقاا، وهو بذلك يغطي  60ودرجة غرباا،  15طول 
من تلك المســـــــــــــــاحة في القارة  %23مليون كيلو متر )  13وتبلغ مســـــــــــــــاحة الوطن العربي حوالي 

منها في القارة اإلفريقية (. وهو بذلك أكبر مســاحة من الوليات المتحدة األمريكية،  %77اآلســيوية، 
 حة القارة األوروبية.بل إنه يفوق بمساحته مسا

موقع جغرافي اســــــــتراتيجي هام  ويصــــــــل  اتالدول العربية ذالموقع الجغرافي للوطن العربي: 
كيلو متر ومن يقصــى الجنوب إلى يقصــى الشــمال  6000من الغرب إلى الشــرق حوالي  اامتداده
 كيلو متر. 5000

حر ألبيض المتوســــــط والبويطل الوطن العربي على المحيط األطلســــــي والمحيط الهندي والبحر ا
األحمر والخليج العربي، ويســــــــــــــيطر على أهم ثالثة ممرات مائية من وجهة نظر المالحة والتجارة 
الدولية، وهي البحر األبيض المتوســــــــط والبحر األحمر والخليج العربي، وهو يتحكم في أربعة مواقع 

 المندب ومضيق هرمز.بحرية بالغة األهمية هي: مضيق جبل طارق وقناة السويس ومضيق باب 
يتكون الوطن العربي من عشــــــــــــرين دولة مســــــــــــتقلة ) باإلضــــــــــــافة إلى دولة  دول الوطن العربي:

 فلسطين ( تتوزع على أربع مجموعات شبة إقليمية هي:
ة العربية المملك ،الجمهورية اللبنانية ،: الجمهورية العربية السوريةدول الشرق األدنى وهي  -1

 هورية العراقية.والجم ،األردنية الهاشمية
 ،جمهورية الســــــــــــودان ،: جمهورية مصــــــــــــر العربيةدول وادي النيل وشــــــــرق إفريقيا وهي  -2

 وجمهورية جيبوتي. ،جمهورية الصومال الديمقراطية
هورية الجم ،: الجماهيرية العربية الليبية الشـــــــــــــعبية الشـــــــــــــتراكيةدول شــــــــمال إفريقيا وهي  -3

مية والجمهورية اإلســـــــــــــال ،المملكة المغربية ،الشـــــــــــــعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،التونســـــــــــــية
 الموريتانية.

ولة د ،الجمهورية اليمنية ،: المملكة العربية الســــــــــــــعوديةدول شـــــــــبة الجزيرة العربية وهي  -4
اإلمارات العربية المتحدة )وتضـــــــم ســـــــبع إمارات  ،ســـــــلطنة عمان ،دولة قطر ،دولة البحرين ،الكويت

 مان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة (.هي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عج
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يتميز الوطن العربي باألشــــــكال التضــــــاريســــــية المتنوعة والتي تشــــــمل  تيــــاريس الوطن العربي:
 الجبال والمرتفعات والهضاب والسهول والصحارى واألنهار والبحيرات والسواحل.

يتراوه ، و لعربيةالدول اتنتشــر هذه الهضــاب في معظم أرجاء الهياب متوسطة االرتفاع:   -أ
م، وتتميز بســـــطحها الهضـــــبي الذي يغلب عليه الســـــتواء،  1500م و  500متوســـــط ارتفاعها بين 

 ويتخلل تلك الهضاب كثير من المنخفضات التي ترجع إلى عامل التعرية الهوائية.
ة حيث نجد الجبال اللتوائي الدول العربيةتنتشــــــــــــــر الجبال في أرجاء الجبال والمرتفعات:  -ب
قة حديثة التكوين كجبال األطلس في المغرب العربي، وســـــــالســـــــل جبال زغروس في العراق، الشـــــــاه

ومرتفعات عمان في جنوب شـرق شـبه الجزيرة العربية، وهناك السـالسـل القديمة المقطعة وهي جبال 
قديمة جداا تأثرت بعوامل التعرية، وتتمثل في مجموعة ســــــالســــــل جبال البحر األحمر في  ةانكســــــاري
سودان، ومجموعة سالسل جبال الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن ومجموعة سالسل جبال مصر وال
 الشام.
هما: الســـــهول الفيضـــــية والســـــهول  الدول العربيةينتشـــــر نوعان من الســـــهول في الســـهول:  -ج

سهول وادي النيل وسهول دجلة والفرات، ويختلف اتساع سهول  السهول الفيييةالساحلية. وتشمل 
مكان إلى آخر، فبينما تتسع وتصبح على شكل مروحة في جنوب السودان، نالحظ  وادي النيل من

أن مجموعة ســهول بحر الجبل وبحر الغزال تمتد لتشــمل ســهول النيل الجنوبي، وتبدأ بالتســاع بعد 
 أسوان ثم تتسع أكثر حتى تبلغ الدلتا.

ن كان توزعها ب الدول العربيةفي  األنهار: -د ، وهذه ين أقطاره غير متكاف ثروة مائية كبيرة، وا 
الثروة تتكون من أنهار داخلية، محصــــــــــــورة في كل قطر من أقطاره، ومن أنهار تمتد عبر أكثر من 

 دولة، سواء نبعت في الدول العربية أو جرت عبرها، وأشهر هذه األنهار:
 الذي يبلغ طوله بين منبعه، عند بحيرة فكتوريا، ومصــــــــــــــبه في البحر األبيضنهر النيل:   -1

 ،كينيا ،أوغندة ،تانزانيا ،روندا ،كلم، وهو يخترق تســــــع دول إفريقية هي: بوروندي 6700المتوســــــط 
 ومصر. ،السودان ،الحبشة ،زئير

كلم، وهو يتكون من رافدين أســــــــــاســــــــــيين في غينيا، ثم يخترق 1700طوله نهر الســــــنغال:  -2
 موريتانيا، ويصب في المحيط األطلسي.

وهو ينبع في تركيا، ثم يخترق ســوريا، قبل أن يلتقي بنهر  كلم، 2780وطوله نهر الفرات:   -3
 دجلة في العراق، حيث يجريان معاا ليصبا في شط العرب. 

ن ويخترق ســــــــوريا، ليصــــــــب في خليج كلم، وهو ينبع في لبنا 570وطوله نهر العاصـــــي:   -4
 .ةسكندرونا

انية اضــي اللبنكلم، وهو ينبع من ســفوه جبل الشــيل ويخترق األر  360وطوله نهر األردن:   -5
 والسورية واألردنية والفلسطينية ليصب في البحر الميت. 
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، في الشـــطر اإلفريقي وفي الدول العربيةتغطي الصـــحراء مســـاحة كبيرة من  الصــحارى: -هـــــــــــ
ي جهات تقع ف الدول العربيةوتجدر اإلشارة إلى أن معظم مناطق التعدين في . الشطر اآلسيوي منه

ونباتاتها وثروتها الحيوانية وســـــــكانها، كما تفتقر تلك الجهات إلى ســـــــبل  صـــــــحراوية فقيرة في مياهها
المواصــــــــالت الســــــــهلة، الســــــــريعة، الرخيصــــــــة. وقد أدى اكتشــــــــاف النفط واســــــــتخراجه في المناطق 
الصــحراوية إلى اجتذاب القوى العاملة وزيادة عدد الســكان وارتفاع كثافتهم كما أدى إلى نشــأة مراكز 

 وجود قبل اكتشاف النفط واستغالل الموارد الطبيعية األخرى.عمرانية لم يكن لها 
يطل الوطن العربي على بحار ومحيطات وخلجان وســـــــــواحل يزيد   :الدول العربيةو( ســــــواحل 

ســــــواحل البحر األحمر والمحيط الهادي وبحر  ألف كيلو متر، وأهم هذه الســـــــــواحل 14طولها عن 
ل وهو أطول الســواحض المتوســط والمحيط األطلســي: ســواحل البحر األبيو  ،العرب والخليج العربي

العربية وأهمها، وتمتد من خليج اســكندرونة في الجمهورية العربية الســورية حتى مضــيق جبل طارق 
على البحر األبيض المتوســـــــــط، ومن مضـــــــــيق جبل طارق في المملكة المغربية حتى مصـــــــــب نهر 

 السنغال على المحيط األطلسي.
الواقعة على بعد ثالثة كيلومترات غرب  جزيرة يروادســـواحل البحر فأهمها أما الجزر القريبة من 

طرطوس في الجمهورية العربية الســـورية، ويعي  أهلها على المالحة وصـــيد األســـماك وبناء الســـفن 
ية، الواقعتان على الســاحل الشــرقي للجمهورية التونســ وجزيرة قرقنة وجزيرة جرباالشــراعية الصــغيرة، 

بالصيد البحري والسياحة، كما أن وجود رصيف قاري ممتد في المحيط األطلسي إلى ويشتغل أهلها 
 مساحات واسعة جعل السواحل العربية المطلة على المحيط األطلسي غنية بثرواتها السمكية.

داخل المنطقة المدارية الحارة، وهناك مســـــــــــــــاحة  الدول العربيةيقع القســــــــــــــم األكبر من  المناخ:
غل هامشــــــــاا في نطاق المنطقة المعتدلة الدافئة، وقد نتج عن ذلك تنوع في محدودة من أرضــــــــه تشــــــــ

درجة الحرارة مما ســــــــــــاعد على نمو النباتات الســــــــــــتوائية في الجنوب والنباتات التي تنمو في مناخ 
معتدل في الشمال، كما ساعد الرتفاع في الشمال على نمو نباتات المناطق الباردة فوق المنحدرات 

، وقد انعكس تنوع المطر من حيث كميته ونظام ســــقوطه على النباتات بصــــفة عامة إذ وقمم الجبال
إلى  يةالدول العربويمكن تقســـــــيم  يتدرج في الغنى والتنوع من الوســـــــط نحو الشـــــــمال ونحو الجنوب.

 أقاليم مناخية كبرى هي:
 افيوجد هذا اإلقليم في األطر إقليم البحر األبيض المتوســـــــــط )نطاق المطر الشـــــــــتوي(:  -أ

، وهو يتميز بانقســــام الســــنة إلى فصــــلين متميزين: وطن العربي على امتداد خط الســــاحلالشــــمالية لل
شـــتاء معتدل يتميز بتســـاقط المطر وصـــيف حار يتميز بالجفاف، ويتركز ســـقوط المطر في الشـــتاء 

 في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ) كانون األول، كانون الثاني، شباط(.
يوجد هذا اإلقليم في األطراف الجنوبية للوطن طاق المطر الصـــــــــيفي(: اإلقليم المداري )ن -ب

العربي كما في الســــــــــــــودان وفي المركز الجنوبي الغربي من شــــــــــــــبه الجزيرة العربية، ويتميز اإلقليم 
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الســــــــــوداني في الوطن العربي اإلفريقي بارتفاع درجات الحرارة على مدار الســــــــــنة، ويتركز الفصــــــــــل 
 أما إقليم المطر ن يونيو إلى أكتوبر )حزيران إلى تشـــــــــرين األول (.الماطر في أشـــــــــهر الصـــــــــيف م

الصــيفي في شــبه الجزيرة العربية فيتميز بانقســام الســنة إلى فصــل حار مطير وفصــل جاف يقع في 
 أشهر الشتاء ويتميز بانخفاض الحرارة.

لدول امساحة يوجد هذا اإلقليم في القسم األكبر من اإلقليم الصحراوي ) النطاق الجاف (:  -ج
وهو يشـــــــــــــمل الصـــــــــــــحراء اإلفريقية الكبرى وامتدادها في الجزيرة العربية، ويمثل هذا المتداد  العربية

الهائل أضــــــخم امتداد للصــــــحراء الحارة في العالم وتقع مســــــاحة جمهورية الصــــــومال الديمقراطية في 
فاضـــها ر الصــــيف، وبانخذلك اإلقليم، ويتميز هذا األخير بارتفاع شــــديد في درجات الحرارة في أشــــه

الملحوظ في أشــــــهر الشــــــتاء، وبالجفاف شــــــبه التام، فال يســــــقط من المطر إلى النزر اليســــــير، وثمة 
 احتمال لسقوط المطر القليل في الهوام  الشمالية شتاء وفي الهوام  الجنوبية صيفاا.

يق بين ارتباط وث، فثمة الدول العربيةيؤدي عامل المناخ دوراا بارزاا في نمط توزع الســــــــــــــكان في 
مية ، فالمناطق الصـــحراوية التي تقل فيها كالدول العربيةتوزع الســـكان والتوزع الســـنوي لألمطار في 

المطر التي تهطل سنوياا عن عشرة ملليمترات تكاد تمثل المناطق غير المعمورة التي تقل فيها كثافة 
لماء من طق قليلة المطر إذا توافر االسكان. إل أن السكان يتجمعون وترتفع كثافتهم في بعض المنا

مصــــــادر أخرى غير المطر ســــــواء ما كان على شــــــكل مياه ســــــطحية، أو مياه جوفية كما في وادي 
 النيل.

وبما أن األطراف الجنوبية للوطن العربي تقع في صـــــميم اإلقليم المداري، وتقع أطرافه الشـــــمالية 
ت الزراعية فيه كالقطن واألرز وقصـــــــب الســـــــكر في اإلقليم المعتدل الداف ، فقد أدى هذا تنوع الغال

والقنــب، كمــا تجود في بعض جهــاتــه األخرى غالت المنطقــة النتقــاليــة التي تتطلــب حرارة معتــدلــة 
 كالقمح والشعير.

تتحكم مجموعة من العوامل المتشــــــــابكة،  :الدول العربيةالعوامل المؤثرة في توزع الســـــكان في 
 بيعيةالعوامل الط. وتشــــــمل الدول العربيةزع الســــــكان في بعضــــــها طبيعي وبعضــــــها بشــــــري، في تو 

هي اتجاهات ف العوامل البشــريةالمناخ والتضــاريس والتربة والموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية. أما 
الهجرة (، النشــــاط القتصــــادي الســــائد، المواصــــالت والعامل  –الوفيات  –النمو الســــكاني ) المواليد 

 السياسي والمذهبي.
 عوامل الطبيعية:ال -ي

ثمة ارتباط وثيق بين كثافة السكان وتوزع كمية المطر التي تهطل سنوياا في عامل المناخ:  .1
والتي تقل  ،الدول العربية. فالمناطق الصحراوية، التي تشغل الجزء األكبر من مساحة الدول العربية

المطر  عض المناطق قليلةوفي ب فيها كثافة الســــــكان عن نســــــمة واحدة في الكيلومتر المربع الواحد.
 يتجمع السكان، إذا توفر الماء على شكل مياه سطحية جارية كاألنهار، أو على شكل مياه جوفية.
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لدول اوتعد الحرارة عامالا مناخياا في توزع الســـــــــــكان عموماا، إل أن أثرها في توزع الســـــــــــكان في 
لدول احضــــــاري في األرجاء الحارة من محدود، نوعاا ما، نظراا لهيمنة العامل القتصــــــادي وال العربية
 كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. العربية
إن القاعدة العامة، التي مفادها، أن الســـــــــكان يميلون إلى الســـــــــكن في عامل التيــــــاريس:  .2

الحارة  رية، ألن معظم أراضـــــــــيه تقع في العروض المداالدول العربيةالســـــــــهول ل تنطبق تماماا على 
ويشــــــــكو من قلة المطر وعدم توافر الماء، مما أدى إلى اجتذاب الســــــــكان إلى المرتفعات. فالرتفاع 

 عامالا في زيادة األمطار من جهة أخرى.  يعد  يؤدي إلى تلطيف الحرارة من جهة، كما 
 يرجع الختالف اإلقليمي في توزع التربة إلى المناخ والتضـــــــــــــــاريس والنباتعامل التربة:  .3

بة، فيالحظ وتوزع التر  الدول العربيةالطبيعي، وثمة عالقة واضــــــحة بين توزع الســــــكان وكثافتهم في 
توجد التربة الفضية كما في مصر والعراق، وتربة البحر المتوسط السمراء  ذ،إأن كثافة السكان ترتفع

ودان، هات الســــــوالحمراء كما في شــــــمال إفريقيا وبالد الشــــــام، والتربة الطينية الســــــوداء في بعض ج
وتربة المرتفعات في اليمن وتالل النوبة بكردفان في جمهورية الســــــــــودان، ويالحظ أيضــــــــــاا أن كثافة 

 السكان تنخفض حيث توجد التربة الصحراوية الرملية أو الجيرية.
لتوافر الموارد الطبيعية المعدنية الخام آثار مباشـــــــرة وأخرى غير الموارد الطبيعية المعدنية:  .4

ن انعدمت فيها عوامل مباشــرة ف ي توزع الســكان وارتفاع كثافتهم. وتجتذب تلك المصــادر الســكان، وا 
 العمران األخرى ما دام اإلنتاج اقتصادياا. 

في شـــــــــرق المملكة العربية  منطقة اإلحســــــا وخير مثال على ذلك مناطق اســـــــــتخراج النفط في 
لك يبية والجزائرية. ففي كل تمناطق اســـــــــــتخراج النفط في الصـــــــــــحراء اللو الســـــــــــعودية وفي الكويت، 

المناطق الصــــــــحراوية الغنية بالثروات الباطنية أدى اكتشــــــــاف النفط واســــــــتخراجه إلى اجتذاب القوى 
لى زيادة عدد السكان، ونشأالعام  مراكز عمرانية لم يكن لها وجود قبل اكتشاف النفط. تلة، وا 
 العوامل البشرية واالقتصادية: -ب
يترك اختالف معدلت النمو الســـــكاني بمرور الزمن أثره في نمط ي: . اتجاهات النمو الســـكان1

واختالف معدلت النمو اإلجمالي من دولة إلى  الدول العربيةتوزع السكان. إن النمو السريع لسكان 
الدول كان في في توزع الس –بمرور الزمن  –أخرى بفعل المواليد والوفيات والهجرة، يؤثر تأثيراا جلياا 

) من الريف إلى المدن ( على زيادة عدد سـكان المناطق الحضـرية  الهجرة الداخليةوتعمل . العربية
 وتؤدي من ثم إلى ارتفاع كثافة السكان في المدن.

) بين األقطار العربية وخارجها ( فتؤدي هي األخرى دوراا هاماا في إعادة  الهجرة الخارجيةأما 
العاملة وهناك أقطار عربية أخرى مســـــــــتقبلة لهذه توزع الســـــــــكان. فثمة أقطار عربية تصـــــــــدر القوى 

 القوى. 
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ثمة عالقة بين كثافة السكان والنشاط القتصادي السائد بينهم. . النشاط االقتصادي السائد: 2
 قطاع الصــناعة إلى قطاعالزراعة إلى و الرعي  قطاعوتتدرج الكثافة في الرتفاع، بصــفة عامة، من 

 التجارة والخدمات. 
تؤدي الموصـــــــــالت الدولية والمحلية ) الداخلية ( دوراا هاماا في الســـــــــتثمارات ت: . المواصــــــال3

 القتصادية ومن ثم في اجتذاب السكان الذين يقومون بتلك الستثمارات ويعيشون على إنتاجها.
ـــــــ  يؤثر العامل السياسي بطريقة غير مباشرة في توزع السكان، إذ إنه يرتبط العامل السياسي:  -جـ

لهجرة. ويؤثر الوضـــع الســـكاني في التنمية تأثيراا يختلف من بلد عربي إلى آخر. ففي بعض بعامل ا
اضـــحاا في و الدول يشـــكل النمو الســـكاني الســـريع عقبة في طريق التنمية، فال يجعل أثر تلك التنمية 

 .رفع مستوى المعيشة، نظراا للضغط السكاني الشديد على الموارد
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 5 ت االقتصادية للدول العربيةالمؤشرا

  من مساحة العالم. %10.2تشكل  مليون كيلو متر مربع 14.2ة العربي الدولمساحة 
 مليون نسمة. وثمانية عشر ثالثمائةحوالي   2007في عام  يقدر سكان العالم العربي 
 نوافذ على البحر. تتوفر البلدان العربية على موارد مائية وألغلبها 
  من احتياطي النفط العالمي. %57.6  لنفط المؤكد في الدول العربيةاحتياطي انسبة 
 العالمي. الغازمن احتياطي  %29.5يبلغ  احتياطي الغاز المؤكد في الدول العربية 
 عاململيون  118.9بنحو  2007في عام  تقدر القوة العاملة الكلية .  
  ة العاملة.من إجمالي القو  %15معدل البطالة في الدول العربية وصل إلى 
  دوالر يميركي.مليار  1276.00الناتج المحلي اإلجمالي العربي 
 دوالرا. 4142.00تزيد على  حصة الفرد العربي من الناتج المحلي 
 في الدول العربيةالنتائج المحلي  هيكل: 

o  38.38الصناعات االستخراجية بنسبة%. 
o  36.8قطاع الخدمات بنسبة%. 
o  9.8الصناعات التحويلية بنسبة%. 
o  6.7الزراعة بنسبة%. 

 مليار دوالر يميركي.  2400 – 800بين في الخارج  رؤوس األموال العربية تقدر 
  مليار دوالر يميركي. 149.3تصل إلى  2005الديون العربية المتراكمة منذ 
  36.1نسبة الدين إلى الناتج المحلي العربي%. 
 10.8ات العربية إلى نسبة خدمة الدين مقارنة مع حصيلة صادرات السلع والخدم%. 
  من إجمالي التجارة العربية. %10تشكل التجارة البينية العربية نسبة 

  :من أبرزهاعديدة لمؤشرات القتصادية العربية أمور توضح لنا األرقام وا
 في مختلف الدول العربية، النمو السكاني ارتفاع معدل .1
  ،التفاوت في مستوى التطور القتصادي الجتماعي .2
 ،اض مستوى الدخار مع تراكم رأس المالانخف .3
 تراجع الستثمارات البينية. .4
 
 
 

                                                 
 ، المؤشرات القتصادية للدول العربية.ضاةمحمد سلمان القالمصدر: الجزيرة،  -  5

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/02412BD9-8215-4BF1-8E2B-F20160E127C6.htm?#*#*
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 المبحث الثاني
 مالمح االقتصاد المصري

 انتهــاء العهــد الملكي والتحول إلى النظــام المراحــل منــذ بعــدد منالقتصــــــــــــــــاد المصــــــــــــــري  مر
 أهمها: 1952عام  الجمهوري إثر قيام ثورة الضباط األحرار في

 تميزت هـــذه المرحلـــة (: 1960 – 1952الــدخــل والثروة ) عــادة توزيع إ -ى المرحلــة األول
، من خالل الدخل والثروةإعادة توزيع  اتخاذ عدد من الســـــــياســـــــات القتصـــــــادية تصـــــــب في اتجاهب

أبرز هذه الســياســات قانون اإلصــاله الزراعي  تدخل الدولة الواضــح في النشــاط القتصــادي، وكانت
نشـــاء ل التصـــنيعاع ســـياســـة تبوا، 1952ســـبتمبر أيلول / في  س المجل)ســـتيعاب مزيد من العمالة وا 

وبدء الستثمار الحكومي المباشر من خالله في شركة الحديد والصلب  (الدائم لتنمية اإلنتاج القومي
عبر  . ومع تزايد تدخل الدولة بدأ التجاه للتخطيط1956، ثم تأميم قناة الســـــــــــــويس عام 1954 عام

 القومي. اإلنتاجمن مجلس  بدلا  1957لقومي عام إنشاء لجنة التخطيط ا

ية ثان مل - المرحلة ال التخطيط يطلق عليهــا مرحلــة  (: 1966 – 1960)  التخطيط الشــــــــــا
التخطيط القتصادي القومي الشامل والتطبيق الشتراكي، وتم البدء بأول  أهم مالمحها منو  الشامل

اع اقتصــــادي قائد تســــنده عدة ســــياســــات يرتكز تنفيذها على قط 1965 – 60شــــاملة  خطة خمســــية
تأجر والمســــــــ القوانين الشــــــــتراكية وتحديد ســــــــاعات العمل واألجور وتنظيم العالقة بين المالك أهمها

خالل الخطة  %38 والتدخل في تحديد األسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ
 .الخمسية

تطور القتصــــــادي المصــــــري مرحلة  (: 1973 – 1967)  اقتصــــاد الحرب - ثالثةالمرحلة ال
 الخطة وكانت الســــــــــياســــــــــات القتصــــــــــاد من مشــــــــــكلة تمويل ىمرحلة اقتصــــــــــاد الحرب، حيث عانو 

من  %5.5العسكري من  اإلنفاقتخدم الستعداد لتحرير األرض المصرية المحتلة، وزاد  القتصادية
 .1973عام في  %20، ثم إلى1967عام في  %10إلى  1962عام  في الناتج المحلي

بالنفتاه القتصادي وتم  تميزت (: 1981 – 1974)  االنفتا  االقتصادي - المرحلة الرابعة
 منوكانت أبرز مالمح هذه المرحلة التحول  إحداث تحول جذري في النظم والسياسات القتصادية،

لسـتعانة برأس متحركة، وا سـنوية في شـكل خطط الشـامل، واسـتبداله ببرامج المركزي نظام التخطيط
تائج هذه ومن أهم ن، يقوانين النفتاه القتصــــــــادوظهرت التنمية  تمويل في المال العربي واألجنبي

بالنمو في قطاع  كان مرتبطاا ولكنه  %9.8إلى  مرتفع وصــلاقتصــادي نمو  تق معدليتحقالمرحلة 
 .أكثر مما هو مرتبط بقطاع اإلنتاج اتالخدم

مرحلة العودة للتخطيط  :(1990 -1982) تخطيط الشــــــــامل عودة ال -الخامســــــــة المرحلة  
تنفيذ برع الستثمار، فقد ش الشامل، ومواصلة السير في سياسة النفتاه القتصادي وتشجيع القومي
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 شـــباط عام /المؤتمر القتصـــادي في فبراير الدعوة لعقد وأطلقتلتنمية القتصـــادية، لوطني  مشـــروع
 ؟مسيرة التنمية في مصرلتحديد من أين وكيف تبدأ  1982

تباع إ ضـــــرورة ىالمؤتمر القتصـــــادي علفي هذا  المتخصـــــصـــــونو  الخبراء القتصـــــاديون اتفق 
تم . وقد 1982بدأت عام  يتنموية طموحة ومتواصـــــلة من خالل الخطط الخمســـــية والت إســـــتراتيجية

 كما يلي: عملية التنمية في المرحلة األولى تحديد أولويات
 اسية قوية، أس تحتية بناء بنية -
 جدولة الديون،  -

 تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق،  -

 ، ألتأشيريالمركزي والستعاضة عنه بأسلوب التخطيط  إلغاء نظام التخطيط -

 ،أولويات الخطة يإعادة النظر ف -

  تدريجياا،تقليص دور القطاع العام  -

على نحو  ية القتصــاد الكلإدار  يالدولة ف التحول إلى القطاع الخاص مع اإلبقاء على دور -
 ،والعدالة في التوزيع ومنع الحتكار يكفل استقرار األسعار والتوازن الخارجي

الواردات إلى مرحلة التصـــنيع من أجل  النتقال من مرحلة التصـــنيع من أجل اإلحالل محل -
 .التصدير

 حيث ،يالمصـــــر القتصـــــاد  يبداية مرحلة جديدة فالقتصـــــادية المذكورة أعاله  ت عد الســـــياســـــات
والتي تعتبر ثاني (. )  1987/  86 - 83/  82انعكســــــــــت آثارها على الخطة الخمســــــــــية األولى )

الثبــات والمرونــة ومــا  . نظراا لوجود عــاملي( 1964/  60 يالخطط الثــابتــة بعــد الخطــة األولى ف
كما  ( األهداف واألســــــس واضــــــحة )تضــــــمنته من أهداف تفصــــــيلية يمكن أن توصــــــف بأنها خطة 

هات وعلى ج القتصـــــــــادية ذات طابع تطبيقي توزعت فيه األهداف اإلجمالية على األنشـــــــــطة انتك
 .تحقيقهاالمطلوب  كامل باألهداف ياإلسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وع

بدأت هذه  :(1997 - 1991)االقتصــادي في مصــر  مرحلة اإلصــال  -الســادســة المرحلة  
في إطار التحول إلى  حتى اآلن. وقد جاءت هذه المرحلةمرة هي مســــــــــــــتو  1990المرحلة منذ عام 

 أهمها: من والهيكلية و  لمعالجة الختاللت النقدية إجراءاتاتخاذ عدة تم السوق و  اقتصاد آليات
 تحرير سعر الفائدة،  -
 إصاله وتحرير سعر الصرف،  -

 للصرف األجنبي،  إنشاء سوق حرة -

  .ام والتجارة الخارجيةتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع الع -

الموجه  القتصــــاد للتحول من الكبير الجهد من القرن العشــــرين بذلت مصــــر خالل التســــعينيات
التضــــــخم إلى أقل من  إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل أدىالحر مما  القتصــــــاد إلى



 25 

لستثمار، وقات اقيود ومعى واستقرار سعر الصرف، باإلضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء عل 3%
 ارتفاع معدل النموإلى  أدىمن شــــــــــــــركات القطاع العام، مما  %50وخصــــــــــــــخصـــــــــــــــت أكثر من 

 .%5إلى  القتصادي السنوي

 القتصـــــــادي وبدأ اإلصـــــــالهنجحت مصـــــــر في برنامج  1997 - 1991الفترة من عام  خالل
القتصــــاد بأثر التواجه بعض الصــــعوبات نتيجة  مع أنهمزيد من النجاه  القتصــــاد المصــــري يحقق

التي تســـــــببت في دخول  أســـــــياالقتصـــــــادية في دول شـــــــرق  األزمةبســـــــبب  1997العالمي منذ عام 
المصـــــــــــري مجموعة من  القتصـــــــــــاد القتصـــــــــــاد العالمي في فترة من التباطؤ، فمنذ ذلك العام واجه

  :التحديات تمثلت في
  ارتفاع نسبة العجز في الموازنة -
 ارتفاع معدلت الئتمان  -

 ض عائدات البترول من النقد األجنبي، انخفا -

التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خالل العديد  ورغم هذه
 التشـــريعية في مجال الضـــرائب والجمارك وبعض القوانين واإلصـــالحاتالقتصـــادية  اإلجراءات من

  .القتصادية الهامـة

الســادســة المرحلة خالل  القطاعات مختلف صــادي فيالتطور االقتوفيما يلي عرض لمســيرة 
 :يوتحرير االقتصاد المصر  مرحلة اإلصال 

الذي تضــــــمن العديد من اإلجراءات المتعلقة بالضــــــرائب  إصــــال  النظام اليــــريبي المصــــري:
 يعاتضريبة المب و الضرائب على أرباه شركات األموال و الضرائب على الدخلوالرسوم وبخاصة 

ذلك تم وب، ةواألجنبيالمحلية  المباشــــــــــــرة جذب الســــــــــــتثمارات. والهدف من ذلك جمركيةالتعريفة ال و
 ، تتمثل أبعاده األساسية فيما يلي: يلضريبلنظام اشامل ل تطوير

 * تسهيل عمليات اإلنتاج والستثمار. 
 * إتاحة موارد متواصلة من اإليرادات العامة. 
 * تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها. 

 * تخفيف عبء التمويل على الشركات. 
 * تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

وهو  ولئحته التنفيذية 2005لســنة  91قانون الضــرائب رقم صــدر  الدخل: ىاليــرائب عل - 1
عامل الجهاز تب فيما يتعلق  ،المصـــــــــرية الضـــــــــريبيةالســـــــــياســـــــــة  فييمثل نقلة نوعية ومنعطفاا جديداا 

أو أقل بحيث يســــتفيد  % 50تخفيض شــــرائح الضــــرائب إلى نحو  تمث مع الممولين. حي الضــــريبي
  القتصادي.مجال النشاط  فيمنه المواطنون وكل من يعمل 
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 نصحفز الســــــــتثمارات بجميع أنواعها، بهدف  اليـــــرائب على يربا  شـــــركات األموال:  - 2
تيفاء تأجيل اســــو ، حزمة كبيرة من اإلعفاءات الضــــريبية النظام الضــــريبي على منح شــــركات األموال

سنة  20-5إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوه بين  فيحق المجتمع 
 حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة. 

تحول إلى ، تم الفي مصر برنامج اإلصاله القتصاديبتنفيذ مع البدء  يريبة المبيعات: - 3
لمبيعات ليحل محل الضـــــــرائب النوعية على الســـــــتهالك. ولقد خضـــــــع نظام نظام الضـــــــريبة على ا

الضـــــــــريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى اســـــــــتقرار ذلك النظام وترســـــــــيل مفاهيمه داخل 
 المجتمع. 

المتضـــــــــمن   2006لســـــــــنة  10صـــــــــدر قرار وزير المالية رقم تطوير التعريفة الجمركية:  - 4
وثيقة واحدة  يف وتم تجميع اإلجراءات والتعليمات والتفسيرات كافةا  ،ن الجماركالالئحة التنفيذية لقانو 

كافة المنافذ المصــــــــــــــرية، ويعد تبســــــــــــــيط اإلجراءات  فيلتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك 
الراهنة عبر مجموعة من   القتصادي خالل المرحلة عناصر برنامج اإلصاله  الجمركية من أبرز

 :التي تهدف إلىجمركية التعديالت ال
 الجمركية.التعريفة تبسيط هيكل   -  أ

والمعدات  من اآللت ظل تخفيض الجمارك على الواردات فيتشــــــــــــجيع الســــــــــــتثمارات   -ب 
 وقطع الغيار.

 الصادرات. وتشجيعتحريك السوق وخفض األسعار  –ج 
 رفع الكفاءة القتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية. –د 

ئات خفض عدد فو قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية  التيالحد من المنازعات  -هـــــــــــــــــــــ 
تخفيض المتوسـط العام للتعريفة الجمركية إلى ، و فئات فقط 5فئة جمركية إلى نحو  26التعريفة من 

 .%9نحو 
 مصر مع صدور في المصرفي النظام بدأت عملية إصاله :المصري المصرفيالنظام إصال  

الســـــــــتقاللية الكافية لممارســـــــــة مهامه  المركزي المصـــــــــري البنك حيمن ،2003عام  فيانون جديد ق
جراء التعديالت الالزمة و  ،بحرية وكفاءة قد زيادة موارد البنوك من الن بهدفالســـــــــــياســـــــــــة النقدية  فيا 

مليات ع فيهيكلة البنوك والتوســـــــــع  لبرنامج إعادةأهمية بالغة  الحكومة المصـــــــــريةتولى و  .األجنبي
حيث شــــــــــــــهد هذا القطاع عمليات  المصــــــــــــــرفيالقطاع  فيوزيادة المســـــــــــــــاهمات األجنبية   الدمج
الجنيه المصــــري تجاه  تحرير ســــعر صــــرف فيأســــهم  الذي، األمر 2006واســــعة خالل عام   دمج

لترتفع  اتالســــــــتثمار  وجذب المزيد من تحفيزو  الســــــــوقي،وتنشــــــــيط حركة التعامل  العمالت األجنبية
 .2006يونيو حزيران / مليار جنيه في  560.4ولة المحلية إلى نحو قيمة السي
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)  بتطبيق سـياسـة الخصـخصـة 1991عام  مصـر منذبدأت  في مصر: الخصخصة سياسات 
بح المســتثمر الوحيد وأصــ  يالدولة ه تعدلم و ، بيع منشــ ت وشــركات القطاع العام للقطاع الخاص (

ية م بصـــــورة مباشـــــرة بتنفيذ الســـــتثمارات العامة الضـــــرور والقيا ألتأشـــــيريدورها يرتكز على التخطيط 
 ية. مشروعات البنية األساس يتتركز بصفة رئيسية ف يللتنمية القتصادية والجتماعية والت

 ، فقد اســــتندالقتصــــاديوباعتبار ســــياســــة الخصــــخصــــة مكوناا أســــاســــياا من مكونات اإلصــــاله 
ة لعملية الخصخصة من خالل إعاد المصري برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة القتصاد

ع المتغيرات القتصـــادية األســـاســـية م فيهيكلة المؤســـســـات القتصـــادية واســـتعادة التوازن المطلوب 
 .لقتصادياالنشاط  فيالقطاع الخاص لتعزيز مشاركته  أمامفتح الباب  فيهمت سأسياسات  تباعا

  :في مصر عملية الخصخصة ومن يهم يهداف
 ،قطاع العامالعدلت استخدام الطاقات المتاحة لشركات زيادة م -
 ،توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين -
 ،تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك -
  ،رؤوس األموال األجنبية لالستثمار جذب واستقدام -
 .تنشيط سوق المال -

 القتصــــــاد المصــــــري جاندما ارتفعت نســــــبة الصــــادرات: وتشــــجيع المصــــرية التجارة الخارجية
 صـــادراتالواردات و ) الفزادت نســـبة التجارة الخارجية  2006/  2005القتصـــاد العالمي خالل عامب
حققت الصــادرات الســلعية ارتفاعاا ملحوظاا بلغ نحو و  اإلجمالي.من الناتج المحلي  %60نحو  إلى (

قيمة الواردات الســـــــــــلعية  كما بلغت ،جنيه مليار 7.10صـــــــــــادرات بترولية  منهاجنيه  مليار 16.60
نحو زيادة تقدر ب في العام نفســـــــــه والتحويالت الجاريشـــــــــهد الفائض . كما جنيه مليار 27.87نحو 
 .العام السابق فيمليار دولر  2.9فائض قدره مع مليار دولر بالمقارنة  3.5

عام  منذ إنشــاءهللتنمية الصــندوق الجتماعي  يســعى: في مصر الصندوق االجتماعي للتنمية
زيد من الم وتوفير خلقو  تنمية قطاع المنشــ ت الصــغيرة والمتوســطة ومتناهية الصــغر إلى 1991

ألصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الئتمانية والمساعدة  وبخاصة فرص العمل
مدادهم بالمعرفة التكنولوجية ســــــــــو  ء كانت االفنية ويعمل على إكســــــــــابهم المهارات المطلوبة للنجاه وا 

 الصندوق:  ومن أهم أهدافمصرية أو دولية. 
 خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل،  - أ

  ،الخدمات ذات الطبيعة الجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية فيب ـ المزيد من الستثمار 
 تضــررة وتشــمل المرآةحماية الفئات المو  المعيشــة ىج ـــــــــــــــــ إيجاد آليات من شــأنها تحســين مســتو 

 ،والطفل وكبار السن
 ،د ـ إشراك الجمعيات األهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة
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  .هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل األطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار
ف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل آل 510في إنشاء وتمويل أكثر من  الصندوق أسهم
ألف فرصـــــة عمل  500، باإلضـــــافة إلي مليون فرصـــــة عمل 1.2 وأوجد ، مليارات جنيه 6حجمه 

 6  .مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق
ات مشــــــــروعالقروض لتنمية ال منحعلى التوســــــــع في  المســــــــتقبلية هي العملالصــــــــندوق وخطة 

يع ، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجالصغيرة كأحد اآلليات المهمة لمواجهة البطالة
نشـــاء الشـــباب للمشـــروعات الصـــغيرة كما يقدم الصـــندوق ألصـــحاب المشـــروعات الصـــغيرة  .إقامة وا 

ن خالل إقامة م ممجالت التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاته فيالعديد من التيسيرات 
تطوير المنش ت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  ذلك ألن  المعارض داخل وخارج الجمهورية.

 من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاا كبيراا من قضية التنمية الجتماعية والقتصادية في مصر. 
وخدمة الدين.  تعاني مصـــــــــــــر من حجم المديونية الخارجية الكبير الخارجية:مشــــــــكلة الديون 

ي ف حيث بلغت قيمة الدين طويل األجل ،الخارجيةوتســــعى الحكومة جاهدة لمعالجة مشــــكلة الديون 
 7 مليار دولر. 09.31 حوالي 2004عام 

حتاج للتعامل معها ســــوا  على الصــــعيد يواجه االقتصــــاد المصــــري مجموعة من التحديات ي
 8من يهمها:  االقتصادي يو االجتماعي

: تهــدف إلى تحقيق األمن القومي وتلبيــة احتيــاجــات المواطنين مية االقتصــــــــــاديةخطة للتن -
واستمرارية النمو، أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثالث ) الدفاع والستهالك 
والســتثمار (، فخطة التنمية القتصــادية تتحدد أســاســاا ببلوغ عدد من معطيات التحديث، مثل زيادة 

جية وتحقيق قدر من المســـــــــــاواة القتصـــــــــــادية والجتماعية وترســـــــــــيل المعرفة الحديثة وتطوير اإلنتا
المؤســــــــــــــســـــــــــــــات اإلنتاجية و الخدمية، كما عليها أن تحدث التوازن الدقيق بين مزايا الندماج في 

  القتصاد العالمي وبين مخاطر هذا النفتاه وبخاصة على الصناعة الوطنية.

أصـبح من الضـروري إعادة تقييم هيكل اإلنتاج الصـناعي : ي المصريهيكل اإلنتاج الصناع -
المصـــري على أســـاس المزايا التنافســـية المبنية على المعرفة والتكنولوجيا. وعلى الصـــناعة المصـــرية 
أن تحدد أولا الصــــناعات ذات الميزة النســــبية في عوامل اإلنتاج األســــاســــية. وهذا المحور هو نقطة 

يضـــــــــــمن الســـــــــــتمرار أو التقدم، فهذه الصـــــــــــناعات يجب أن تتحول إلى مرحلة  البداية ولكن هذا ل
البتكار، وهذا بالتالي يجعل الختيار محكوما بمجموعة الصــــــــــــــناعات التي ل تعتمد اعتماداا كبيراا 

                                                 
 .2006 – 8 – 4 بمعسكر أبي قير باإلسكندرية، الشباب من أجل السالم ىأمين عام الصندوق في منتد -  6

 .354، ص 2006صندوق النقد العربي ، التقرير القتصادي العربي الموحد  -  7

ارا مع منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم المهندس شريف دلور رجل أعمال مصري عمل مستش  -  8
 المتحدة.
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م األثاث الغذائية الصناعات التعاقدية( ث –النسيجية  –على اقتصاديات الحجم )الصناعات الجلدية 
البتكار من خالل الحصـــول على أفضـــل تكنولوجيا، من خالل تحالفات عالمية إلمكان التحول إلى 

 توفير أساليب الستثمار واإلدارة والتسويق العالمية. 

تعد مشـــكلة البطالة في مصـــر من أهم التحديات أمام واضـــعي الســـياســـات مشــكلة البطالة:  -
 تثمارات وتشــجيع مشــروعات الخدمات فيالقتصــادية وأمام المجتمع بأســرة، ويأتي التوســع في الســ

مقدمة الســـياســـات لمعالجة مشـــكلة البطالة يليها الصـــناعات الصـــغيرة والحرفية، وســـيكون للتكنولوجيا 
الجديدة تأثيراا على نمط األعمال والمهارات المطلوبة من القوى العاملة، حيث ســــــــيتم إلغاء كثير من 

في قطاع الخدمات الذي ســيســتمر في التوســع  المهن وخلق مهن أخرى في مجالت جديدة وخاصــة
لســتيعاب النمو المتوقع في القوى العاملة، ولكن التحول إلى مجتمع التصــالت والمعلومات ســوف 
يتطلب مجموعة لم يســــــــــــــبق لها مثيل من المهن والمهارات، ل يجوز بالتالي مقاومة التكنولوجيات 

 تدهور الصناعة المحلية والقدرة التنافسية. الجديدة ألن ذلك سيؤدي على المدى الطويل إلى 

يجب أن يتجه برنامج التخصـصـية أو الخصـخصـة في مصـر  الخصخصة ) التخصصية (: –
أولا إلى فك الحتكارات العامة في مجال شــــــــــبكات التوزيع والنقل والمواصــــــــــالت والطيران والكهرباء 

هو أقدر في هذه الحالة على أدارتها والغاز وخدمات البريد وغيرها، وتحويلها للقطاع الخاص ) و 
بشــــــرط عدم وجود احتكار( ثم التجاه بعد ذلك إلى المشــــــروعات الصــــــناعية الكبيرة، كما أن تحقيق 
نتائج ملموســـــة وســـــريعة في قطاع الخدمة عند تخصـــــيصـــــها ســـــيخلق الثقة لدى الجمهور في عملية 

ي حالة ا ل يتوافر بنفس القدر فالتخصــصــية برمتها ويحيي بالتالي تعامالت ســوق المال بســرعة مم
 الصناعة.

لن يجدي نقل ملكية المصــــــــــانع والشــــــــــركات من الدولة إلى األفراد إذا لم يقترن بتطوير اإلدارة، 
فالرأســمالية الصــناعية المصــرية مازالت حديثة ولم تحدث بعد تراكمات رأســمالية كبيرة، وبالتالي فإن 

، يعني أن رأس المال األجنبي مطلوب وخاصــة اإلســراع في تخصــيص منشــ ت الصــناعة المصــرية
في مجال نقل التكنولوجيا والخبرات اإلدارية وفتح أسواق خارجية، ولكن بالقدر الذي ل يقضي على 
الرأســــمالية المصــــرية مع التركيز في حوار التخصــــصــــية حول ) إشــــكالية اإلدارة (. حيث يتم قياس 

 إلدارة الجيدة.مزايا وعيوب التخصصية في كل حالة بمقاييس ا
إن ســـــياســـــة تخصـــــيص بعض المصـــــارف الحكومية أكدت جدية الحكومة في إصـــــاله القطاع 
المصـــرفي، هذا كما أن جهود البنك المركزي في تعزيز المراكز المالية للبنوك ســـواء من خالل زيادة 

 رساميلها أو من خالل تخفيض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها كانت جهوداا موفقة. 
تقع مســئولية النهوض بمســتوى معيشــة المواطنين على  نهوض بمســتوي معيشــة المواطن:ال -

 القطاع الخاص والحكم المحلي، ولهما الدور الرئيس في عملية التنمية الحديثة، فاقتصــــــــــاد الســــــــــوق
بالتالي  (، ول يمكنوالنظام الالمركزي للحكم المحلي القطاع الخاصيقوم على دعامتين أساسيتين ) 
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حقق كفــاءة وفــاعليــة دور القطــاع الخــاص في التنميــة دون تطوير لنظــام الحكم المركزي بمــا أن تت
يشــــــــمل قطاعات التعليم والصــــــــحة وبعض أنواع الضــــــــرائب واإلعفاءات كذلك في مجالت خدمات 

 المياه والكهرباء والصرف الصحي. 

سية ضحت األسلحة الرئييبدو أن الختراع والبتكار واإلبداع أبنية االتصاالت والمعلومات:  -
للريادة القتصـــــــادية، وصـــــــارت المعرفة هي التي تحرك القتصـــــــاد، وهذا يتطلب نظام لالتصـــــــالت 
والمعلومات يربط أجهزة الدولة ومؤســـــســـــاتها المختلفة كما يربطها بالعالم الخارجي وبنوك المعلومات 

ت يث تقوم شـــــبكة التصـــــالالدولية، وهو ما أصـــــطلح علي تســـــميته ) بالطرق الســـــريعة الفائقة ( ح
والمعلومات بمقام شــــــــبكات الطرق الســــــــريعة في عصــــــــر الثورة الصــــــــناعية وتمثل بالتالي ) الجهاز 

 العصبي اإللكتروني ( لقتصاد القرن الواحد والعشرين. 
تواجه اإلدارة القتصادية المصرية تحدياا هائالا في إعادة تشكيل  االقتصادية الحديثة: اإلدارة -
عادة توجيهها لتواكب فكر وديناميكية السوق العالمي. أن اإلدارة هي ممارسة لنشاط فكرى عقليته ا وا 

عالي المستوى، فالذين يديرون المنش ت يجب أن يتميزوا بالمهارة والحذق في إدراك القضايا المعقدة 
النخبة  ىوتحليل المشــــــاكل وتقديم الحلول، وبالتالي فإن إدارة األعمال في مصــــــر يجب أن تســــــند إل

المتميزة في المجتمع ، وعلى النظام التعليمي والجتماعي أن يؤمن أحســـــــــــن العقول المصـــــــــــرية في 
 قطاع األعمال والقطاع الحكومي على السواء. 

تحتاج الســــياســــة المالية إلى جهود مضــــاعفة لتحقيق إنجاز أفضــــل فيما  :الســـياســـة المالية  -
لكن يظل المســـــــــــتوى  %7إلى أقل من  %9ن حوالي انخفاضـــــــــــاا م الذي حقق يتعلق بعجز الموازنة

الحالي يمثل نسبة مرتفعة ولها تأثيرها السلبي في المديونية العامة التي تعتبر بحد ذاتها مرتفعة. إن 
عبء خدمة المديونية العامة ممثلة بأســــــــــعار الفائدة على هذه المديونية تعتبر مرتفعة وقد تزيد على 

ض البســــيط الذي حصــــل في عجز الموازنة ل يبدو مطمئناا بشــــكل من اإليرادات. إن النخفا 15%
كبير حيث اعتمد على بعض اإليرادات غير المتكررة من خالل بيع بعض األصــــــول وقد يســــــتدعي 
األمر للوصــــول إلى تخفيض مســــتمر لعجز الموازنة إجراء إصــــالحات في كل من جانبي اإليرادات 

  والنفقات للميزانية.
عادة هيكلة كان ل :النقدية السياسة  - لسياسة النقدية الدور المهم في استقرار سعر الصرف وا 

نك بوتعزيز المراكز المالية لبقية القطاع المصـرفي، إل أن هناك تحديات يحتاج ال القطاع المصـرفي
العمل و خاصـــة في مجال مكافحة التضـــخم وتحقيق اســـتقرار األســـعار  ةالمركزي للتعامل معها بكفاء

 تحسين خدمات الوساطة المالية للقطاع المصرفي. على استمرار 
 :تعويم الجنيه المصري

 قراراا بتعويم الجنيه المصـــــري أمام الدولر 2003في بداية عام  أصـــــدرت الحكومة المصـــــرية

جنيه يمكن أن يلحق بال كبيراا  فعلياا  خفضـــــــــــــــاا أن ، مما يعني والعمالت األجنبية األخرى األمريكي
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المعّوم شـــهدت الســـوق المصـــرفية تهافتاا  وفي اليوم األول للجنيه .ألجنبيةالعمالت ا تجاهالمصـــري 
 في ســــــابقة -ولّبت البنوك  .المســــــافرين ألداء فريضــــــة الحج كبيراا من جانب األفراد، خصــــــوصــــــاا 

وفقاا . و لشــراء العمالت األجنبية كل الطلبات التي انهالت عليها -عاماا  12منذ  األولى من نوعها
ي التخلص مما ف صـــــــــــادية الســـــــــــليمة فإن النظام الجديد ســـــــــــيدفع حاملي الدولر إلىللمعايير القت

في  ســــــعر الدولر ارتفع حوزتهم، ما يؤدي إلى تدفق الحصــــــيلة الدولرية للبنوك مرة أخرى، إل أن
مصرفيون هذا  للبيع، واعتبر 5.39للشراء و 5.35إلى  جنيه 4.62من  اليوم األول لتطبيق القرار

إل أن المخاوف من انهيار كبير للعملة المصرية سيطرت  .يعياا كونه بداية نظام جديدع طبالرتفا
العاديين الذين ل تعنيهم الســـــــياســـــــات المصـــــــرفية، إل في ما يمّس  أمس على أوســـــــاط المواطنين

 .المتدني أصالا  حياتهم ومستوى معيشتهم
أســعارها وفقا  الصــرافة بتحديد وكان قرار تعويم الجنية المصــري مقابل الدولر قد ألزم شــركات
التجارية في ظل اإلجراءات  للســــــــــــعر الذي تقرره البنوك التجارية في هذا الصــــــــــــدد. وتلتزم البنوك

 .في أسعار الصرف الجديدة بإبالغ البنك المركزي المصري كل ساعة عن التغير

 وقــت غيرأن الالخبراء فتبــاينــت تقويمــاتهم وتوقعــاتهم للقرارات الجــديــدة. إذ رأى البعض  أمــا
العملة  توافر مناســب لتخاذ قرار تعويم الجنيه ألســباب عدة في مقدمها أن الســوق تعاني من عدم

ة إلى والطلب، إضـــاف الصـــعبة من خالل الجهاز المصـــرفي، بســـبب الخلل في التوازن بين العرض
 . السعوديلايرعلى الدولر وال ارتفاع الطلب في الفترة الحالية بسبب موسم الحج وازدياد الطلب

عملية التوفيق بين النجاه في بعض المؤشـــــــــــــرات القتصـــــــــــــادية مثل ارتفاع يجب التركيز على 
معدل النمو وزيادة الســـتثمارات وبين اإلنجاز فيما يتعلق بالمؤشـــرات الجتماعية مثل مســـتوى الفقر 

للتقدم  جحتار تمص يبدو أنوالبطالة ومستوى التعليم والخدمات األخرى. على ضوء هذه المعطيات 
 خيارات قد ل تكون خيارات سهلة. من اللتعامل مع مجموعة افي هذا التجاه 

 كيفية تحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة وترشيد الدعم لتخفيف عجز الميزانية. األول:
كيفية زيادة اإلنفاق على مشـــــــــاريع البنية األســـــــــاســـــــــية والجتماعية وتخفيض العجز في  الثاني:

 نية.الميزا
كيفية القبول باســـــــــتمرار التحســـــــــن في القوة الشـــــــــرائية للجنيه دون اإلضـــــــــرار بتنافســـــــــية الثالث: 

 الصادرات المصرية والسياحية.
كيفية رفع ســــــعر الفائدة لمكافحة التضــــــخم مع الحاجة إلى تخفيض أعباء تكاليف خدمة الرابع: 

 المديونية العامة. 
التضــــــــــــــخم مع الحــاجــة إلى زيــادة معــدل النمو كيفيــة رفع ســــــــــــــعر الفــائــدة لمكــافحــة الخــامس: 
 القتصادي.

إلى تحســــــــين ملموس في مســــــــتوى  في مصــــــــر يجب أن تؤدي جهود اإلصــــــــالهوهذا يعني أن 
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ة تخفيض مســــــتوى الفقر والبطالة وتضــــــييق الفوارق الطبقيو معيشــــــة األفراد خاصــــــة الطبقات الفقيرة 
 ي بين فئات المجتمع المختلفة. وتقاسم أكثر عدالة لثمرات اإلصاله والنتعا  القتصاد

 :التحدي الحقيقي الذي يواجه االقتصاد المصري
اد العيني تقوية بنية القتص يتمثلهل  ؟التحدي الحقيقي الذي يواجه القتصاد المصريما هو 

من حيث تطوير هياكل اإلنتاج، وتوجيهها نحو الصناعات والخدمات الحديثة عالية التقنية، والتوسع 
ة التصديرية لالقتصاد الوطني، والتوزيع الرشيد للمدخرات والستثمارات بين القطاعات في الطاق

  ؟تقوم على المضاربة والربح السريعذات العائد اإلنمائي الكبير، وبعيدا عن القطاعات التي 
ن التجاري فجوة الميزا )أن نقطة الضعف في الوضع القتصادي الراهن والمستقبلي هي اتساع 

دولر  مليار 9إلى نحو  أحياناا  لصادرات السلعية والواردات السلعية، تلك الفجوة التي تصلبين ا (
ذا كا تمتع بفترة سماه محدودة خالل السنوات القادمة، من خالل ت نت مصرفي العام الواحد. وا 

تمويل هذا العجز بواسطة الصادرات غير المنظورة مثل دخل قناة السويس والدخل السياحي 
ت المصريين العاملين في الخارج وتدفق المعونات األجنبية، فإن هذه المصادر متقلبة وتحويال

واتجاهها نزولي في المستقبل وبالتالي، فما لم يتم تقليص " فجوة الميزان التجاري " بتحقيق طفرة 
ز اإلنتاج، فإن مشكلة عج وهيكل وجودةحقيقية في الصادرات السلعية من خالل تحسين بنية 

 ، من خالل الضغط على سعر صرفالمصريان التجاري قد تشكل مصدر تهديد لالقتصادي الميز 
ل سياسات ، في ظالمصرية وعلى احتياطيات النقد األجنبي لدى السلطات النقدية الجنيه المصري

 9. مصر سير عليهاتالتحرير التجاري والمالي التي 
على تحسين أوضاع  الماضيةعمل جدياا خالل األعوام ت ن مصر لمإ خالصة القول هنا

القتصاد العيني ورفع اإلنتاجية وتحسين كفاءة توزيع الستثمارات، ورفع الطاقة التصديرية، 
ن زال القتصاد المصري يسعى إلى النتقال ميماكذلك  وتحسين رصيد وهيكل رأى المال البشري.

ق توازن ان الحقيقي هو في تحقيمرحلة اإلصاله القتصادي إلى النمو والتنمية. وبالتالي فإن الره
دقيق بين نمو " القتصاد العيني، من ناحية، والتوسع في القطاع المالي )أسواق المال والخدمات 

 المالية( من ناحية أخرى. 
ويقتضي ذلك الستمرار في السياسة الحذرة التي ينتجها البنك المركزي المصري في مجال 

ن المصرفي ونمط توزيع محفظة القروض ومراقبة تحركات السيطرة على حجم التوسع في الئتما
رؤوس األموال األجنبية قصيرة األجل التي تدخل سوق المال المصرية. وكذا تطور مديونيات 
 القطاع المصرفي بالعمالت األجنبية مما يحافظ على انضباط القطاع المالي وسالمة مؤشراته. 

                                                 

 . 6سلسلة كتاب الهالل ص العولمة، مصر ورياه ، د. محمود عبد الفضيل - 9 
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 :عجز الموازنة ومشكلةمصر 

فرض رســــوم جديدة وزيادات ضــــريبية على الســــيارات  في منتصــــف أيارلمصــــري قر البرلمان اأ
مصـــــر تعي  منذ ســـــنوات في مســـــتوى  أن مما أوضـــــح والمطاعم والســـــفر للخارج وخدمات الخلوي،

مع تزايد عجز الموازنة العامة الذي يتم تمويله بالدين الداخلي وهي مشــــــــــــــكلة  إمكانياتهامن  أعلى
 10 حلها. أساليبالخبراء حول  مستمرة للحكومة تتباين آراء

 إلجمالياوتؤدي الزيادة المضطردة في عجز الموازنة التي ترتفع بمعدل اكبر من الناتج المحلي 
مليــار  59,6مليــار جنيــه ) 370 حوالي هــذا الــدين حجم بلغقــد ازديــاد عــبء الــدين الــداخلي. و  إلى

مســـــتحقة على الحكومة مباشـــــرة  مليار جنيه ديون 266من بينها  2003 - 2004دولر( في العام 
 آخرمليار دولر في  28,7والبقية مستحقة على مؤسسات عامة. وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 

  11 . 2003 حزيران
 وأرباهموارد الدولة )الضـــــــــــرائب والجمارك والرســـــــــــوم  تظل أنومن المتوقع  وبحســـــــــــب الخبراء 

وخدمات الدين وغير  األســــــاســــــيةودعم الســــــلع  األجورمن النفقات الجارية ) أدنىالشــــــركات العامة( 
 20 واليح رق بين الموارد والنفقــاتبلغ الفبــذلــك يديون الحكومــة. و  حجميــد از يؤدي إلى تمــا مذلــك( 

 12. 2003 - 2004مليار جنيه عام 
 ألســـاســـيةاالقتراض لتغطية الحتياجات  إلى بين الموارد والنفقات رقوتضـــطر الدولة بســـبب الف

عد الدولة لم ت أن وهذا يعني. إمكانياتها (مصــــــر تعي  فوق مســــــتوى )  ل إنالقو  ىإلوهو ما يدعو 
 فراداألبالقتراض من مدخرات  ( الدخار الســــــــلبي) تســــــــهم في  إنهادخار القومي بل تســــــــهم في ال
  13 على احتياجاتها على حساب الستثمار. لإلنفاقوالشركات 
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 ةالعالقات االقتصادية السورية المصري
حيث ازدادت  2006شـــــهدت العالقات التجارية الســـــورية المصـــــرية تطورام بارزام خالل عام 

مليون  550إلى حوالي  2005مليون دوالر عام  259الصـــادرات المصـــرية إلى ســـورية من 
دوالر طبقام إلحصــــــــا ات المكتب المركزي ل حصــــــــا  في ســــــــورية. بالمقابل بلغت قيمة إجمالي 

 135مليون دوالر يمريكي مقابل  383حوالي  2006مصــر في عام الصــادرات الســورية إلى 
يلف طن من القمح الســـــوري خالل  700. اســـــتوردت مصـــــر حوالي 2005مليون دوالر عام 

 يلف طن يرز لسورية. 150مقابل قيام مصر بتصدير  2006/2007عامي 
ذ لفترة المذكورة إوقد يدت هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل ا

مليون دوالر يمريكي للعام  394مقابل  2006مليون دوالر خالل العام  933بلغت وألول مرة 
  كما ةبالمائ 136ر8مليون دوالر يمريكي تقدر نســـــــــبتها  539بزيادة بلغت قيمتها  2005

كي مليون دوالر يمري 167فائيا لصالح مصر بقيمة  2006حقق الميزان التجاري خالل العام 
 .2005عن الفترة المماثلة للعام  ةبالمائ 34ر7بزيادة 

وتشــــمل الصــــادرات المصــــرية إلى ســــورية األرز  الخيــــار والفواكه  زيوتام عطرية  اجبانام  
صابونام  منظفات  األسمدة  األلمونيوم  االسمنت  منتجات صلبة ومدرفلة  يما مستوردات مصر 

خيوط القطن  الجلود  زيــت الزيتون  ومنتجــات من ســـــــــوريــة هي القمح  العــدس  قمر الــدين  
 مخابز  بيايات  مفروشات  مالبس غير مصنعة  بذور يانسون وكمون.

وفيما يخص االســتثمارات الســورية في مصــر بينت إحصــائيات الهيئة العامة لالســتثمار في 
 2007مليون جنيه مصــري حتى نهاية عام  929.84مصــر ين قيمة هذه االســتثمارات بلغت 

شـــركة موزعة بين الغزل والنســـيج والصـــناعات الغذائية والكيماوية والزراعية والتحويلية  431ل 
مليون دوالر في  22.4والسياحة  بالمقابل بلغت قيمة االستثمارات المصرية في سورية حوالي 

مليون  50مجاالت المحوالت والكابالت الكهربائية واالسمنت ومن المتوقع ين تصل إلى يكثر من 
 .2007الر نهاية عام دو 

االقتصـــــادية المصـــــرية عددام من االتفاقيات منها اتفاقية التعاون االقتصـــــادي  تينظم العالقا
  وبرتوكول للتنســـيق والتعاون والتكامل الزراعي في العام نفســـه وبرتوكول لتشـــجيع 1990عام 

يات منظمة التجارة . ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاق1997االســـتثمارات بين الدولتين عام 
. 2006العالمية بين وزارة االقتصـــاد والتجارة الســـورية ووزارة التجارة والصـــناعة المصـــرية عام 

 14. 8/9/2007وآخر اتفاق للتعاون وقع بين غرفتي تجارة القاهرة ودمشق في 
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 الكويز المناطق الصناعية المؤهلة(  1ملحق رقم ) 

التي  (QIZ) الكويز لمناطق الصـــــــناعية المؤهلةا  ينص على إقامةبروتوكوالم وقعت مصـــــــر 
لتتمكن من تصــدير منتجاتها  %11.7 المكون اإلســرائيلي من نســبة يجب ين يدخل في منتجاتها

 680 هذه المناطق داخل المصـــرية عدد المصـــانعللســـوق األمريكية بدون رســـوم جمركية  وبلغ 
ركز تتهذه المصانع منتجات  ة  معظمقامت بالتصدير للسوق األمريكي مصانع 203 منهامصنعا 

 خاصة المجففات رغبتها فيوبفي المالبس الجاهزة والمنسوجات  في حين يبدت شركات األغذية 
 .دخولها السوق األمريكية حال منتجاتهم في ىاالنيمام للبروتوكول إلعفائهم من الجمارك عل

بحيث يتم  الكويزلمؤهلة تعديل بروتوكول المناطق الصـــــــــناعية ا تم 9/10/2007 وبتاريخ 
سيسهم هذا التخفيض في زيادة و  .%10.5إلي  %11.7تخفيض نسبة المكون اإلسرائيلي من 

بها وكذلك زيادة الصــادرات في إطار  المصــريين إنتاجية الشــركات المصــرية وزيادة عدد العاملين
 . اتفاقية الكويز

اإلســــرائيلي ســــيتم توجيهه إلي كما تم يييــــا توقيع خطاب مشــــترك من الجانبين المصــــري و 
 هي الفيوم وبنيو يــــــم محافظات الصــــــعيد  ىمكاتب الممثل التجاري األمريكي لطلب الموافقة عل

محافظات جديدة إلي بروتوكول  8  ســويف والوادي الجديد والمنيا ويســيوط وســوهاج وقنا ويســوان
  .الكويزالمناطق القائمة المؤهلة 
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 المبحث الثالث

 مالمح االقتصاد الليبي
غير الحجم اقتصاداا صيعد   ذإيتميز القتصاد الليبي بمعظم خصائص اقتصادات الدول النامية، 

نسبياا منفتحاا على الخارج، يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب ) النفط والغاز (، ويفتقر إلى 
يس ى القطاع النفطي كمصدر رئالعمالة الماهرة. فالقتصاد الليبي ما زال يعتمد وبشكل كبير عل

للدخل وللعملة األجنبية وما زال القطاع العام يهيمن على مختلف أوجه النشاط القتصادي بالرغم 
 .من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة إل أنه ما زال نشاطه ضعيفا ولم يحقق التنوع المنشود

لدرجة  ،متخلفاا جداا  لقرن العشــــــرينالخمســــــينيات من اخالل الوضــــــع القتصــــــادي في ليبيا  ظل
 ( مين هيكنزبنيا)القتصــادي األميركي الشــهير برئاســة  خبرائها من أوفدت معها األمم المتحدة فريقاا 

مكانيات تطويره،  الليبي لتقييم الوضـــــع القتصـــــادي جاز تنمية تقرير إلى أنه ل يمكن إنالتوصـــــل و وا 
  15.حقيقية في ليبيا

حوالي  2004ية الليبية اســــــــــتناداا إلى التعداد العام للســــــــــكان في عام بلغ عدد ســــــــــكان الجماهير 
في  4مليون نســمة، مع اإلشــارة إلى ارتفاع معدل النمو الســكاني الســنوي في ليبيا يقترب من  6.68

طويل شــــاط   يضــــم، كيلو متر مربعمليون  1.750إلى حوالي  الجماهيريةمســــاحة المائة، وتصــــل 
 .كلم 1900عن  طوله يزيد على البحر األبيض المتوسط

 : 1969سبتمبر/ ييلول  منثورة الفاتح 

اقتصادي بالغ التخلف إلى  من واقع ليبياانتقلت   1969سبتمبر/ أيلول  منثورة الفاتح  بعد قيام
التنمية البشـــــــرية المنجزة في الجماهيرية، إذ يصـــــــل العمر  واقع اقتصـــــــادي مفارق حســـــــب مؤشـــــــرات

، وفي كل ألف طفل %30عاما، وتقل نســـــــــــــبة األمية بين البالغين عن  73المتوقع عند الولدة إلى 
  .طفال تقريبا 28 مولود حي ل يموت سوى

الخطة ، و 1975-1973الخطة الثالثية وية أهمها: صــياغة وتنفيذ خطط التنم نتيجة ذلك تحقق
بنية  تؤمن، اســـتطاعت أن 198-1981 الخماســـية الثانيةالخطة ، و 1980-1976 األولى الخماســـية
 للصــــناعات الخفيفة والمتوســــطة واإلســــتراتيجية التي ، ووضــــعت نواة لمشــــاريع متطورةمناســــبةتحتية 

مليار دينار ليبي خالل ثالثة عقود  50 أنفق عليها أكثر من وجهت إليها موارد اســــــتثمارية ضــــــخمة
 .2000إلى  1970من 

اســــتمر و منذ بداية الثورة  في ليبياعلى النشــــاط القتصــــادي القطاع العام ســــيطرة مطلقة  ســــيطر
الشــركات الوطنية العامة  وقامتتأميم المصــارف والمؤســســات األجنبية، تم ، حيث 1977حتى ســنة 

                                                 
 .الجزيرة المصدر:، يةالملك وتوسيع قاعدة، القتصاد الليبي ليبيا باحث موريتاني مقيم فيأحمد ولد نافع،  -  15
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 بريادية في توفير حاجات المجتمع، كما كان للقطاع العام نصيب األسد في الصياغة التي تضطلع

ن في تغطية الطلب المحلي مســـــــهم أواإلشـــــــراف والتنفيذ والمتابعة ألغلب الخطط القتصـــــــادية، وقد 
  .األساسية السلع والخدمات

 (: شركا  ال يجرا ) شعار 

ســــميت بنظرية جديدة نادى  1977عام في الكتاب األخضــــر  لقذافيامعمر العقيد  نشــــرعندما 
للدعوة إلى نظام اقتصادي جديد من  أن يكون هناك اتجاه ضاغطوطالب ببالنظرية العالمية الثالثة، 

تشـــــاركي يدعو إلى أن يكون كل فرد في المجتمع شـــــريكا  ، وهو نظام( ركاء ل أجراءشـــــ) شـــــعاراته 
ليبيا،  ( للنشاط القتصادي في9قانون رقم )ال وبعد صدور .بجهده أو ماله دون استغالل أو أجر إما

والزراعة والتوزيع  شــــــــــركة وتشــــــــــاركية تمارس مجالت النشــــــــــاط في التجارة 2500ظهرت أكثر من 
  الخدمات.و واإلنشاء 

 يهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها االقتصاد الليبي:
، بلغ مجمل ما أنفق 1970وضــــــــعت ليبيا برنامجاا إنمائياا ضــــــــخماا دخل مرحلة التنفيذ منذ عام 

مليـــار دينـــار ليبي، بهـــدف العمـــل على تنويع  26.4أكثر من  1990-1970خالل فترة البرنـــامج 
لى قطاع النفط، معالجة الخلل الهيكلي في القتصــــــــاد. ورغم ما مصــــــــادر الدخل وتقليل العتماد ع

بذل من مجهود إلقامة مشـــروعات البنية التحتية واألســـاســـية إل أنه في ظل انخفاض كفاءة أســـاليب 
التشغيل صارت هذه المشروعات تشكل عبئا وتدنت نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. ونتيجة 

اتبعتها الحكومات الليبية المتتالية خالل عقدين من الزمن )خالل الفترة الســـياســـات القتصـــادية التي 
 (، واجه القتصاد الليبي خلالا هيكلياا وعدداا من الصعوبات والمشاكل أهمها:  1995و  1975
 اعتماد القتصاد الليبي على النفط. 
 رة وتراجع قطاعي الصناعة والزراعة.سيطرة قطاع الخدمات والتجا  
 قة الستيعابية لالقتصاد الوطنيضعف الطا.  
 تضخم الجهاز الحكومي وزيادة التوظيف في الخدمات العامة . 
  األسعارارتفاع كبير في مستوى. 

  ،خلل هيكلي في التجارة الخارجية بسبب عدم مرونة الصادرات وعدم تنوعها 
 .تدني سعر صرف الدينار الليبي في مواجهة العمالت األجنبية  
 شاط القتصادي غير المنظم )غير الرسمي(. تنامي دور الن 

 .)وهيمنة السوق الموازية )السوق السوداء  

 .تنامي العجز في الميزانية العامة للدولة والعتماد على أسلوب التمويل بالعجز  
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 .16مليار دولر.  5وتقدر ديون ليبيا الخارجية بحوالي  تزايد حجم الدين العام المحلي 
 ة للمواطنين.تراجع الدخول الحقيقي  

  .تزايد حجم العمالة األجنبية الداخلة إلى ليبيا بصورة غير نظامية 

  .عانى سوق السلع وسوق العمل وقيمة الدينار الليبي من ضغوط كبيرة 

  .عدم كفاءة الستثمارات المنفذة في قطاع اإلنتاج وبخاصة الصناعة والزراعة 

 طاعات غيرا لنفطية.تدني مستويات اإلنتاج واإلنتاجية في كافة الق 
  تدني مســــــــــــــتويات اإلنتاجية والكفاءة في الكثير من المنشـــــــــــــــ ت والوحدات الخدمية العامة

 وبخاصة في مجال الصحة والتعليم.

 ةضعف القدرة التنافسية للمنتجات غير النفطي. 

  .الفساد اإلداري والرشوة 

 لي اإلجمالي محدودة.مات القطاعات اإلنتاجية غير النفطية في الناتج المحاهل تزال إس 

وترافق مع هـــذه اآلثـــار مجموعـــة من التغيرات األخرى، أهمهـــا تركز الخـــدمـــات في المـــدن )  
الكبرى، وتزايد الهجرة من القرى إلى المدن الكبيرة، مما أدى إلى تعميق الخلل في التوزيع الجغرافي 

لذي لي والتنظيمي األمر اللســـــكان، كذلك يعاني القتصـــــاد الليبي من مشـــــاكل عدم الســـــتقرار الهيك
أعاق تنفيذ سياسات التنمية، هذا باإلضافة لعدم توفر اإلرادة الحقيقية للتنمية، ويظهر ذلك من زيادة 
نفقات الميزانية التســــــــــــــييرية مقارنة بميزانية التحول، واســــــــــــــتمرار العجز في الميزانية طوال العقدين 

 17(.  افية لإلنفاق عليهاالسابقين، حتى مع توافر الحتياطيات النقدية الك
 األمريكي األوروبي على ليبيا: االقتصادي الحصار
األمريكي األوروبي على ليبيا األمر الذي أدى  القتصــــــادي فرض الحصــــــارتم  1992في عام 

الجديد.  تجربة النظام التشـــــاركي البنيوية التي حاصـــــرت الصـــــعوبات والمشـــــكالتظهور بعض  إلى
وأصــــــــبح  .، غياب التنســــــــيق والتوازناتة الكافية، وتأخر فتح العتمادومن بينها عدم توفر الســــــــيول

ذلك وجود بطالة مســـــتفحلة بين أوســـــاط فئة  مثالاقتصـــــاد المتناقضـــــات، ب القتصـــــاد الليبي يســـــمى
 تصــــل إلى ربع مليون عاطل عن العمل، في حين تصــــل العمالة الوافدة إلى مليوني عامل الشــــباب

 .تقريبا
ية بعد تعليق الحصار القتصادي المفروض عليها من قبل األمم المتحدة ) قامت الحكومة الليب

بحملة واسعة تضمنت جملة من اللقاءات والمؤتمرات مع شركات أوروبية وأخرى أمريكية  1999عام 
بغاية تشجيع الستثمار األجنبي في ليبيا، وخصوصا في قطاعات النفط والغاز ومنتجاتهما. وقد 
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مليار دولر لفترة تتجاوز الخمس سنوات. هذا  40ة هذه الستثمارات بحوالي قدرت الحكومة الليبي
مليار دولر، وتشمل هذه  25وقد أعلنت الحكومة أيضا عن خطة ليبية لالستثمار تقدر بحوالي 

الخطة تطوير وتحديث قطاعات النفط والغاز، إلى جانب تطوير البنية التحتية في قطاعات الكهرباء 
  18اعة والصحة والمواصالت والسياحة والتعليم (. والمياه والزر 

ألزمات تنامي امن  القتصادي مع ما يترتب على ذلك النشاطعلى  القطاع العام مسيطراا  ظلو 
توســــــــيع  يتجه نحو مســــــــار مختلف  ليبيا للبحث عن دفعالذي مر األ القتصــــــــاد الليبي الهيكلية في

القتصــــــادي الســــــابق في منظمة الدول المصــــــدرة  بيرقاعدة الملكية، ومن أبرز دعاة هذا الطره الخ
الجميع  توســــيع قاعدة الملكية تحفيزويعني  للنفط وأمين اللجنة الشــــعبية العامة الدكتور شــــكري غانم

يجاد مقاييس واضــحة لحســن األداء للمشــاركة، وتوســيع دائرة وقد  .التملك ليســتفيد منها المواطنون، وا 
 من اإلجراءات أهمها: سلسلةلإلصاله يعتمد حددت الحكومة الليبية برنامجاا 

 .ألف موظف حكومي 750 يعمل فيهتصفية مشروعات القطاع العام الذي معالجة و  -

 حوالي مليار دينار سنويا، ب يقدر إلغاء الدعم عن السلع التموينية، وهو  -

 بزيادة األجور،  الستعاضة عن الدعم -

 إقرار قانون العمل بأجر مادي،  -

  .الخدمة الوطنية بإقرار تعويض مادي يدفع مقابلها تعديل قانون  -

 ومن يهم السمات المميزة لألدا  االقتصادي في الجماهيرية الليبية: 
. فما زال هذا القطاع حسب بيانات اعتماد االقتصاد الليبي بشكل يساسي على قطاع النفط -
ن م ةالصـــادرات الليبي من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت نســـبة %25يســـهم بأكثر من  1992ســـنة 

من  %70، وتتجه 2004من إجمالي الصـــــــــــــــادرات في عام  %96.3النفط الخام والغاز الطبيعي 
للســــــــوق  %18.3للســــــــوق اإليطالي و  %39.3الصــــــــادرات النفطية إلى األســــــــواق األوروبية، منها 

من  %3.7للسوق األلماني، في حين لم تتجاوز الصادرات غير النفطية نسبة  %13.4األسباني و 
إجمالي الصــــــــــادرات. وما زال النفط المورد الرئيس للعملة الصــــــــــعبة. وتمثل إيرادات النفط عنصــــــــــراا 

 أساسيا في القتصاد الليبي. 
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 )مليون دينار ليبي( 2004 -1003( هيكل الصادرات الليبية 1جدول رقم )

 2004 2003 البيان

 النسبة القيمة النسبة القيمة

 000 4.7 000 3.3 يوانات مواد غذائية وح

 %96.3 20085.6 %94.9 14047.4 نفط وغاز خام

 3.2 675.9 4.2 616.7 مواد كيماوية

 0.4 73.2 0.9 139.2 مصنوعات

 0.1 8.9 000 000 آالت ومعدات نقل

 100 20848.3 100 14806.6 اإلجمالي

تقرير السنوي ال ى، استناداا إلالتجارة العالمية المصدر: الدكتور عبد هلل شامية، القتصاد الليبي وتحديات منظمة
 .بتصرف 70 – 33، جداول رقم 49 – 2005لمصرف ليبيا المركزي رقم 

 

لتأمين احتياجات ليبيا من الســلع الســتهالكية والوســيطة  االعتماد على االستيراد من الخارج -
 وتامة الصنع، وبخاصة والمعدات واآللت. 

لســـــــــيما في قطاعي الزراعة والصـــــــــناعة والتي بلغت و  اســــــتثمارات عدم كفا ة ما ينفق من -
مليار دينار  26,4من إجمالي الستثمارات البالغة  1990 -1970لكل قطاع خالل الفترة  17,3%
  ليبي.
، فقد توســــع نشــــاط القطاع العام، تراجع نشـــاط القطاع الخاص وتنامي ســـيطرة القطاع العام -

دارية الذي تميز مع مرور الزمن بتد ني األداء ونقص الكفاءة، ثم أصبح يعاني من مشاكل تمويلية وا 
 وصار مقرا للعمالة الزائدة، والتسيب اإلداري.

مليار دينار ليبي،  7.77إلى  1994حيث وصـــــــــــل حجمه في ســـــــــــنة  تزايد حجم الدين العام -
 19من الناتج المحلي اإلجمالي.  %67وأصبح يشكل نحو 

ة اعتماد القتصــــــــاد الوطني على العمالة الوافدة وبخاصــــــــة في نتيج ظهور مشـــــكلة البطالة -
 قطاع الزراعة والصناعة.  

. إذ وصــلت نســبة النخفاض في قيمة الدينار ارتفاع األسعار وانخفاض قيمة الدينار الليبي -
 .%90إلى حوالي  1994عام 
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لبية للغا، وانخفاض الدخل الحقيقي، وتدني مســــــــــتوى الرفاهية ظهور اليــــــغوط التيــــــخمية -
 20الكبرى من المواطنين. 

-2001خطتها الخمســــــية لتنفيذ مشــــــروعات مليار دولر أمريكي  35رصــــــدت الحكومة الليبية 
التي تهدف إلى تصـــــحيح مســـــار القتصـــــاد والتعامل مع التطورات المحلية اإلقليمية والدولية  2005

لى تنويع هياكل ت اقتصادية تبني سياساو ادراتها هيكلة ص إعادة كما تهدف إلى القتصاد الليبي، وا 
واجتماعية من شـــــــأنها خلق مناخ جاذب للمبادرات الخاصـــــــة الليبية واألجنبية بما يحســـــــن المعيشـــــــة 

من إجمالي المبالغ  %70وســــــــــيتم تمويل  ســــــــــنويا. %5ويحقق نموا في اإلنتاج المحلي ل يقل عن 
 ،ألســــاســــيةا التحتية و البنيةنح بشــــكل أســــاســــيالتي تم رصــــدها عن طريق ميزانية الدولة، وســــتوجه 

ســـــــــيترك المجال لالســـــــــتثمار الخاص الليبي و التعليم والصـــــــــحة، و الموان  والمطارات والطرق والمياه 
  21 .في القطاعات األخرى من إجمالي تمويل الخطة %30واألجنبي بحوالي 

 

 ) مليون دينار ليبي ( 2005 – 2000 الميزان العام للموازنة (2جدول رقم )
اإليرادات  السنوات

الكلية 

 للموازنة    

النفقات 

الكلية 

 للموازنة       

الميزان بدون 

إيرادات 

 نفطية 

نسبة تغطية 

اإليرادات 

غير النفطية 

للنفقات 

 % -الكلية 

الميزان 

العام 

 للموازنة       

نسبة الميزان 

غير النفطي إلى 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي %

2000 4729 5528 3226- 41.6 799- 17.5 
2001 5802 8038 5803- 27.8 2236- 32.1 
2002 9417 10063 7969- 20.8 646- 30.8 

2003 11332 13396 11709- 12.6 2064- 36.9 
2004 13755 17231 14392- 16.5 3476- 34.6 
2005 19845 18319 15900- 13.2 1526 28.4 

 30.1 -1283 18.7 -9835 12096 10813 متوسط الفترة

  2006 – 46والمجلد  2003 – 43النشرة االقتصادية : المجلد  –صدر : مصرف ليبيا المركزي الم

 

 على المرتكزات التالية: 2005-2001الخمسية  تقوم الخطةو 
 تبني سياسات اقتصادية واجتماعية لخلق مناخ جاذب للمبادرة الخاصة. -1
 رفع كفاءة التشغيل من خالل الستثمار المشترك. -2
 ويع هياكل القتصاد الوطني )الناتج المحلي، هيكل الصادرات(.تن -3

                                                 
. 1975باســـتخدام أســـعار عام  1993ي عام ديناراا ف 35قدر متوســـط المرتب الشـــهري الحقيقي للفرد بنحو  -  20

 60وبالنظر إلى قيمة الدينار في الســــــــوق الموازية فإن القوة الشــــــــرائية لمتوســــــــط المرتب مقدرة بالدولر لم تتجاوز 
 .1995دولراا في عام 

ســـــتثمار أمين اللجنة الشـــــعبية العامة )رئيس الوزراء( في المؤتمر األول لال ،لما طرحه مبارك الشـــــامل وفقاا  -  21
 ندوة الستثمار الخارجي، المجلة القتصادية الليبية. ،2000الخارجي الذي عقد في طرابلس في يونيو 
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 توسيع مجال الكتشاف وتطوير الحقول المنتجة.و المحافظة على الموارد الطبيعية  -4
 .الهتمام بالتنمية السياحية وخدمات العبور -5

من  %63وتعد سوق التحاد األوروبي المورد الرئيس للواردات الليبية ويستحوذ على نسبة 
، في حين ل تتجاوز نسبة %22.6إجمالي الواردات، ويحتل السوق األسيوي المرتبة الثانية بنسبة 

. ويعد القتصاد الليبي مستورداا صافياا للخدمات حيث يبلغ %6الواردات من الدول العربية تبلغ 
 22. 2005مليار دينار عام  1.9صافي العجز أكثر من 

 )مليون دينار ليبي(  2004 – 2003الليبية  هيكل الواردات ( 3جدول رقم )

 2004 2003 السلع

 النسبية القيمة النسبة القيمة

 14.1 1159.8 13.4 749.0 مواد غذائية وحيونات حية

 0.2 15.1 0.1 8.6 مشروبات وتبغ

 1.4 118.1 1.4 77.2 مواد خام

 0.7 56.4 0.7 38.2 وقود ومحروقات ومواد مصنعة بها 

 1.9 156.5 3.1 176.0 مزيوت وشحو 

 4.0 334.4 5.3 294.1 مواد كيماوية

 19.9 1646.7 20.9 1169.7 مصنوعات مصنفة

 48.0 3960.3 48.0 2685.7 آالت ومعدات

 9.8 807.9 7.1 399.4 منصوعات غير مصنفة

 100 8255.2 100 5597.9 إجمالي الواردات

 ىاداا إل، استناد الليبي وتحديات منظمة التجارة العالميةالمصدر: المصدر: الدكتور عبد هلل شامية، القتص
 .بتصرف 70 – 33، جداول رقم 49 – 2005التقرير السنوي لمصرف ليبيا المركزي رقم 

 
ن النظر إلى واقع القتصـــــاد الليبي يشـــــير بوضـــــوه إلى أن الســـــياســـــات التنموية في ليبيا قد ) إ

 يع مصــــادر الدخل وتغيير هيكل الناتج المحليفشــــلت في تحقيق أهدافها، وخاصــــة على صــــعيد تنو 
اإلجمالي لصـــالح القطاعات غير النفطية، والعتماد على قطاعي الصـــناعة والزراعة خلق مصـــادر 
للدخل بديلة للنفط وتحقيق التنمية المكانية، ويتناول هذا الجزء من البحث واقع القتصــــاد الليبي بعد 

. ( ياسات التنموية السابقة وما هي اآلثار التي ترتبت عنهامرور أكثر من ثالثة عقود من تنفيذ الس
23 

                                                 
 . 9/12/2007نظر، صحيفة قورينا بتاريل ا -  22

ــــــــــــــــــادى محمد نوري المغيربيا  -  23 ــــــــــــــــــال عبد اهلل الشــــحومي، أثر ، نظر، الدكتور عمر إبراهيم العفاس، فـ ابتهـ
لمؤتمر ا، مة التجارة العالمية على تحديد أولويات التنمية لصــــــــانع الســــــــياســــــــة العامة في ليبياالنضــــــــمام إلى منظ

  (.2007يونيو/حزيران  13-11جامعة قاريونس ـ بنغازي، )، الوطني األول للسياسات العامة في ليبيا
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 برامج إعادة هيكلة االقتصاد الليبي:
بدأ التفكير في برامج إعادة هيكلة القتصاد الليبي، والتوجه نحو المزيد من الحرية  القتصادية، 

اجية النشاطات اإلنتوالعمل على رفع كفاءة المنشات اإلنتاجية والخدمية، والدفع بالمواطنين نحو 
الخاصة في مرحلة مبكرة ترجع إلى أوائل الثمانينيات واستمرت حتى نهاية عقد التسعينيات، وأوائل 
العقد الحالي من القرن الواحد والعشرين. وقد صدرت مجموعة من التشريعات تهدف إلى تصحيح 

لة، ودفع رامج إعادة الهيكوملء بعض الثغرات والتناقضات في البيئة القانونية القائمة وتشجيع ب
القطاع الخاص للمشاركة وبجدية في الحياة القتصادية، وتهدف وبشكل أكثر تحديدا إلى اجتذاب 
رأس المال األجنبي وتحقيق أهداف المجتمع القتصادية في النمو  والستقرار القتصادي، ومن أهم 

 24هذه القوانين والقرارات : 
 ان األحكام الخاصة بالتشاركيات، بش 1985( لسنة 9القانون رقم ) -
 بشان بعض األحكام الخاصة بالنشاط القتصادي،  1988( لسنة 8القانون رقم ) -

ن أسس تطبيق الملكية الجماعية بشأ 1989(  لسنة 724العامة رقم  )قرار اللجنة الشعبية  -
ذلك مة إلى اإلفراد و نقل ملكية العديد من الوحدات القتصادية العا حقاا للوحدات القتصادية، و تم 

في إطار سياسة عامة ترمي إلى إعادة هيكلة البنية اإلنتاجية في القتصاد الليبي، ولقد توج هذا 
 التوجه بصدور

ولئحته التنفيذية، الذي يشـــجع على الملكية الفردية، وتكوين  1992( لسنة 9القانون رقم ) -
عادة هيكلة الجهاز المصرفي.   الشركات المساهمة، وا 

   1993( لسنة 1قانون النقد والئتمان رقم ) -

بشان تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية , والذي تم  1997( لسنة 5القانون رقم ) -
 ، 2006تعديله عام 

 ( بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، 2001م )1430( لسنة 9القانون رقم ) -

 1992( لسنة 9مواد القانون رقم )(  بتعديل بعض 2001م )1430( لسنة 8القانون رقم ) -
 بشان مزاولة األنشطة القتصادية، 

(  بتقرير بعض اإلحكام في شان مزاولة األنشطة 2001ور )1369( لسنة 21القانون رقم ) -
 القتصادية، 

                                                 

ؤتمر الوطني األول الم، الدكتور عبد اهلل امحمد شـــــــامية، الســـــــياســـــــات القتصـــــــادية لمرحلة إعادة الهيكلة -  24
 (.2007يونيو/حزيران  13-11جامعة قاريونس ـ بنغازي، )، للسياسات العامة في ليبيا
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يجاد فرص  2001( لسنة 115قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) - بشأن اإلقراض السكني وا 
 ،عمل والتحول لإلنتاج

بشأن اعتماد برنامج اإلقراض اإلسكاني  2001( لسنة 275ار اللجنة الشعبية العامة رقم )قر  -
 ،واإلنتاجي

 ،بشأن إصاله القطاع المصرفي 2002( لسنة 105قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
 ،بشأن تأسيس المصرف الريفي 2002( لسنة 12قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -

( بتعديل وتوحيد 2002ور ) 1370( لسنة 7رف ليبيا المركزي رقم )قرار مجلس إدارة مص -
 سعر صرف الدينار الليبي، 

( بتقرير 2002ور )1370( لسنة 70قرار اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة رقم ) -
 بعض األحكام بشان الستيراد، 

 لكيات الخاصة، ( بشان الم2002ور )1370( لسنة 70قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -

( 21( بإضافة وتعديل بعض المواد القانون رقم )2004ور )1372( لسنة 1القانون رقم ) -
 ( بشان تنظـيم مزاولة األنشطة القتصادية، 2001ور )1369لسنة 

( بشان تعــديل بــعض اإلحكام الخاصة بالملكية 2004ور )1372( لسنة 3القانون رقم ) -
 العقارية،

 ( بشان تنظيم أعمال الوكالت التجارية، 2004ور )1372سنة( ل6القانون رقم ) -

( بشان ضريبة الدخل وضريبة 2004ور )1372( لسنة 12( و رقم )11القانونان رقم ) -
 الدمغة، 

( 21( بإضافة وتعديل بعض المواد القانون رقم )2004ور )1372( لسنة 1القانون رقم ) -
 طة القتصادية، ( بشان تنظـيم مزاولة األنش2001ور )1369لسنة 

( بشان تعــديل بــعض اإلحكام الخاصة بالملكية 2004ور )1372( لسنة 3القانون رقم ) -
 العقارية،

 ( بشان تنظيم أعمال الوكالت التجارية، 2004ور )1372( لسنة6القانون رقم ) -

( بشان ضريبة الدخل وضريبة 2004ور )1372( لسنة 12( و رقم )11القانونان رقم ) -
 الدمغة، 

بشأن تقرير بعض األحكام المتعلقة  2004( لسنة 318قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
 بتسعيرة المنتجات المحلية

 بن الستثمار وسياسة اإلقراض 2004( لسنة 373قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
نتاج بشأن تعديل بعض فئات ضريبتي اإل 2005( لسنة 114قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -

 والستهالك بقصد حماية المنتج المحلي
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بشأن فرض رسوم خدمات على كافة السلع  2005( لسنة 3قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
 من قيمة هذه السلع %4المستوردة بمقدار 

 بشأن تأسيس مركز تنمية الصادرات 2006( لسنة 130قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
 ( بإنشاء صندوق التشغيل، 2006ور ) 1374( لسنة 109ة العامة رقم )قرار اللجنة الشعبي -

( بإنشاء سوق األوراق 2006ور ) 1374(  لسنة 134قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -
 المالية.

هذه التشريعات بنصوصها ولوائحها التنفيذية، وزخمها الشديد، مهدت األرضية القانونية لبدء 
ة، ووفرت إطاراا للقطاع الخاص لينضج ويشارك مشاركة حقيقية في العملية برامج إعادة هيكلة حقيقي

القتصادية التنموية بكامل أبعادها. ولكن ما زالت اإلنجازات بسيطة و المشاركة دون المستوى 
 المأمول، وما زالت هيمنة المؤسسات القتصادية العامة واضحة.

 الليبي: يهم مالمح السياسة االقتصادية لتحديث االقتصاد
ويمكن تحديد أهم مالمح السياسة القتصادية من خالل هذه التشريعات والتي تهدف لتطوير 

 :وتحديث القتصاد الليبي كما يلي
 خصخصة القطاع العام كخيار استراتيجي.        ·
 .التحول من دولة منتجة إلي دولة راعية        ·
 تطوير القطاع المصرفي.        ·
 .يص الرقابة على النقدتقل        ·
 تحرير التجارة الخارجية.        ·
 إعادة تنظيم عالقات الملكية والعمل.        ·
 .تشجيع الستثمارات األجنبية ونقل التكنولوجيا        ·
 تخفيض الرسوم الجمركية.        ·
 معالجة مشكلة الدين العام        ·

 واإلجراءات المتخذة في ليبيا يالحظ وجود سياسة عامةإن المتتبع لصدور القوانين والتشريعات 
تهدف إلي تحرير التجارة وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة القتصاد الليبي لكي يتمشى وتحديات 
األلفية الجديدة. وكان هدف السياسة القتصادية إيجاد مصادر بديلة لعائدات النفط، األمر الذي أدى 

 25. 1990لقتصادية في ليبيا منذ عام إلي ظهور بداية اإلصالحات ا

                                                 
حالة الســياســة  :الدكتور مصــطفى عبداهلل خشــيم ، تأثير شــروط صــندوق النقد الدولي على الســياســة العامة -  25

ــــــــــ بنغازي، )، ي ليبياالمؤتمر الوطني األول للسياسات العامة ف،  العامة الليبية للخصخصة -11جامعة قاريونس ـ
 (.2007يونيو/حزيران  13
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الجديدة وما ســــــــينجم عنها من "إجراءات" تمس حياة الليبيين،  ول شــــــــك في أن الســــــــياســــــــات)  
الســــــــــــــلع التموينية مقابل زيادة األجور، قد يفتح المجال واســــــــــــــعا أمام حرية  كإلغاء الدعم نهائيا عن

المواطنين، وهو  لتوفير احتياجات ،رة العالميةالغذاء،ترتيبات ما بعد الدخول في منظمة التجا استيراد
ســـلبية دون شـــك، زيادة على  ما قد يتســـبب في اســـتيراد التضـــخم من األســـواق العالمية، وهي ظاهرة

ـــاك ـــة في األجور مـــا لم تكن هن ـــادة الظـــاهري ـــات األمـــان  أنهـــا قـــد تلتهم الزي ـــة ويقظـــة لجمعي فعـــالي
أعزل في معركة بال ســــاله، الشــــيء  ســــيجد نفســــهالجتماعي وحماية المســــتهلك، هذا األخير الذي 

 26(.  لليبرالية  يالذي يزيح الغطاء عن الوجه غير األخالق
 معدالت انفتا  االقتصاد الليبي على العالم الخارجي   ( 4جدول رقم ) 

 ) مليون دينار ليبي ( 2004-1980 والميزان التجاري خالل السنوات 
  

  السنوات

  

  الصادرات

  

  تالواردا

إجمالي 
 التجارة

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي       
 "GDP” 

% 
إجمالي  

التجارة 
 GDP إلى

% 
الواردات 

GD إلى

P 

الميزان 
 التجاري

  

1980 6489.2  2006.2  8495.4 10271.0 82.7 19.5 4483.0+ 
1990 3744.9 1510.9 5255.8 7749.6 67.8 19.5 2234.0+ 

1995 3222.1 1728.5 4950.6 10672.3 46.4 16.2 1493.6+ 
1996 3578.7 1914.8 5493.5 12327.3 44,6 15.5 1663.9+ 
1997 3455.6 2138.6 5594.2 13800.5 40.5 15.5 1317.0+ 
1998 2374.1 2203.8 4577.9 12610.6 36.3 17.5 170.3+ 

1999 3682.2 1928.6 5610.8 14075.2 39.9 13.7 1753.6+ 
2000 5221.5 1911.4 7132.9 17620.2 40.5 10.8 3310.1+ 
2001 5394.0 2660.4 8054.4 17604.5 45.8 15.1 2733.6+ 
2002 10177.0 5585.7 15762.7 25914.0 60.8 21.5 4591.3+ 

2003 14806.6 5597.9 20404.5 31731.6 64.3 17.6 9208.7+ 
2004 20848.3 8255.2 29103.5 40307.0 70.0 20.5 12593.1+ 

 .35(، جدول رقم 2006النشرة القتصادية، مصرف ليبيا المركزي. )طرابلس: إدارة البحوث واإلحصاء، المصدر: 
) يعي  القتصاد الليبي، هذه الفترة، حالة من إعادة هيكلة بنيانه، والتحول نحو إعطاء دور 

الريادة  ، بل دورأكبر وأوسع للقطاع الخاص لخوض غمار الستثمار والتوظيف واإلنتاج  والتوزيع
في العملية القتصادية، و فتح الباب أمـــام الستثمار األجنبي لـيســهم، إلى جانب الستثمار الوطني، 
في دفع عجلة التنمية القتصادية والجتماعية، ولقد  تجلى كل ذلك من خالل تحولت اقتصادية  

ملية ظورة في السابق، وبداية برامج عوالتي تمثلت في السماه بمزاولة بعض األنشطة التي كانت مح
لتمليك بعض الوحدات القتصادية العامة،  ومحاولة نشر ثقافة المنافسة والشفافية، وأخيرا اإلعالن 
نشاء صندوق التشغيل لدعم وتمويل المبادرات الفردية، وكل ذلك  عن قيام سوق لألوراق المالية وا 

                                                 
 أحمد ولد نافع، مصدر السابق. -  26
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ما تم ذكره في مقدمة هذه  صادية الجديدة وحسبوفق حزمة دسمة من القوانين والقرارات القت
 27(.الورقة

 ةونورد فيما يلي بعض المقترحات الخاصة بالسياسات القتصادية النقدية والمالية والتجارية الليبي
جامعة  ،المؤتمر الوطني األول للسياسات العامة في ليبياقدمها الدكتور عبد اهلل امحمد شاميه في 

 : 2007يونيو/حزيران  13-11قاريونس ـ بنغازي، 
توحيد الميزانية العامة ضمن ميزانية موحدة تتولى مسؤولية إعدادها وتنفيذها ومتابعتها، أمانة  -1

 28اللجنة الشعبية العامة للمالية . 
رفع كفاءة اإلنفاق العام عن طريق انتهاج األسس العلمية لختيار ودراسة البرامج الستثمارية  -2

من الجدوى القتصادية للمشاريع الستثمارية، مع وضع األساليب الفعالة والكفؤة  العامة، والتأكد
 للتنفيذ، وتحري الدقة والموضوعية في المراجعة والمتابعة . 

الحد من اإلعفاءات الضريبية المطلقة والعمل على ضبطها واستبدالها بحوافز ضريبية تشجع  -3
رة مراجعة النظام الضريبي من وقت آلخر وتعديله وبما مباشرة على رفع األداء والكفاءة، مع ضرو 

يكفل توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض أسعار الضرائب الحدية لتحفيز األفراد والمؤسسات على 
 الستثمار في اإلنتاج .

إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبما يحقق تغييرا حقيقيا في نمط الملكية، وبما يضفي على  -4
كفاءة والمقدرة على مواكبة المستجدات على الساحة الدولية في مجالت العمل المصرفي أداء القطاع ال

والمالي، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث األدوات المصرفية والمالية، وتلبية المعايير المتعلقة 
 بالكفاءة والفاعلية والشفافية.

وازن سياسة سعر فائدة مصرفي متتباع حافظة على الستقرار النقدي، مع االستمرار في الم -5
يعبر عن ندرة رأس المال، وحاجة القتصاد إلى قروض إنتاجية من جهة، والحاجة إلى قروض 
استهالكية من جهة أخرى، وبما  يكفل تشجيع تعبئة المدخرات المحلية، مع ضرورة مراجعة سياسة 

 سعر الفائدة من فترة ألخرى لتحقيق تلك األهداف .
ى عرض النقود كمؤشر مهم لالستقرار النقدي والقتصادي ومن ثم ضرورة مواكبة التركيز عل -6

وارتباط الزيادة في عرض النقود وحجم الئتمان للزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي دون غيره من 
 احتياجات الخزانة العامة.  

                                                 

المؤتمر الوطني األول ، الدكتور عبد اهلل امحمد شـــــامية، الســـــياســـــات القتصـــــادية لمرحلة إعادة الهيكلة  -  27
 (.2007زيران يونيو/ح 13-11جامعة قاريونس ـ بنغازي، )، للسياسات العامة في ليبيا

 دمج الميزانية التسييرية وميزانية التحول وميزانية الدعم، وجميع العمليات خارج الميزانية في ميزانية واحدة. -  28
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زانة، أمانة الخ التأكيد على ضرورة استقالل المصرف المركزي والخروج به من دائرة نفوذ -7
ومنحه الستقاللية الكافية في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق وظيفته دون الخوض في اختصاصات 
مالية بشكل مباشر، والكتفاء بالتنسيق مع السياسات األخرى وبما يضمن عدم تعارضها مع السياسة 

جارية، خالل المصارف الت يقتصر دور المصرف المركزي على توجيه الئتمان، منبحيث  النقدية .
ألوجه الستثمار المختلفة عن طريق أدوات السياسة النقدية المتنوعة دون التدخل المباشر في توجيه 

 الئتمان أو تقييده.
تطوير األنظمة واإلجراءات الجمركية التجارية وبما يلبي شروط ونتائج مفاوضات النضمام  -8

طبيق النظم المعلوماتية في معالجة تدفق السلع والخدمات وفق لمنظمة التجارة العالمية، بحيث يتم ت
التصنيف الدولي، وتطبيق نظم معلومات اإلدارة، وزيادة تنمية الموارد البشرية في القطاع الجمركي 

 29وتدريبها. 
من عدة مشــــــاكل منها ما هو كامن في تركيبته، ومنها  ييعاني القطاع النقدي والمصــــــرفي الليب

طبيعة ملكية مجموعة المصــــارف التجارية الرئيســــية والمتخصــــصــــة، هذه المصــــارف ما هو متعلق ب
تعمل كما لو كانت مصـــرفاا واحداا يقدم الحد األدنى من الخدمات المصـــرفية، تلك الخدمات التقليدية 
المتمثلة في العمل كخزينة لصــرف المرتبات، وتقديم التســهيالت الئتمانية وفي أضــيق الحدود، وفي 

إن القطاع النقدي والمصــرفي مثقل بعدة معوقات انعكســت في كفاءته خالل الفترة الماضــية، الواقع ف
باإلضـــــــــافة إلى ذلك لم يؤد المصـــــــــرف المركزي دوره كموجه ومراقب للحركة القتصـــــــــادية، وهو ما 

 30يعرف بسلبية السياسة النقدية. 
دة اعتماده ادي وتخفيف حمن القضايا الهامة في القتصاد الليبي تحقيق هدف التنويع القتص

 قطاع السياحة الذي تأخر بسبب -على النفط. وهذا يتطلب التركيز على قطاعين مهمين: األول 
قطاع  -النقص الشديد في تقديم الخدمات للسياه وعدم توفر الخبرات والمهارات السياحية. الثاني 

قيق هدف ع القتصادي في ليبيا. ولتحالزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية كروافد مهمة للتنوي
 :التنويع القتصادي لبد من

 .تنمية قطاع الزراعة 

 .تنمية قطاع السياحة 

 نفط الخام.لكبديل لوتنويع صادرات المشتقات النفطية  ةتطوير الصناعات البتروكيماوي 

 .الهتمام بالثروة البحرية واستغالل الساحل الليبي 

                                                 

المؤتمر الوطني األول ، الدكتور عبد اهلل امحمد شـــــــامية، الســـــــياســـــــات القتصـــــــادية لمرحلة إعادة الهيكلة -  29
 (.2007يونيو/حزيران  13-11ونس ـ بنغازي، )جامعة قاري، للسياسات العامة في ليبيا

 الدكتور عبد اهلل امحمد شامية، المصدر السابق. -  30
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  فير فرص جديدة خاصة للشباب الجدد والنساء في المجال تطوير المهارات المهنية و تو
 القتصادي

  توفير الستقرار لتحقيق النمو القتصادي و تقليل تحكم أسعار وصادرات النفط بالقتصاد
 .الليبي

  .31تطوير قاعدة بيانات الموارد الطبيعية والبشرية في ليبيا ورفع مستويات اإلدارة  

لب على مشاكله يكمن في مدى دقة السياسات المتبعة وجديتها ) إن نجاه أي اقتصاد في التغ
وتناسقها وعدم تعارضها مع بعضها البعض، من حيث تحقيق األهداف المتوخاة. وفي بعض األحيان 
ل بد من تحقيق توازن ما بين بعض األهداف التي قد تبدو متعارضة، والسعي نحو تحقيق األهداف 

تتطلبه من وقت وجهد ووفقا لخطة متكاملة وبرنامج زمني محدد. حسب ما تحظى به من أولوية وما 
وعليه فإن عالج أزمة القتصاد الليبي يكمن في إعادة هيكلة القتصاد وفق خطوات مدروسة وبرنامج 
ضفاء المصداقية والجدية على الجهود  زمني محدد وسياسات اقتصادية واضحة المعالم واألهداف، وا 

عادة الثقة لدى المواطن في المؤسسات المسؤولة عن رسم المبذولة نحو اإلصاله ا لقتصادي وا 
 32وتنفيذ السياسات القتصادية (. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ية األمم قراءة في ضــوء إســتراتيج_  نظر، هالة إبراهيم احويو، الســياســات الليبية لتحســين مســتوى المعيشــةا -  31

ـــــــــــــــ بنغازي، )، يبياالمؤتمر الوطني األول للسياسات العامة في ل، المتحدة لمحاربة الفقر  13-11جامعة قاريونس ـ
 (.2007يونيو/حزيران 

، حســب فريق من الخبراء القتصــاديين الليبيين في دراســة جريئة ، الوضــع القتصــادي في ليبياعادل مكراز -  32
 حول أزمة القتصاد الليبي أعدت في منتصف التسعينيات.
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 ةليبيالسورية ال االقتصاديةعالقات ال

تعد العالقات االقتصــــــــادية بين ســــــــورية وليبيا محطة هامة في تاريخ العالقات بين البلدين 
لعالقات إلى مستوى العالقات السياسية المميزة القائمة بينهما ويسعى البلدان إلى االرتقا  بهذه ا

 33وتعزيزها في شتى المجاالت. 
زالة جميع  ويظل اســــتمرار التشــــاور والتنســــيق بين البلدين في إطار دعم التكامل والتعاون وا 
 دالمعوقات التي تعترض مســـيرة العالقات االقتصـــادية تجســـيدام لمســـيرة التعاون بين البلدين. وتعق

اللجنة العليا الســورية الليبية اجتماعاتها بشــكل دوري لتفعيل العمل المشــترك ومراجعة االتفاقيات 
في المجال االقتصـادي والمالي ما ينعكس بشـكل  المبرمة وويـع يسـس التفاقيات جديدة وخاصـةم 

 إيجابي على البلدين والشعبين الشقيقين. 
ة هامة الســتعراض جوانب مســيرة التعاون بين وتعد اجتماعات اللجنة العليا المشــتركة مناســب

البلدين وتقييم نتائجها وآليات عملها وتذليل الصــــــعوبات والعقبات التي تعترض بعض مســــــاراتها 
واتخاذ الصـــيغ العملية والحلول المناســـبة لمعالجتها وويـــع ســـبل التنفيذ األكثر جدوى ومالئمة 

 لتعزيزها وتوسيع آفاقها. 
االقتصــــــــــادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين من يهم االتفاقيات وتعد اتفاقية التعاون 

التجارية الموقعة بين ســـورية وليبيا إيـــافة إلى االتفاقيات في مجال اإلســـكان والمرافق والتعمير 
صــاد في مجال االقت خاصــةم قات بينهما و والطرق والبنا . يؤكد البلدان يهمية ويــرورة تعزيز العال

 مار.والتجارة واالستث
يا  بادل التجاري بين ســـــــــورية وليب مليون دوالر ســـــــــنويام. ومن يهم  100ويفوق حجم الت

الصــادرات الســورية األقمشــة المنســوجة والســجاد ويغطية األريــيات واأللبســة بدنواعها والجلود 
 واألحذية والفواكه يما المستوردات السورية من ليبيا فتشمل اليوريا والبوتان للمنش ت الصناعية. 
تقع ليبيا في شـــمال يفريقيا على الســـاحل الجنوبي للبحر األبيض المتوســـط وتبلغ مســـاحتها 

وتمتلك شبكة واسعة  ةبالمائ 1ر9ماليين نسمة بمعدل نمو  6يلف كيلومتر مربع يقطنها  1ر8
من المطـارات والموان.. وتمتلـك ليبيـا موارد طبيعيـة متعـددة منهـا النفط والغـاز الطبيعي والجبس 

مليار  41ر5لنفط والغاز المصدر الرئيس للدخل في البالد وتبلغ احتياطات ليبيا من النفط ويعد ا
مليون برميل يوميام من النفط وتعتزم  2برميل وهي بذلك تتصــــدر الدول اإلفريقية  كما تنتج ليبيا 
 . 2010زيادة إنتاجها إلى ثالثة ماليين برميل يوميام اعتبارام من عام

 

                                                 
 ير:غياث مخول. تقر   2008آذار ,  20وكالة سانا الخميس,  -دمشق -  33
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 الرابعالمبحث 
 مح االقتصاد السعوديمال

الماضية تحولا كبيراا في مختلف نواحي الحياة  ةاألربععقود الالسعودي خالل  المجتمعشهد 
، لشاملةا خطط التنمية بوضع وتنفيذقيام الدولة من خالل القتصادية والجتماعية والعمرانية. 

عة من ء شبكة واسشملت إنشا ،األساسية ية التحتيةالبن لتطوير ضخمةاستثمارات وتوظيف 
 لمياها الطرق والجسور والسدود والمطارات والموان  واألرصفة البحرية ومرافق الكهرباء وتحلية

ونظم التصالت. كما تم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التعليم والتدريب بما في ذلك إنشاء 
 خصصية. المستشفيات العامة والتو ة يالصحالخدمات و  ،المدارس والكليات والجامعات

ــــــــــــــــد تمكنت مســيرة التخطيط للتنمية في المملكة من تحقيق ذلك في ضــوء تعاليم الدين  ) وقـ
اإلســـالمي الحنيف ومبادئه الســـمحة، وفي إطار التزام المملكة بفلســـفة القتصـــاد الحر وحرصـــها 
على زيادة إسهام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته وتهيئته ليصبح ركيزة أساسية للنشاط 

قتصـــــادي، وحرصـــــها كذلك على إتاحة المناخ الســـــتثماري ودعمه بالحوافز المشـــــجعة والتي ال
أســـهمت في تفعيل انفتاه اقتصـــاد المملكة واندماجه في القتصـــاد العالمي وهو ما يؤكده تنامي 
ـــــــة. وكما تشير  حجم المبادلت التجارية والمالية الخارجية وتطور بنود ميزان المدفوعات المختلفـ

( قــد 1994انــات، فــإن القيمــة الحقيقيــة للنــاتج المحلي اإلجمــالي ابــاألســــــــــــــعــار الثــابتــة لعــام )البيــ
( تحســـناا 2000تضـــاعفت نحو أربعة أضـــعاف خالل الثالثين ســـنة الماضـــية. كذلك شـــهد عام )

( بليون لاير وكان ذلك 22.7ملحوظاا أيضـــاا في وضـــع الموازنة العامة، إذ حققت فائضـــاا مقداره )
التوازن للسوق النفطية العالمية ونمو اإليرادات غير النفطية من ناحية، ومن ناحية بفضل عودة 

أخرى بفضـــل الســـياســـات المرنة لمنهجية التخطيط في المملكة الذي يوائم بين متطلبات المرحلة 
 والتطلعات المستقبلية (. 

مية الشــاملة التن تم تحديد األهداف اإلســتراتيجية لخطة - يهم األهداف اإلستراتيجية للتنمية
 المملكة العربية السعودية وفقاا لما يلي:في 

الدفاع عن الدين والوطن، والمحافظة على األمن والستقرار الجتماعي للبالد، وتعزيز  .1
 قيم النتماء والولء للوطن.

 رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين . .2

رص قتصاد الوطني من القوى العاملة، وتوفير فتنمية القوى البشرية لتلبية متطلبات ال .3
حالل العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة.  العمل للمواطنين، وا 

 تنويع القاعدة القتصادية. .4

 تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة. .5



 52 

 توفير بيئة مالئمة لنمو القطاع الخاص وتشجيعه على الستثمار وأداء  دور رئيس في .6
 عملية التنمية.

تعزيز مكانة المملكة في القتصاد العالمي، وتحسين وضعها التنافسي، وتوسيع  .7
 مجالت التعاون اإلقليمي والدولي.

 القوى العاملة و السكان ( 1جدول رقم ) 

التقرير الســـــــنوي لمؤســـــــســـــــة النقد العربي والتخطيط، ، وزارة القتصـــــــاد 23المصـــــــدر: منجزات خطط التنمية، اإلصـــــــدار 
  .تقديرات أولية )أ( مالحظات: (.2006(، والنشرة اإلحصائية ربع السنوية )43السعودي رقم )
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 المتعاقبة في المملكة العربية السعودية نذكر: 
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(نسمة
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غير سعوديين

إجمالي القوى العاملة 

سعوديون

غير سعوديين

 )أ( 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان  

إجمالي عدد السكان 
 )مليون نسمة(

19.98 20.38 20.91 21.44 21.98 22.53 23.12 23.68 

 17.27 16.85 16.42 16.01 15.61 15.22 14.83 14.57 سعوديون

 6.41 6.27 6.11 5.97 5.83 5.69 5.55 5.41 غير سعوديين

إجمالي القوى العاملة 
 )باأللف نسمة(

7230.3 7155.6 7582.7 8244.7 8278.1 8281.8 8520.0 8707.6 

 4017.4 3741.3 3536.3 3303.3 3108.1 2991.5 2844.1 2712.0 سعوديون  

 4690.2 4778.7 4745.5 4974.8 5136.6 4591.2 4311.5 4518.3 غير سعوديين  

 1193.3 1151.9 1105.4 1072.7 1053.4 1036.2 1020.1 1001.2 القطاع الحكومي 

 7514.3 7368.1 7176.4 7205.4 7191.3 6546.5 6135.5 6229.1 القطاع الخاص 
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  ،النمو المستقر والمنتظم لالقتصاد الوطني في إطار التغيرات الهيكلية لقاعدته اإلنتاجية 
 ،تزايد الستثمارات وتنامي الموارد القتصادية 
 ،رسوخ الوضع المالي الداخلي 
 ،التوازن والستقرار النقدي 
 ستوى العام لألسعار، ثبات الم 
 ،تحسن ميزان المدفوعات 
 .الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في األسواق الداخلية والخارجية 

وقد واكب ذلك النمو والتوســـــــــــع في القدرات اإلنتاجية تعديالت إيجابية وأســـــــــــاســـــــــــية في هيكل 
الناتج  ية في تكوينالقتصـــاد الوطني كان من أبرزها ازدياد إســـهام القطاعات اإلنتاجية غير النفط

ــــــــــــــد حجم نشاط القطاع الخاص واتساع نطاق أنشطته اإلنتاجية فضالا عن  المحلي اإلجمالي وتزايـ
 انخفاض درجة اعتماده على اإلنفاق الحكومي.

 منها ،المدن الصناعية في المدن الرئيسيةو الصناعية،  تم إقامة المنش ت وفي القطاع الصناعي
ات رتين في الجبيل وينبع المزودتين بمرافق متطورة لحتواء الصناعالمدينتين الصناعيتين الكبي

الثقيلة مثل الصناعات البتروكيماوية األساسية وصناعة الحديد والصلب ومصافي النفط العمالقة 
التي أنشأتها الدولة بمشاركة عدد من الشركات العالمية، والقطاع الخاص. كما تم تمديد شبكة 

كة ووسطها ومن الشرق إلى الغرب لنقل النفط الخام والغاز لتزويد مصافي أنابيب ضخمة شرق الممل
النفط ومصانع البتروكيماويات بالجبيل وينبع باحتياجاتها من النفط والغاز وكذلك محطات التصدير 
بالمدينتين لتصدير النفط الخام والغاز ومشتقاتهما. ووفرت الدولة، قروضاا ومنحناا كبيرة لدعم 

 34 لتحويلية والمشروعات الزراعية ومشروعات اإلسكان للمواطنين.الصناعات ا
حقق الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية معدلت  :الناتج المحلي اإلجمالي

، فتضاعفت قيمته الحقيقية 2004 - 1970على امتداد سنوات خطط التنمية الست  ةنمو مرتفع
، حيث زادت 1999 - 1969نحو أربعة أضعاف خالل الفترة  ( 1994) باألسعار الثابتة لعام 

( بليون لاير. وخالل العام األول 492.6( بليون لاير إلى )132.8قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من )
( %4.7( ازدادت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ) 2000مـن خطة التنمية السابعة ) عام 

(  1999ووصلت قيمته ) باألسعار الثابتة لعام  2000 في عام ( بليون لاير492.6فارتفعت إلى )
بليون لاير. وهذا يعد مؤشراا جيداا لنجاه إستراتيجية تعديل هيكل  722.2إلى حوالي  2004في عام 

القتصـاد الوطني السعودي من خالل تنامي إسهام القطاعات غير النفطية، السلعية والخدمية، في 
 إلجمالي. تكوين الناتج المحلي ا

                                                 
34  - http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1618&InNewsItemID=24601 
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) وتبرز معدلت النمـو المتواصل للقطاعات اإلنتاجية غير النفطية على امتداد سنوات خطط 
م(، الجهد الكبير في مجال التنمية الشــــــاملة والمســــــتديمة 2000-1969التنمية من عام إلى عام )

( %5.2) لقتصــاد المملكة، حيث بلغ متوســط معدل النمو الســنوي للناتج المحلي خالل هذه الفترة
(، وللقطاعات الخدمية بنســــــبة %5.6للقطاعات غير النفطية، وارتفع للقطاعات اإلنتاجية بمعدل )

(. وقــد حققــت %3.1(، في حين بلغ متوســــــــــــــط معــدل النمو الســــــــــــــنوي لقطــاع البترول )4.9%)
ـــــــــــــــــــــات اإلنتاجية الحيوية مثل الصـــــــناعة معدل نمو مرتفع خالل هذه الفترة بلغ متوســـــــطه  القطاعـ

(، والصــناعات %5.3ســنوياا، كما ارتفع تكرير البترول بمعدل نمو ســنوي متوســط قدره ) (6.8%)
ــــــد للصناعة %7.3التحويلية األخرى بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ) ــــــح الوزن المتزايـ (، مما يوضـ

 بجميع مفرداتها(. 
 الناتج المحلي اإلجمالي(  2جدول رقم ) 

، التقرير السنوي والتخطيط، حسابات القتصاد الكليتصاد ، وزارة الق23المصدر: منجزات خطط التنمية، اإلصدار 
 .تقديرات أولية )أ(مالحظات:  (.2006(، والنشرة اإلحصائية ربع السنوية )43لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم )

قد سجل  2006 وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي "باألسعار الجارية" في عام
وقد ارتفع معدل نمو ناتج القطاع  سعودي، بليون لاير 1307.5 حوالي ليبلغ %10.6 بنسبةنمواا 

 .%5.7لي، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي بنسبة  %6.3الخاص بنسبة 
 
 

 )أ( 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان  

 االسمي -الناتج المحلي اإلجمالي 
 )بليون لاير(

603.6 706.7 686.3 707.1 804.6 938.8 1182.5 1307.5 

 -نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 )%( االسمي

10.4 17.1 -2.9 3.0 13.8 16.7 26.0 10.6 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 بليون لاير( - 1999)أسعار 

603.6 633.0 636.4 637.2 686.0 722.2 766.0 798.9 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الحقيقي )%(

-0.7 4.9 0.5 0.1 7.7 5.3 6.1 4.3 

 6.3 5.7 5.7 4.4 3.8 3.7 4.3 3.8 النمو في القطاع الخاص )%(

 5.7 3.3 2.2 2.6 2.4 2.3 3.0 0.9 )%( النمو في القطاع الحكومي

 0.2- 8.5 6.6 18.6 8.5- 4.5- 7.3 8.6- (%النمو في قطاع النفط )

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 
 (1999)أسعار 

118.2 123.8 126.2 130.0 145.2 154.8 167.7 180.5 

النمو في تكوين رأس المال الثابت 
 اإلجمالي )%(

8.6 4.8 1.9 2.9 11.7 6.6 8.4 7.6 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الي السكان          إجم -اإلجمالي 

 )لاير سعودي(

30210 34674 32821 32979 36608 41669 51147 55216 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
السكان السعوديون        -اإلجمالي 

 )لاير سعودي(

41427 47650 45092 45296 50259 57174 70179 75711 
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 :يدا  االقتصاد السعودي مستوى
في أسعار النفط  الحاصل بالتراجع 2001أداء القتصاد السعودي خالل عام  مستوى تأثر
خاصة في البلدان الصناعية، مما أدى إلى بتباطأ معدل نمو القتصاد العالمي و و دما عنالعالمية 

. فقد تراجع متوسط سعر ةالمائفي  14.0انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره بنسبة 
دولراا للبرميل في عام  26.8دولراا للبرميل مقارنة بنحو  23.1النفط العربي الخفيف إلى حوالي 

، مما انعكس سلباا على وضع ةالمائفي  8.8انخفضت قيمة الصادرات النفطية بنسبة ، و  2000
مليار لاير. وعلى الرغم من تراجع  27الميزانية العامة في المملكة التي سجلت عجزاا يقدر بنحو 

إل أن القتصاد السعودي سجل تطورات  2001أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 
تمثلت في محافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع  إيجابية بارزة

 الخاص غير النفطي.
( فقد واصل القتصاد السعودي تحقيق معدلت نمو 2006 – 2002) الفترةأما خالل 

ملحوظة، وسجل الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو إيجابي، وسجل الحساب الجاري لميزان 
واتسم وضع األسعار بالستقرار بشكل ملحوظ، وسجل عرض النقود نمواا مرتفعاا المدفوعات فائضاا، 

للقطاع الخاص غير النفطي، وحقق النظام  اإلجماليواكبه معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي 
عادة المصرفي تقدماا مطرداا، واستمرت عملية التخصيص و  ن الهيكلة القتصادية لجوانب عديدة ما 

 ادية.األنشطة القتص
 الوطني دالقتصاتعزيز الثقة في  استمرارومن أهم اإلجراءات والقرارات التي كان لها دور في 

 :للملكة العربية السعودية
+( بالنسبة للعملة المحلية Aللمملكة حيث حصلت على درجة ) الئتمانيصدور التصنيف  -

(. وتعد نتائج هذا التصنيف S&P) ( بالنسبة للعملة األجنبية من وكالة ستاندرد آند بورزAودرجة )
 تصادالقالدولية واألمنية، مما يعكس مدى الثقة في متانة  القتصاديةممتازة في ظل األوضاع 

ذه الدرجة ه الحصول علىأسباب  ويعود. السعوديالسعودي ، وستعزز هذه النتائج مكانة القتصاد 
عار لى الرغم من التذبذب الكبير في أسالكلي ع القتصادي الستقرارالمتقدمة من التصنيف إلى 

ضخم، معدل الت وانخفاضأسعار الصرف،  لستقراروالنزاعات اإلقليمية، إضافة  النفط العالمية
 وجهود القطاع الخاص.  القتصادي النفتاهووجود قطاع مصرفي قوي، والجهود الطموحة لدعم 

يعتبر  اون لدول الخليج العربية والذياإلتحاد الجمركي بين دول مجلس التع اتفاقية تم تطبيق -
 . القتصاديمرحلة مهمة من مراحل التكامل 

ركة شل بين كل من ش اتفاقيةاألجنبي في قطاع الغاز تم مؤخراا توقيع  الستثمارفي مجال  -
الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره 

نتاج  .لالستثماره في منطقة جنوب الربع الخالي، كما تم طره مناطق أخرى وا 
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ة في البنية األساسي الستثمارومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في  -
ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص إلنتاج المياه لمعاملها 

قامة أربع محطات إل ( 1050نتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ )في رابغ وا 
 ( .BOOTالشركة وفقاا ألسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل ) لستخداماتميجاوات 

، وكان اإلقبال كبيراا على لالكتتابالسعودية  التصالتمن أسهم شركة  %30َطره  -
أضعاف، وكان لذلك أثرٌّ إيجابيٌّ على نشاط وحجم حيث بلغت التغطية ما يقارب أربع  الكتتاب

 التداول في سوق األسهم. 
 الموافقة على العديد من األنظمة التي من شأنها تعزيز 2003، 2002تم خالل عامي  -

  :من أهمها الستثماريةالبيئة و  بيئة األعمال
 نظام السوق المالية،  .1
 الغاز الطبيعي،  استثمارنظام ضريبة  .2
 بة شركات التأمين التعاوني، نظام مراق .3
 ،  الجتماعيةنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات  .4
 نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.  .5

حتمل أن من المنظام الضريبة على المستثمرين األجانب والذي  ويتم حالياا دراسة أمكاني إقرار
  ت األجنبية.الستثمارايكون له تأثير إيجابي في جذب 

 – 1970الفترة وقد حققت جهود التنمية تغيرات ملحوظة في هيكل القتصاد السعودي خالل 
 :أدت إلى تحسن مؤشرات األداء القتصادي وفقاا لما يلي ( 2000

( معدل نمو سنوي يقدر بنحو 1994سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام ) -
 (.2000-1970فترة )في المتوسط خالل ال % 4.7

 %10.6 بنسبةنمواا  2006 سجل الناتج المحلي اإلجمالي "باألسعار الجارية" في عام -
 سعودي. بليون لاير 1307.5 حوالي ليبلغ

  ،في المتوسط خالل الفترة % 4.1حقق القطاع النفطي معدل نمو سنوي يقارب  -

( خالل % 55.5)من  القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي أنخفض متوسط نصيب -
خالل سنوات  % 32.0إلى  29.0إلى ما بين  (1974 - 1970) خطة التنمية األولى

، نتيجة لتوسع وتنوع النشاط القتصادي غير (1999 - 1995) السادسة التنمية خطة
 المرتبط مباشرة بالقطاع النفطي.

متوسط وارتفع في ال % 5.8حقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي أعلى يقدر بنحو  -
خالل الخطة األولى إلى  % 45متوسط نصيبه في الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي 

 خالل الخطة السادسة. % 68حوالي 
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في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في  %6سجل القطاع الخاص معدل نمو سنوي يقارب  -
اع الحكومي في حين بلغ متوسط نصيب القط %73الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالي 

 .%27حوالي 
ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي )نصيبه في الناتج المحلي اإلجمالي( خالل  -

ريالا إلى حوالي  3750( بنحو ستة أمثال ونصف من حوالي 2000-1970) الفترة
 ريالا. 24150

إلى نحو  1969مليون شخص عام  1.2ارتفع تقدير حجم العمالة السعودية من نحو  -
 في المتوسط. % 3.3، بمعدل نمو سنوي يقارب 1999مليون شخص عام  3.2

مليون  4.0إلى حوالي  1975مليون عام  0.5ارتفعت أعداد العمالة األجنبية من حوالي  -
 من إجمالي القوى العاملة. % 55.5، ممثلة حوالي 1999عام 

 1969بة عام مليون طالب وطال 0.6زاد عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من نحو  -
في  %7بمعدل نمو سنوي مقداره  1999مليون طالب وطالبة عام  4.7إلى حوالي 
 المتوسط.

 الموازنة العامة:
حرصــــت المملكة العربية الســــعودية ومن خالل الموازنة العامة على تمويل برامج ومشــــروعات 

ى الخطــة وحت 1974 - 1970خطط التنميــة القتصــــــــــــــــاديــة والجتمــاعيــة ) منــذ الخطــة األولى 
(، في ضـــــوء اإلمكانات المالية المتوفرة على الرغم من التقلبات الحادة  2004 – 2000الســـــابعة 

في األســعار العالمية للنفط الخام واتجاهها إلى النخفاض بصــورة حادة في بعض الســنوات، حتى 
فيض ( دولرات، مع ما رافقه من تخ8ووصل متوسط سعر البرميل ) 1998بلغت ذروتها في عام 

ــــــــى استقرار السوق العالمية للنفط  ــــــــاا علـ لإلنتاج والتزام المملكة بتنفيذ قرارات منظمة األوبك، حفاظـ
 وضمان استقرارها.

ـــــــــــــــــي ظل عودة التوازن للســـوق النفطية العالمية، وتوجه الســـياســـات القتصـــادية والمالية في  فـ
ل لنفطية في إطار برنامج شـــامالمملكة العربية الســـعودية نحو تحقيق إيرادات من المصـــادر غير ا

 -1982لتعميق اإلصــــاله المالي والقتصــــادي، حققت الموازنة العامة عجزاا اســــتمر خالل الفترة 
مقــابــل عجز  2000بليون لاير ( في عــام  22.7، ثم تحول العجز إلى فــائض بلغ حوالي )1999
ــــــز قيمته )1999( بليون لاير في عام 36.3قيمته ) بسبب  1998 في عام ( بليون لاير48.4، وعجـ

 تراجع اإليرادات النفطية بمعدلت كبيـرة فـي ظـل أوضاع السوق العالمية للنفط خالل تلك الفترة.
ومع تحول عجز الموازنة في المملكة العربية إلى فائض، ازدادت القدرة على توســــــــــــــيع نطاق 

لمحلي فيز نمو الناتج ااإلنفاق العام الجاري والســــتثماري وتوســــيع نطاق النشــــاط القتصــــادي وتح
اإلجمالي بصـــــــورة عامة باإلضـــــــافة إلى توفير الســـــــيولة لســـــــداد جميع المســـــــتحقات وخفض الدين 
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 الداخلي العام وبالتالي تخفيض أعباء األقساط والفوائد في الموازنة العامة.
 2006 - 1999خالل الفترة  ميزانية الدولة(  3جدول رقم ) 

، وزارة القتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي 23المصدر: منجزات خطط التنمية، اإلصدار 
 .تقديرات أولية  )أ(مالحظات:   (.2006(، والنشرة اإلحصائية ربع السنوية )43السعودي رقم )

 

 

 

 
 
في الموازنة السعودية  ق دَِّرْت اإليرادات: 2006في السنة المالية  للموازنة لمالمح الرئيسيةا

دَِّدْت النفقات العامة بمبلغ كما  .سعودي بليون لاير 673.7بمبلغ  2006في عام  بليون  393.3ح 
 الميزانية شتملتسعودي. وا بليون لاير 280.4في الميزانية بمبلغ  الفائضق دَِّر وبذلك  .سعوديلاير 

ليم في قطاعات التع اعتمادهالبعض المشاريع التي سبق  ومتابعةمشاريع جديدة تمويل على 
والـخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصالت  الجتماعيةوالصحة والتنمية 

 والتجهيزات األساسية. 
نوات خالل الس تنمية المتخصصةحجم القروض المقدمة من صناديق ال يتنامىأن  ومن المتوقع

مبالغ لبرنامج ضمان قروض المؤسسات  اعتماد. أما برامج التمويل الحكومية فقد تم القادمة
ى وسيتيح هذا البرنامج حصول هذه المؤسسات عل المملكةالمتوسطة والصغيرة الذي بدأ نشاطه في 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2002 2004 (أ)2006

(بليون لاير)رصيد ميزانية الدولة 
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان  
 )أ(

رصيد ميزانية الدولة 
 )بليون لاير(

-36.4 22.8 -26.9 -20.5 38.0 107.1 217.8 280.4 

 673.7 564.3 392.3 295.0 213.0 228.2 258.1 147.4 اإليرادات  

 393.3 346.5 285.2 257.0 233.5 255.1 235.3 183.8 النفقات  

الرصيد كنسبة مئوية   
المحلي من الناتج 
  االسمياإلجمالي 

-6.0 3.2 -3.9 -2.9 4.7 11.4 18.4 21.4 
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قراض الجامعات والكليات مبالغ إضافية لبرنامج إ اعتمدتالتمويل الالزم بشكل ميسر. كما 
 والمدارس األهلية.

 التجارة الخارجية:
تبدو أهمية التجارة الخارجية في المملكة العربية الســــــــعودية من خالل اعتماد اإليرادات العامة 
على عائدات تصدير النفط الخام في تمويل اإلنفاق الحكومي. ازدادت القيمة اإلجمالية للصادرات 

( بليون 17.5( من مبلغ )2000-1970لخدمات زيادة مطردة خالل الفترة )والواردات من السلع وا
( وهو مــــا يعني أنهــــا 2000( بليون لاير في عــــام )487.9( إلى حوالي )1970لاير في عــــام )

تضاعفت نحو ثمانية وعشرين ضعفاا، خالل الفترة المذكورة.مما يعكس التطور المستمر والزدياد 
ـــــي القتصاد العالمي. كما ازدادت قيمة الصادرات الملحوظ في انفتاه اقتصاد ا لمملكة واندماجه فـ

( بليون لاير 320.9( إلى حوالي )1970( بليون لاير في عام )12.3الســـــــــــلعية والخدمية من مبلغ )
( أي أنها تضــــاعفت ســــتة وعشــــرين ضــــعفاا خالل الفترة المذكورة. من جانب آخر 2000في عام )

( إلى حوالي 1970( بليون لاير في عام )5.2ة والخدمية من مبلغ )ازدادت قيمة الواردات الســــــــــلعي
 ( أي أنها تضاعفت اثنين وثالثين ضعفاا خالل هذه الفترة.2000( بليون ريـال في عام )167)

 
 الميزان التجاري(  4جدول رقم ) 

التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي والتخطيط، ، وزارة القتصاد 23المصدر: منجزات خطط التنمية، اإلصدار 
 ، *   نهاية الفترة.تقديرات أولية )أ(مالحظات:  (.2006(، والنشرة اإلحصائية ربع السنوية )43السعودي رقم )

 
 
 

 )أ( 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان 

 -الصادرات السلعية )فوب 
 ون لاير(بلي

190.1 290.6 254.9 271.7 349.7 472.5 677.1 791.3 

النفط )النفط الخام   
 والمنتجات المكررة(

168.2 265.7 224.2 239.3 308.5 415.3 604.7 705.8 

 85.5 72.4 57.2 41.1 32.4 30.7 24.8 21.9 أخرى )غير نفطية(  

 -الواردات السلعية )سيف 
 بليون لاير(

105.0 113.2 116.9 121.1 138.4 167.8 222.8 261.4 

الميزان التجاري  السلعي 
 بليون لاير( -)فوب 

93.8 186.7 147.6 160.7 222.7 318.6 470.8 557.1 

كنسبة مئوية من الناتج   
 المحلي اإلجمالي اإلسمي

15.5 26.4 21.5 22.7 27.7 33.9 39.8 42.6 

ميزان الحساب الجاري 
 )بليون لاير(

1.5 53.7 35.1 44.5 105.2 194.7 337.3 357.7 

كنسبة مئوية من الناتج   
 المحلي اإلجمالي اإلسمي

0.3 7.6 5.1 6.3 13.1 20.7 28.5 27.4 

إنتاج النفط الخام )مليون 
 برميل/يوميأ(

7.6 8.1 7.9 7.1 8.4 8.9 9.5 9.2 

متوسط سعر الخام العربي  
 الخفيف )دوالر/برميل(

17.45 26.81 23.06 24.32 27.11 34.53 49.67 59.01 
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 ميزان المدفوعات:

ـــــــــــــــــــاع األســـــواق العالمية للنفط وارتفاع أســـــعاره خالل عقد الســـــبعينات إلى أد ى تحســـــن أوضــــــ
انعكاســــــــــات إيجابية ملموســــــــــة على بنود الحســــــــــاب الجاري لميزان المدفوعات. فقد ارتفعت القيمة 

( 220.9( إلى )1970( بليون لاير عام )11.1اإلجمالية للمقبوضــــــــــات في هذا الحســــــــــاب من )
(. وعلى الرغم من أن الزيادة قد شملت مختلف بنود المقبوضــــــــــات في 1979بليون لاير في عام )

ــــــــــــــــــــة الصــــــادرات الســــــلعية كانت األكبر، فقد قفزت قيمة هذه  هذا الحســــــاب إل أن الزيادة في قيمـ
( بليون لاير في عام 195( إلى نحو )1970( بليون ريـــــــــــــــــال في عام )9.8الصــادرات من نحو )

( بليون لاير في عـــام 10.7اإلجمـــاليـــة للمـــدفوعـــات من نحو )(. كمـــا إذ ازدادت القيمـــة 1979)
 (.1979( بليون لاير في عام )180.5( إلى نحو )1970)

 االستقرار النقدي ومكافحة التيخم: 
 إلى المحافظة على اســـــتقرار المســـــتوى المملكة العربية الســـــعودية تهدف الســـــياســـــة النقدية في

مناخ تطور المتغيرات القتصــادية الكلية وتهيئة ال يالءما العام لألســعار وتوفير الســيولة الالزمة بم
الستثماري المالئم، وقد نجحت الخطط الخمسية المتعاقبة في اإلبقاء على معدلت التضخم عند 
أدنى المســــــتويات، وذلك من خالل تعزيز ســــــياســــــات مكافحة التضــــــخم والتحكم في عرض النقود 

لنقدي. ومن األمثلة الواضـــــحة لإلنجاز في هذا المجال لالســـــتمرار في المحافظة على الســـــتقرار ا
( إلى 2000انخفــاض معــدل نمو عرض النقود خالل العــام األول من خطــة التنميــة الســــــــــــــــابعــة )

(  مما أســــــــــــــهم في تعزيز الســــــــــــــتقرار %6.8( وقدره )1999بالمحقق في عام ) مقارنة( 4.5%)
أدى إلى الحفاظ على القوة و خارجيـــــــــــــــــة، النقدي واســتقرار أســعار الصــرف في األســواق الداخلية وال
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 الشرائية لللاير السعودي.
ـــــــــــــــــــد حققت الســـــياســـــات النقدية نجاحات ملحوظة  تمثلت في  2000 – 1970 خالل الفترةوقـ

الستقرار النسبي للقاعدة النقدية عن طريق تجنب التقلبات الحـــــادة، مـــــع تحقيق زيادة مطردة فـــــي 
ــــــــــــــــــــم الئتمان المصــــــرفي طويل األجل ، وتوفير التمويل الالزم لواردات القطاع الخاص. ومن حجـ

ناحية أخــــــــــــــــرى، أدى نجاه السياسة النقدية إلى تحقيق زيادة مطردة في رأس المال والحتياطيات 
 وأرباه المصـارف التجاريـة مما يعزز دور القطاع المصرفي في التنمية القتصادية والجتماعية.

عودي والتي تمارس مهمات البنك المركزي بدور مهم في وقد قامت مؤســــســــة النقد العربي الســــ
تنفيذ السياســــــــــــــــة النقدية ومتابعة مؤشرات الستقرار النقدي من خالل البنوك ومؤسسات اإلقراض 
ــــــا في تحقيق  ــــــدى إسهامهـ ــــــن مـ ــــــة، والتحقق مـ ــــــة الخدمات الماليـ ــــــن أنشطـ ــــــة وغيرها مـ المتخصصـ

 الستقرار القتصادي. 
حسن تإلى  العربية السعودية مؤشرات النظام المصرفي في المملكةومن جهة أخرى تشير 

جهزة رتفع عدد أاية في أعمالها فأداءه، كذلك زادت المصارف من إدخال التقنية المصرف مستوى 
صدار البطاقات، مما رسل الوعي المصرفي لدى الجمهور وساهم في  الصرف اآللي ونقاط البيع وا 

 المصارف. انخفاض النقد المتداول خارج 
 يدا  االستثمارات السعودية الخارجية

الصــــــــادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  2006أشــــــــار تقرير الســــــــتثمار العالمي 
، إل أن أداء 2006األونكتاد إلى تحســــــــــــــن أداء الســــــــــــــتثمارات الســــــــــــــعودية الخارجية خالل عام 

 ين لم ينم  حسب التوقعات.الستثمارات السعودية الخارجية خالل العقدين الماضي
من  طوال العقدين الماضــيين العديداالسـتثمارات السـعودية الخارجية أداء  مســتوى يثير تباين

ســتراتيجية فاعلة لدى منظومة  حول وجود رؤية واضــحةو ب تواضــع األداء، اســبأحول  التســاؤلت وا 
ياســات التكامل والتوازن الســعودية، وســ القتصــاد الســعودي لتطوير كل من دور الشــركات القيادية

 .في هذا الجانب
 128لقتصادات  األونكتاد على إصدار مؤشر لقياس أداء الستثمارات الخارجية مؤتمر دأب

 بع هذا القياس ترتيبيت. دولة. يســـــمى هذا المؤشـــــر مؤشـــــر أداء الســـــتثمارات المباشـــــرة الخارجية
ة اســتثماراتها الخارجية من األكفأ )المركز درجة كفاء دولة ترتيبا تنازليا بناءا على 128 اقتصــادات

ســــــــتثمارات لقياس أداء ال 1991المؤشــــــــر في عام  أطلق(.  128 األول( إلى أقل كفاءة )المركز
المؤشر فترة  اعتمد 1991األعوام الثالثة التي سبقت عام  دولة خالل 128 الخارجية لقتصادات

دولة  128تثمارات الخارجية لقتصــــادات إعطاء الســــ بهدفثالثة أعوام، عوضــــا عن عام واحد، 
ظهار انعكاساتها على نمو منظومتها  الوقت الكافي للدخول في المنظومات القتصادية األخرى، وا 

 . القتصادية
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يتم . المحلي الثاني إجمالي الناتجو األول الســــــــــــــتثمارات الخارجية،  مكونينالمؤشــــــــــــــر اعتمد 
القيمة اإلجمالية  ســـــــــــــتثمارات الخارجية إلىقيمة ال نســـــــــــــبةاألول عن طريق المؤشـــــــــــــر حســـــــــــــاب 

 نســــبةالثاني عن طريق  المؤشــــر دولة. كما يتم حســــاب 128 ســــتثمارات الخارجية لقتصــــاداتلال
دولة. يتم  128 الناتج المحلي لقتصــــــادات إلى إجمالي الوطنيإجمالي الناتج المحلي لالقتصــــــاد 

دما يكون ناتج هذه العملية الحســـــــابية أكبر عن .متعاقبة بعد ذلك حســـــــاب المعدل لفترة ثالثة أعوام
أن اســــــــــتثمارات القتصــــــــــاد المحلي الخارجية كبيرة مقارنة بحجم القتصــــــــــاد  من واحد, فهذا يعني

 أما عندما يكون. صـــحيح عندما يكون ناتج هذه العملية الحســـابية أقل من واحد المحلي. والعكس

القتصـــاد  ن هذا يعني أن كفاءة اســـتثماراتناتج هذه العملية الحســـابية أقل من صـــفر )ســـالب(, فإ
، ناهيك عن 128كن أن تؤثر في اقتصــــــــــــــادات الدول المحلي الخارجية متواضــــــــــــــعة لدرجة ل يم

 . منظومة القتصاد العالمي
 
 

 السعودية الموجودات الخارجية(  5جدول رقم ) 

(، 43، وزارة القتصاد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم )23المصدر: منجزات خطط التنمية، اإلصدار 
 الفترة.نهاية  * تقديرات أولية ، )أ(مالحظات:  (.2006والنشرة اإلحصائية ربع السنوية )

عندما ننظر إلى أداء الســـتثمارات الســـعودية الخارجية  نســـتنتج العديد من المالحظات المهمة
 35العقدين الماضيين: خالل 

                                                 
 .السعودية ) القتصادية (جريدة  محمد بن ناصر الجديد، -  35

 )ي( 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان 

 -جية الرسمية الموجودات الخار 
 صافي )بليون لاير(

255.6 301.1 309.2 291.3 367.3 479.7 725.5 899.8 

الموجودات الخارجية الرسمية   
 ديةلمؤسسة النقد العربي السعو 

141.8 178.3 181.3 157.1 223.2 324.1 563.6 829.2 

المؤسسات الحكومية والهيئات   
 المستقلة

113.8 122.8 127.9 134.2 144.1 155.6 161.9 70.6 

 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.745 سعر الصرف )لاير/دوالر يمريكي(

 19.3 11.6 18.8 6.9 14.8 6.6 4.3 6.8 )%( 3نمو عرض النقود ن

نسبة التغير في تكاليف المعيشة 
 (100م=1999)

 - -1.1 -1.1 0.2 0.6 0.3 0.7 2.2 

مؤشر يسعار األسهم السعودية ) 
 ( *1000م =1985

2028.5 2258.3 2430.1 2518.1 4437.6 8206.2 16712.6 7933.3 
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عندما احتل 1990-1988  بلغت الســــتثمارات الســــعودية الخارجية أفضــــل حالتها خالل .1
 .0.532المؤشر معدل  دولة وسجل 128 من بين 26اد السعودي المرتبة القتص

عندما 2003-2001  واجهت الســـــــتثمارات الســـــــعودية الخارجية أصـــــــعب تحدياتها خالل .2
 .0.005المؤشر معدل  دولة وسجل 128 من بين 107د السعودي المرتبة احتل القتصا

 .ممنذ نشأة المؤشر وحتى اليو  لم يتعّد مؤشر الستثمارات السعودية الخارجية الرقم واحد .3

وحتى اليوم عندما  2002والســتدامة منذ  ة الخارجية بالنمواتســمت الســتثمارات الســعودي .4
، وســــــــــــــجل 2005-2003خالل  65المرتبة  إلى 2003-2001خالل  107تقدمت من المرتبة 

 .0.147المؤشر معدل 

عندما انخفض  1992-1989الســـعودية الخارجية أداء ســـلبيا خالل  ســـجلت الســـتثمارات .5
 .105ل القتصاد السعودي المرتبة واحت -0.192معدل  المؤشر دون الصفر عند

الخارجية التي أوردها تقرير "األونكتاد" هي بكل المعايير القياســـــــــية  الســـــــــتثمارات الســـــــــعودية
بحجم منظومة القتصـــــــــاد الســـــــــعودي. حيث ذكر التقرير اســـــــــتثمارات "أرامكو  متواضـــــــــعة مقارنة
ذكر التقرير على عجالة الصـــــــــين والهند، واســـــــــتثمارات "ســـــــــابك" في أوروبا. كما  الســـــــــعودية" في

كل من "المملكة القابضــــة" في ســــلســــلة فنادق ومنتجعات موفنبك وفيرمون، و"ســــعودي  اســــتثمارات
الراجحي" في " لم يذكر التقرير بطبيعة الحال اســــــــتثمارات .في قطاع التصــــــــالت التركي "أوجيه

ة من التقرير. كما لم والمصـرفي القطاع المصـرفي الماليزي، عطفا على اسـتثناء المؤسـسـات المالية
عطفا على عدم محالفة الحظ للمرة  يذكر التقرير اســــتثمارات "التصــــالت الســــعودية" في مصــــر،

 .الثانية على التوالي بعد تونس

 اإلعانات الحكومية:
 صـــــاديةتحقســـــق تنمية اقتإلى تحقيق  في المملكة العربية الســـــعودية تهدف اإلعانات الحكومية

حيوية المرافق العامة ال وتأمينمجانية ال التعليمية والصــــــــــــــحية خدماتالفير تو متوازنة و واجتماعية 
بتكاليف رمزية وبما يســــــهم في رفع مســــــتويات المعيشــــــة، ومثال ذلك توفير الكهرباء للمشــــــروعات 
اإلنتاجية والخدمية بتكاليف مالئمة تسهم في تحفيز نشاطها وتشجعها على النمو وتزيد من قدرتها 

ـــــــــــــــــدة أهدافها الرئيســـة في األجل الطويل. وتعد اإلعانات التنافســـية لتعزي ز توجهات التنمية ومســـانـ
ـــــي بعض القطاعات لتحقيق أهداف تنموية محددة،  الحكومية أداة مهمة لمساندة النشاط الخاص فـ
ويوضــح ذلك  المجالت التي تشــملها اإلعانات الحكومية والمتضــمنة اإلعانات المقدمة للمزارعين 

عانات اإلن تاج المحلي للقمح والشــــــعير، والضــــــمـــــــــــــــــــــان الجتماعي، واإلعانات الممنوحة لمرافق وا 
الكهربـاء، وكذلك المدفوعات لجهات أخرى ذات الصلة بالرعاية الجتماعية وأندية الشباب، والنقل 

 الجماعي.
وقد حققت ســـــــــــــياســـــــــــــات اإلعانات الحكومية نتائج تنموية مهمة وبخاصـــــــــــــة في نطاق التنمية 
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يث حققت للمملكة الكتفاء الذاتي من ســـلعة إســـتراتيجية هامة هي القمح، كما ضـــمنت الزراعية ح
امتداد مظلة الضــــــــــــــمان الجتماعي إلى جميع الفئات التي تحتاج إليها، باإلضـــــــــــــــافة إلى توفير 
الخدمات العامة الالزمة للرعاية الجتماعية وأندية الشــــــــباب والنقل الجماعي، ويأتي ذلك إضــــــــافة 

ه الموازنــة العــامــة والخطــة من احتيــاجــات المواطنين من خــدمــات الصــــــــــــــحــة والتعليم إلى مــا توفر 
للمواطنين، وكذلك متطلبات المرافق والبنية األســــــــاســــــــية والخدمات العامة الرئيســــــــة لإلســــــــهام في 

 تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. 
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  :بية السعوديةفي المملكة العر  خطط التنمية الخمسية

هـ، فقد تـم 1407/4/12وتاريل  (6)م/ رقم الملكي زراء المتوج بالمرسوممجلـس الو  وفقـاا لقـرار
اعتماد اليوم العاشر من الجدي من كل عام، الموافق الحادي والثالثين من ديسمبر بداية للسنة المالية 

  .هـ1408/1407في المملكة وذلك منذ العام المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1974 - 1970هـ ) 1395 - 1390 ة األولـــىخطة التنمي

 (1979 - 1975هـ ) 1400 - 1395 خطة التنمية الثانيـــة

 (1984 - 1980هـ ) 1405 - 1400 خطة التنمية الثالثـــة

 (1989 - 1985هـ ) 1410 - 1405 خطة التنمية الرابعــة

 (1994 - 1990هـ ) 1415 - 1410 خطة التنمية الخامسة

 (1999 - 1995هـ ) 1420 - 1415 تنمية السادسةخطة ال

 (2004 - 2000هـ ) 1425 - 1420 خطة التنمية السابعـة

 (2009 - 2005هـ ) 1430 - 1425 خطة التنمية الثامنــة
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 التقويم الهجري وما يعادله من التقويم الميالدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ميالديال التقويم المالية السنة

1390/89 1969 

1395/94 1974 

1396/95 1975 

1397/96 1976 

1398/97 1977 

1399/98 1978 

1400/99 1979 

1401/00 1980 

1402/01 1981 

1403/02 1982 

1404/03 1983 

1405/04 1984 

1406/05 1985 

1407/06 1986 

1408/07 1987 

1409/08 1988 

1410/09 1989 

1411/10 1990 

1412/11 1991 

1413/12 1992 

1414/13 1993 

1415/14 1994 

1416/15 1995 

1417/16 1996 

1418/17 1997 

1419/18 1998 

1420/19 1999 

1421/20 2000 

1422/21 2001 

1423/22 2002 

1424/23 2003 

1425/24 2004 

1426/25 2005 

1427/26 2006 
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 إحصائيات يساسية المملكة العربية السعودية

 هـ1426/25 البيان 
2005 

 هـ1427/26
2006 

    2000   2000 المساحة        يلف كلم مربع

 23.68 23.12 إجمالي عدد السكان )مليون(*

 2.5 2.5 معدل نمو السكان )السعوديون(   )%(

 74.3 74.3 العمر المتوقع عند الوالدة )ذكور واناث(

     

 1307.50 1182.50 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي )بليون لاير(

    نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 55216 51147 )باألسعار الجارية باللاير السعودي(   

 14724 13639 )باألسعار الجارية بالدوالر األمريكي( 

 4.3 6.1 معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي )%( 

 2.50 1.50 معدل التيخم )الرقم القياسي ألسعار المستهلكين( )%(

     

 784.5 675.3 فوب )بليون لاير( -الصادرات السلعية  

 227.5 204.4 فوب )بليون لاير( –الواردات السلعية  

    الحساب الجاري لميزان المدفوعات )كنسبة  

 27.4 28.5 من الناتج المحلي اإلجمالي( )%(  

 3.75 3.75 يسعار الصرف )لاير سعودي / دوالر يمريكي(

 المصدر:  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
 ( .2004هـ )1425التقديرات مبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 68 

 المبحث الخامس
 التجربة التنمويةخصائص االقتصاد السوري و 

ي القرن العشــرين كان هناك توافق آراء واســع النطاق على أن مســتوى منذ منتصــف الثمانينات ف
أداء القتصــــــــــاد الســــــــــوري أضــــــــــحى أقل من إمكاناته، وكان هناك إقرار بالحاجة إلى إحداث تغيير 
رئيســي في الســياســات القتصــادية المتبعة. ومنذ ذلك الوقت طفا على الســطح مناقشــات علنية حول 

ســــتمر توافق اآلراء على ضــــرورة إصــــاله الســــياســــة القتصــــادية، عملية اإلصــــاله القتصــــادي. وا
وطالبت األحزاب الســـياســـية الرئيســـية ببرنامج لإلصـــاله، يحقق معدلت نمو أعلى وينقذ القتصـــاد 

 36السوري من الركود والنكما . 
ولبد من وضع سياسات تكفل توزيع نتائج وثمار النمو بشكل عادل ومتوازن، واستفادة الشرائح 

لفقيرة في المجتمع من نمط النمو، واســتثمار الموارد المتاحة في بناء القدرات البشــرية. وتحقيق نمواا ا
 عندما نجده:  خاصةا أن يكون نمواا خبيثاا ل يرحم و  اقتصادياا وحده ل يكفي، بل ويمكن

 نمواا ل يستفيد منه الفقراء ويترك الخاسرين نهباا للفقر المدقع. -
 ص عمل جديدة كافية.نمواا ل يولد فر  -

 نمواا بال صوت، ل يكفل مشاركة الناس. -

 نمواا ل يحقق وصول الناس إلى فرص العمل وأموال اإلنتاج. -

 نمواا بال مستقبل، ألنه يدمر البيئة ول يضمن حقوق األجيال القادمة. -

 نمواا يدمر التقاليد الثقافية والخصائص الجتماعية والتاريل. -

 لناس إلى فرص التعليم والمعرفة.نمواا ل يؤمن وصول ا -

 نمواا ل يؤمن وصول الناس إلى فرص الخدمات الصحية. -

من الواضـــــــــح أن هناك أعباء كبيرة تقع على كاهل ســـــــــورية جراء المعطيات المذكورة ســـــــــابقا 
وتجعل من مهمة اإلصـــــــــاله مهمة فائقة الصـــــــــعوبة، ولذلك لبد من وضـــــــــع أولويات اقتصـــــــــادية 

الموارد المحلية ودور ســــورية اإلقليمي ودورها في خطط  في الحســــبانتأخذ واســــتثمارية مســــتقبلية، 
التنمية اإلقليمية، هذا باإلضـــــــــــــــافة طبعا إلى تحديات التطوير التكنولوجي. وهنا لبد من تحديد 
اإلطار النظري لنوع ونمط التنمية القتصـــادية الذي تريده ســـورية وتحديد دور القطاع الخاص في 

  37 توزيع الموارد.عملية التنمية، و 

                                                 

يمكن اإلشــارة هنا إلى ما ورد حول هذا الموضــوع في خطاب القســم للســيد الرئيس بشــار األســد، وكذلك ما   - 36 
 األمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل في حفل افتتاه المؤتمر التاسع للحزب. ورد في كلمة

بوضـــــع خارطة  2000قام المكتب القتصـــــادي القطري لحزب البعث العربي الشـــــتراكي في منتصـــــف عام   - 37
 لالستثمار.
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 :التجربة التنمويةخصائص االقتصاد السوري و 
منذ منتصــــــــــف الثمانينات في القرن العشــــــــــرين كان هناك توافق آراء واســــــــــع النطاق على أن 
مســــتوى أداء القتصــــاد الســــوري أضــــحى أقل من إمكاناته، وكان هناك إقرار بالحاجة إلى إحداث 

متبعة. ومنذ ذلك الوقت طفا على الســــطح مناقشــــات تغيير رئيســــي في الســــياســــات القتصــــادية ال
علنية حول عملية اإلصــــاله القتصــــادي. واســــتمر توافق اآلراء على ضــــرورة إصــــاله الســــياســــة 
القتصــــادية، وطالبت األحزاب الســــياســــية الرئيســــية ببرنامج لإلصــــاله، يحقق معدلت نمو أعلى 

 38وينقذ القتصاد السوري من الركود والنكما . 
 خصائص االقتصاد العربي السوري: - يوالم 

 1996 - 1990نالحظ من البيانات أنه بالرغم من تذبذب معدلت النمو الســـــنوية خالل الفترة 
ســــــــنوياا  % 15فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة وســــــــطي معدل نمو يقدر بحوالي 

بتة. ويعزى ســـبب التراجع الكبير في الثا 1985ســـنوياا بأســـعار عام  % 7باألســـعار الجارية وحوالي 
إلى انخفاض أســــــــــعار النفط وأزمة ضــــــــــعف الســــــــــيولة التي عانى منها  1995معدل النمو في عام 

القتصــــاد الســــوري، والتي أثرت بشــــكل واضــــح على النشــــاط القتصــــادي للقطاع الخاص من حيث 
 الستثمار والستهالك والدخار المحلي. 

حدثت بعض التغيرات في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي في وتوضــــــــــــــح البيانات بأنه قد    
( والتي  % 28ســــــــورية ففي حين حافظ قطاع الزراعة على حصــــــــته في الناتج المحلي اإلجمالي ) 

تجعله يحتل المركز األول في تركيب الناتج المحلي، نالحظ تراجع نصيب قطاع الصناعة والتعدين 
في عام  % 14إلى نحو  1990إجمالي الناتج في عام  من % 20الذي يحتل المركز الثالث من 

. كما تزايدت حصـــــــــــة قطاع تجارة الجملة والمفرق الذي يحتل المركز الثاني وحصـــــــــــة قطاع 1996
 النقل والمواصالت الذي يحتل المركز الرابع في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي.

. ومن 1997في عام  % 4,4نســـبة اســـتنادا لألرقام الرســـمية انخفض الناتج المحلي اإلجمالي ب
. وقد أظهرت نتائج دراسـة اقتصـادية 1998في عام  % 3المقدر أن يكون قد انخفض أيضـا بنسـبة 

 1995دولر بين عام  837باألســــعار الجارية، ليســــجل  % 20انخفاض الدخل الفردي كان بنســــبة 
 39 .1997و 

مليار ليرة  188قارنة لتســــــــجل م % 2,11بنســــــــبة  1998ارتفعت الســــــــتثمارات اإلجمالية عام 
 %10,7ســـورية. واســـتمر القطاع الخاص بزيادة حصـــته في هذه الســـتثمارات محققاا تحســـناا بنســـبة 

                                                 

رئيس بشــار األســد، وكذلك ما يمكن اإلشــارة هنا إلى ما ورد حول هذا الموضــوع في خطاب القســم للســيد ال  - 38 
 ورد في كلمة األمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل في حفل افتتاه المؤتمر التاسع للحزب.

 دراسة أعدتها السفارة األميركية في دمشق. -  39
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ويمكننا تحديد يهم خصـــــائص . 1998مليار ليرة ســــــــورية عام  93ليســــــــجل  1997مقارنة مع عام 
 االقتصاد العربي السوري وفقام لما يلي: 

ــــــ التنوع والشمولية: 1 ن التطور القتصادي شمل جميع فروع القتصاد الوطني تنوع ألفهو م ـ
كالزراعة والصــــناعة والنقل والمواصــــالت والنفط والغاز والتجارة والســــياحة وجميع الخدمات األخرى. 

 وهو شامل ألنه يتبع أسلوب التخطيط المتوازن للتنمية )جغرافياا وقطاعياا(. 
القتصادي في سورية على التعددية القتصادية. وهذا يعتمد النظام  ـــــــ التعددية االقتصادية: 2

يعني التعاون بين كافة القطاعات )العام والخاص والتعاوني والمشــــــــــــــترك(، للنهوض بعملية التنمية 
 الشاملة. وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الستثمار المحلي واألجنبي في عمليات التنمية. 

ـــــــــ االستقرار والتطور: 3 قتصاد العربي السوري اقتصاداا مستقراا فهو لم يتعرض لهزات يعد ال ـ
عنيفة كما حدث في التحاد الســـــــوفيتي بعد انهيار التجربة الشـــــــتراكية، أو ما حصـــــــل لدول جنوب 
شــرق آســيا. ومن أهم عوامل الســتقرار والتطور في ســورية تزايد عائدات ســورية من النفط والمواســم 

نتيجة للســــــــــــياســــــــــــات الزراعية الناجحة التي اعتمدتها الحكومة، والبنية الزراعية الجيدة والتي جاءت 
 التحتية التي تملكها سورية.

ظل القتصاد العربي السوري غير مرتبط بالدوائر الرأسمالية العالمية،  ـ االستقالل واالنفتا : 4
اد نه اقتصـــــــمن خالل تزايد نســـــــبة العتماد على الذات في مجال اإلنتاج الزراعي والصـــــــناعي، ولك

 منفتح على مختلف بلدان العالم ويتعامل معها حسب مقتضيات المصلحة العامة.
وتجدر اإلشارة إلى تزايد مساهمة القطاع الخاص في النشاط القتصادي، حيث وصلت حصته 

 %70، كما وصــــــــــــــلت حصــــــــــــــته من التجارة الخارجية إلى %60من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
صــبحت متســاوية مع القطاع العام، وذلك دون تســجيل خضــات اجتماعية، وحصــته في الســتثمار أ

أو تراكمات ســــــلبية على المســــــتويات الجتماعية، ويبدو أن النهج القتصــــــادي الجديد ســــــيأخذ بعين 
العتبار أن يكون دور القطاع العام والقطاع الخاص مكملين لبعضــــــهما البعض في مســــــألة التنمية 

 بجوانبها المختلفة.
ي وحدثت تخمة ف ت اســـــتثمارات القطاع الخاص في المجالت الهامشـــــية وســـــريعة الربح،وتركز 

بعض هذه المجالت كما حصـــــــل في قطاع النقل، وفي النهاية لم تســـــــتطع اإلجراءات اإلصـــــــالحية 
 تحفيز اإلنتاج. 

، حيث تقدر قيمة 1990تزايد دور وأهمية النفط الســـــــوري في النشـــــــاط القتصـــــــاد بعد عام  كما
ات سورية من تصدير النفط بحوالي ملياري دولر في السنة، عوضت عن المساعدات الخارجية وارد

وخلقت نوعا من الطمئنان والشــــــــعور باألمان عزز من ذلك الســــــــتجابة األولية لقانون الســــــــتثمار 
 سنويا.  %7حيث نما القتصاد السوري خالل النصف األول من التسعينات بمقدار 
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 رتفعتاقد  اإلجمالي قيمة الناتج المحلي أن الســـــورية الحكومة أعدتهصـــــادي في تقرير اقت وجاء
الثابتة  باألســـــــعاروبلغت قيمته  ،1999عما كانت عليه عام  ةالمائفي  2.5 بنســـــــبة 2000عام في 

مقابل  2000عام في بليون ليرة سورية  1575 حوالي قيمة الستثمارات كما بلغت بليون ليرة. 680
 60.5ســـاهم القطاع العام فيها بنســـبة  ةالمائ في 1.9بزيادة قدرها  أي 1999عام  بليون ليرة 1540
  40.ةالمائفي  3.2الخاص بمعدل  القطاعفي حين تراجعت استثمارات  ةالمائفي 

 :التجربة التنموية السورية -ثانيام 
دول  يتعرضت التجربة التنموية السورية إلى ذات األخطار التي تعرضت لها تجارب التنمية ف

العالم الثالث. تلك التجارب التي اعتمدت على تنامي دور الدولة في كافة المجالت وبخاصة في 
النشاط القتصادي. فقد قامت التجربة السورية للتنمية في الستينات والسبعينات من هذا القرن على 

 عدد من العناصر أهمها: 
 ي دور الدولة في النشاط القتصادي. ـ تزايد حجم الملكية العامة لوسائل اإلنتاج وتنام 1
 ـ تنامي اإلنفاق العام والهتمام بالجانب الجتماعي. 2
 ـ اعتماد سياسة دعم أسعار بعض السع الستهالكية. 3
 ـ التخطيط المركزي إلدارة التنمية والنظام القتصادي.  4
 ـ دعم وتنامي قواعد البيروقراطية السورية. 5
 وق وآلياته.ـ إضعاف دور قوى الس 6
ضعاف قدرته على المنافسة في األسواق العالمية.  7  ـ إغراق القتصاد السوري في المحلية وا 
ـــــــــــــــ عدم الهتمام الكافي بقطاع الزراعة والتركيز على الصناعة واتباع سياسة اإلحالل محل  8

 الواردات، على حساب الجودة والميزة النسبية للصناعة السورية. 
ضعاف ـ انعزال الصن 9 غراق القتصاد السوري في المحلية وا  اعة السورية وراء أسوار الحماية وا 

 قدرته التنافسية وبخاصة في األسواق العالمية. 
، 1973، وبعد انتهاء حرب تشــــــــــــــرين في عام 1970ومع قيام الحركة التصــــــــــــــحيحية في عام 

ونات اإلنمائية فق المعشـهدت سـورية في منتصـف السـبعينات ظروفاا اقتصـادية مواتية، تمثلت في تد
العربية، وتزايد تحويالت العاملين في الدول النفطية إلى ســــــــــــورية، وارتفاع حجم وقيمة الصــــــــــــادرات 

عينات. عقد السبالنفطية. األمر الذي أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع خالل النصف الثاني من 
 ت الدفاع والدعم وتوفيرواتجهت ســــــــــورية إلى تنفيذ برنامج إنفاق عام ضــــــــــخم وبخاصــــــــــة في مجال
 41الخدمات الجتماعية كالتعليم والصحة إضافة إلى تزايد الستثمارات العامة. 

                                                 

 .11الصفحة: 2001-06-20لندن  13975العدد: جريدة الحياة  ،رانية إسماعيل - 40 
 علومات يمكن العودة إلى:لمزيد من الم  - 41 
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وقد اعتمدت الحكومة الســــــــــــــورية في تمويل جزء كبير من هذا البرنامج على المعونات المالية 
اجعاا تر العربية الميســـــــــرة إل أن التحســـــــــن في إيرادات ســـــــــورية من القطع األجنبي ما لبث أن شـــــــــهد 

ملموســـــــــــــــاا مع بداية الثمانينات، نتيجة لنخفاض أســــــــــــــعار النفط وما تبعه من انخفاض في باقي 
متحصــــالت ســــورية من القطع األجنبي. ومع التزام الحكومة الســــورية بنفقات عامة كبيرة جداا نتيجة 

زنة ز في المواما تتحمله من أعباء من ناحية، وتراجع اإليرادات العامة من ناحية أخرى، تزايد العج
العامة للدولة، بمعدلت سـريعة وفي ظل مناخ اقتصـادي يسـوده التكدس الوظيفي وتراخي األداء في 
اإلدارة الحكومية وانعدام الكفاءة أو انخفاض مســـــــتواها في المشـــــــروعات العامة وزيادة فجوة الموارد، 

خاصة الل عقد الثمانينات وبنتيجة عدم التناسب بين الستثمار والدخار واجه القتصاد السوري خ
 في النصف الثاني منه عدداا من الظواهر القتصادية السلبية منها: 

 ـ تراجع معدلت النمو القتصادي خالل هذه الفترة. 
 ـ ارتفاع معدلت البطالة. 
 ـ ارتفاع معدلت التضخم. 

 ـ تزايد العجز التجاري. 
 ـ تدهور وضع ميزان المدفوعات. 

 لحتياطي من النقد األجنبي. ـ تراجع حجم ا
عوامل ال وتتمثلتحديات خارجية. و داخلية ال كما تعرض االقتصاد السوري لعدد من اليغوطات

 42: رئيسية هي ثالثة عناصربالداخلية الياغطة 
تدامالنمو غير ال - 1  النفط أو إيراداتيعتمــد على المســـــــــــــــاعــدات الخــارجيــة أو الــذي  ،مســـــــــ

، ماليو المســــــــــاعدات الخارجية  . لقد انخفضــــــــــتاألمطار تمد على مياهالمحاصــــــــــيل الزراعية التي تع
مقارنة بفترة الســبعينات وبداية الثمانينات، وعندما توقفت المســاعدات حدثت أزمة اقتصــادية في عام 

 ولحســـــن الحظ تزايدالعتماد على هذا المصـــــدر خطير. بعد توقف المســـــاعدات الخارجية و  ،1986
ســــتدام النمو غير الم إذنالنفط أيضــــا غير مســــتقرة أو دائمة.  إيراداتكن ول ،النفط في ســــورية إنتاج

 حقيقية ودائمة. بديلة اقتصادي لخلق موارد داخلية بإصالههو مشكلة تعالج 
حل  لذلك من الصعبشخص،  ألف 300في كل عام يدخل سوق العمل حوالي  البطالة  - 2

وأجنبية تمتص البطالة الموجودة  ربيةوطنية وعهذه المشــــــــــــكلة دون خلق فرص عمل واســــــــــــتثمارات 

                                                 
 Luiz C. Bresser Pereira, Adam Przeworski, Jose Maria Maravall, ECONOMIC REFORMS in NEW 

DEMOCRACIES: A Social Democratic Approach, Cambridge University Press / 

March 1993.                         
 ،لبون بتسريع اإلصالحات ووضع استراتيجية واضحة للقطاع الخاصاقتصاديون سوريون يطا نبيل سكر:  - 42 

 .رحول أهمية حل إشكالت البيروقراطية لدفع عجلة التنمية وجذب الستثما« الشرق األوسط»خبراء يتحدثون لـ
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ل التي تدخل ســـوق العمل ألو  فرص عمل للعمالة وتؤمنوتمتص العمالة الفائضـــة في القطاع العام 
 تخلق مشاكل اجتماعية خطيرة. فإنهالم تعالج  إذا. والبطالة مشكلة مرة

ل  هذا الزمن ففي زمن العولمة علينا أن نقبل التحدي، وفي عدم القدرة على المنافســــــــة  - 3
نهرب، وننطوي جــانبــا، وبــالتــالي علينــا النخراط والتعــامــل مع المعطيــات الجــديــدة، وهــذا  أنيمكننــا 

تنافس، الخارجية يتطلب زيادة القدرة على ال األسواقيتطلب زيادة القدرة التنافسية، ألن النفتاه على 
 شرية أيضا.ورفع مستوى القوى الب اإلنتاج وتحسين اإلصاله إلىوهذا يدفع 

إل أن هذا التحســـن في إيرادات ســـورية من القطع األجنبي ما لبث أن شـــهد تراجعاا ملموســـاا مع 
مطلع الثمانينات من هذا القرن نتيجة لالنخفاض الحاد في أســــــعار النفط وما تبعه من انخفاض في 

تيجة ما يرة جداا نمتحصــالت ســورية من النقد األجنبي. ومع التزام الحكومة الســورية بنفقات عامة كب
تحملــه من أعبــاء دفــاعيــة واجتمــاعيــة من نــاحيــة، وتراجع اإليرادات العــامــة من نــاحيــة أخرى، تزايــد 
العجز في الموازنة العامة للدولة بمعدلت متســـــــــــارعة. وفي ظل مناخ اقتصـــــــــــادي يســـــــــــوده التكدس 

 في المشـــــــــــروعاتالوظيفي وتراجع مســـــــــــتوى األداء في اإلدارة الحكومية وتراخيه وضـــــــــــعف الكفاءة 
 .العامة، وازدياد فجوة الموارد نتيجة انعدام التناسب بين الستثمار والدخار

الســياســية في المنطقة، اســتطاعت ســورية أن تبني القاعدة التحتية، و  القتصــادية وبرغم الظروف
فأقامت شــــــبكة حديثة للطرق والمواصــــــالت، والســــــكك الحديدية والموان  إضــــــافة إلى مشــــــاريع إنتاج 
الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمياه والتصـــــــالت وبناء المدارس والجامعات والمســـــــتشـــــــفيات والمراكز 

 الصحية والفنادق الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والسياحية. 
تقف حجر عثرة يمـــام التطوير  التي مـــا تزال المظـــاهر الســـــــــلبيـــةو  يهم العوائق منو  - 4

لمرحلة ل   االفتقار إلى القوانين والتشـريعات االقتصـادية المناسـبةد السـوريفي االقتصـا واالنطالق
فالقتصاد بحاجة إلى مزيد من الستثمارات، وهذا يتطلب تشريع قوانين تعطي  43الجديدة وشعاراتها،

الثقة واألمان وحرية التصــــــــــــرف، ول يمكن أن يتم ذلك في ضــــــــــــوء القوانين المعمول بها حالياا، ولقد 
حيا على أن تطوير التشــــــــريع يحتاج إلى وقت طويل،  مثالا  10جربة قانون الســــــــتثمار رقم كانت ت

فهذا القانون خضـــــــــع للتعديل، وما يزال بحاجة إلى التطوير. فكيف إذا كان األمر يتعلق بحزمة من 
القوانين المماثلة، مثل قانون إنشــــاء مصــــارف خاصــــة أو مشــــتركة، أو قانون إحداث ســــوق لألوراق 

نشـــــــــاء بورصـــــــــة، الما بالضـــــــــرائب، أو قوانين تحرير التجارة، وقوانين صـــــــــرف  تتعلق نأو قوانيلية وا 
 . العمالت، وما إلى ذلك من تشريعات، كلها مهمة لدفع عجلة القتصاد السوري

                                                 
هل دخلت ســــورية مرحلة اإلصــــالحات دراســــة اقتصــــادية بعنوان:  (Heba Al Ghaisهبه القيس )نظر، ا  - 43

 ة الجذرية؟القتصادي
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االقتصـــاد الســـوري من عدد من االختالالت التي ظهرت في المســـار التنموي خالل  وقد عانى
 مها: العقود الثالثة المايية يه

ــــــــــــــــــ اختالل الميزان التجاري واختالل ميزان القطع األجنبي، بســــبب زيادة حجم الواردات عن  1 ـ
 حجم الصادرات السورية.

ـــــــــــــــ اختالل في الميزانية العامة للدولة، عدم قدرة الواردات الفعلية على تغطية النفقات الفعلية  2 ـ
 . % 25إلى نحو  األمر الذي يؤدي إلى حدوث العجز في الميزانية يصل أحياناا 

 ـ الختالل بين اإلنتاج والستهالك. 3
 ـ الختالل بين الستثمار والدخار. 4
ــــــــــــــــــــ الختالل بين األســــــعار واألجور الناجم عن ظاهرة التضــــــخم وارتفاع الميل الحدي نحو  5 ـ

 الستهالك. 
ات ات آلي، أهمها، تحدييتعرض االقتصــاد الســوري لمجموعة من التحديات الخارجية والداخلية

اقتصاد السوق، والتكتالت القتصادية، ودخول سورية في الشراكة األوروبية، وعملية انضمامها إلى 
 44آليات العولمة. و منظمة التجارة العالمية، 

كما فرض الصراع العربي اإلسرائيلي والعدوان اإلسرائيلي المستمر واحتالل األرض على سورية 
لبنان، األردن(، الحروب والمواجهات العســــــكرية الدامية مع ودول عربية أخرى )فلســــــطين، مصــــــر، 

افة إلى باإلضـــــــإســـــــرائيل. وكانت التكاليف باهظة، حيث كانت الدولة تعي  في ظل تهديد مســـــــتمر 
تكلفة المعارك ذاتها، وقد حتم ذلك تخصـــــــيص مبالغ كبيرة لإلنفاق العســـــــكري، وعندما تكون الموارد 

 كري سيكون على حساب القطاعات التنموية األخرى.محدودة فإن ما يخصص لإلنفاق العس
وتشمل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة النفط والغاز، والتجارة ثالثام ـ القطاعات االقتصادية: 

 والمصارف وغيرها.
منها  2ألف كم 185تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية حوالي  ـ القطاع الزراعي: 1
هي عبارة عن البادية  2ألف كم 102للزراعة، والباقي وقدره أراضي صالحة  2كم 83000حوالي 

  والسهوب. ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها سورية:
 ذرة الصفراء. والكالقمح والشعير  ـ الحبوب:
, والفول طن والفاصولياء الحب، إضافة إلى الجلبانة 53كالعدس والحمص  ـ البقوليات:

 لء واللوبياء. والبيقية والكرسنه ، والباز 
ــــــ المحاصيل الصناعية: كالشوندر السكري والقطن والفول السوداني والتبغ والكمون  والسمسم،  ـ

 . 6,9دوار الشمس 
                                                 

 T. N. Srinivasan (Editor), Eightيمكن الســــــــتفادة من تجربة الهند في اإلصــــــــاله القتصــــــــادي أنظر،   - 44 

Lectures on India’s Economic Reforms,  Oxford University Press, Incorporated / May 2000.     
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زيتون ، والعنب والتفاه والبرتقال وحمضـــيات أخرى والرمان ، والكرز كال ـــــــــــ األشــجار المثمرة:
 .والليمون, واللوز والمشم 
 األغنام الفروج. األبقار ـ اإلنتاج الحيواني:

يمكننا تصنيف معظم اإلنتاج الصناعي التحويلي في سورية حسب نوع ـ القطاع الصناعي:  2
 النشاط الصناعي في خمس مجموعات رئيسية هي: 

 ويعد هذا النشــــــاط من أهم نشــــــاطات الصــــــناعةصــــناعة الغزل والنســــيج والحلج والجلود:   -
لمال المسـتثمر ، أو من حيث عدد العاملين إضـافة التحويلية في سـورية سـواء من حيث حجم رأس ا

إلى تنوع منتجاته التي تضـــــــــــــم حلج القطن وغزله ونســـــــــــــجه كما ينتج األلبســـــــــــــة الداخلية والخارجية 
 والجوارب والسجاد واألحذية. 

 .الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ -
   .الصناعات الكيماوية ومشتقات النفط -
 .الصناعات المعدنية -
وهي عبارة عن صناعة اإلسمنت والزجاج والخزف والجص ومواد   .المنتجات غير المعدنية -
 البناء. 

ويواجه قطاع الصـــناعة التحويلية في ســـورية عدداا من المشـــاكل والصـــعوبات أهمها:  انخفاض 
القيمة المضــــــــــافة في الصــــــــــناعات التحويلية. العجز الكبير بين الصــــــــــادرات والواردات من منتجات 

ناعات التحويلية. التحديات القتصـــــــــــــادية الراهنة والمرتبطة بالمتغيرات العالمية والقتصـــــــــــــاد الصـــــــــــــ
 العالمي.

من أهم الصـــناعات الســـتخراجية في ســـورية النفط، الفوســـفات الملح والجير  النفط والغاز: - 3
 اإلسفلتي والرخام وأحجار الزينة وغير ذلك. 

 مليارات 109الها المدفوع مصرفام في سورية ريسم 14 ـ المصارف: 4

لتقليدية ا ةالخاصة منها و نشر مجلس النقد والتسليف قائمة المصارف المسجلة في سورية العام
. منها ســتة مصــرفاا  14أن عدد المصــارف القائمة فعلياا  وقد أوضــحت هذه القائمة ,واإلســالمية منها

  مصارف حكومية هي:
 مليار ليرة سورية  70 إلىل برأسمال مدفوع وص المصرف التجاري السوري, .1
 .مليار ليرة 1.027برأسمال  والمصرف الصناعي .2
 .مليار ليرة 9.976برأسمال  المصرف الزراعي التعاوني .3
 .مليار ليرة 1,5برأسمال  مصرف التسليف الشعبي .4
 .مليار ليرة 1.5برأسمال  المصرف العقاري .5

  مليار ليرة. 1.5برأسمال  مصرف التوفير .6
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  مسجلة لدى مديرية مفوضية الحكومة هي: تقليدية مصارف خاصة وستة
ونوه قرار مجلس النقد  مليار ليرة, 1,750رأســـــــماله المدفوع  بنك بيمو الســـــــعودي الفرنســـــــي, .1

  مليار ليرة. 2,5والتسليف أن المجلس ذاته قد وافق لبنك بيمو بأن يزيد رأسماله ليصبح 
 .ثالثة مليارات ليرة إلىبنك سورية والمهجر الذي يصل رأسماله المدفوع  .2
 .المصرف الدولي للتجارة والتمويل كذلك ثالثة مليارات ليرة .3

مليار ليرة وافق مجلس النقد  1,5والذي رأســــــــــــــماله المدفوع  ســــــــــــــورية, -أما البنك العربي  .4
  ثالثة مليارات ليرة. إلى أيضاوالتسليف على زيادة رأسماله 

 .مليار ليرة 2,5سماله المدفوع قد بلغ سورية فقد أوضح القرار أن رأ - بنك عودة .5
  مليار ليرة وبنك سورية والخليج ثالثة مليارات ليرة سورية. 2بنك بيبلوس سورية  .6

  هما: في سجل المصارف لدى مديرية مفوضية الحكومة, نمسجال ومصرفان إسالميان
 .مليار ليرة 2,5 إلىبنك الشام الذي يصل رأسماله المدفوع  .1
  .رأسماله المدفوع خمسة مليارات ليرة سورية اإلسالميلدولي وبنك سورية ا .2

 سورية. مليارات ليرة 109 إلى حوالييصل مجموع الرساميل المدفوعة وبذلك 

تعد دول التحاد األوروبي من أهم الشــــــــــــــركاء التجاريين للجمهورية العربية  التجارة الخارجية:
  السورية، وتحتل المركز األول بين الموردين لها.

تتوزع الثروة المائية في ســـــــورية بين ســـــــبعة أحواض مائية هي: حوض الجزيرة، الثروة المائية: 
حوض حلب ويتألف من حوضــــــــي القويق والجبول، مجموعة أحواض البادية الشــــــــامية وتتألف من: 
أحواض الدور، وتدمر، وخناصــــر، والزلف، ووادي المياه، والرصــــافة، والتنف، والســــبع بيار، حوض 

 حوض دمشق، حوض العاصي، حوض الساحل. حوران،
والمصـــــادر الرئيســـــية للمياه الجوفية لهذه األحواض هي مياه األمطار والثلوج المحلية، باســـــتثناء 

 حوضي الجزيرة والعاصي اللذين تشترك في تغذيتهما مصادر محلية ومصادر خارجية. 
متر فوق  1500رتفاعها عن تهطل الثلوج في فصـــــل الشـــــتاء في المرتفعات الجبلية التي بتزيد ا

م، أما  1500ــــــــــــ  800سطح البحر، وتهطل األمطار والثلوج في المناطق التي يتراوه ارتفاعها بين 
م عن سطح البحر فتهطل فيها األمطار فقط باستثناء مناطق  800المناطق التي يقل ارتفاعها عن 

 البادية الشامية حيث قلما تهطل فيها األمطار الكافية. 
أن اكثر المناطق أمطاراا في ســــورية هي المناطق الســــاحلية ثم تليها المناطق الشــــمالية  ويالحظ

في حلب والقامشـــــــلي والمالكية، أما المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية الشـــــــرقية والصـــــــحراوية فان 
  ويهم األنهار الواقعة في األرايي السورية:كميات هطول األمطار فيها قليلة. 

   كم.  680ضمن األراضي السورية الفرات طوله 
   كم. 442الخابور وروافده طوله 
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  .البليل 
   كم. 441العاصي وروافده 

الســـــــاجور، عفرين، قويق، نهر الكبير الشـــــــمالي، نهر الســـــــن، بردى،  إضـــــــافة إلى نهر جغجغ،
 ، اليرموك الكبير الجنوبي، بانياس، السيبراني، ابوقبيس. األعوج

، وبحيرة 2كم 674بحيرة األسد قرب مدينة الثورة مساحتها  لسورية:يهم البحيرات في األرايي ا
 المزيريــب، ، بحيرة قطنيــة في حمص، بحيرة العتيبــة، بحيرة2كم239جبول قرب حلــب مســـــــــــــــاحتهــا 

 بحيرة البعث قرب الرقة، وبحيرة مسعدة في القنيطرة. 
 خمسةبالثالثة األخيرة  مر االقتصاد السوري خالل العقود ـ تطور السياسات االقتصادية:رابعام 

 مراحل مختلفة يثرت بشكل كبير على مستوى يدائه ومعدالت نموه وهي: 
 1970تم خالل هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة) – :(1980ـ  1970المرحلة األولى )

ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  1975( والخطة الخمسية الرابعة )1975ـ (. حيث تم  التركيز على تطوير الصناعة 1980ـ
ــــــــ  % 39) ة القطاع العام، وكانت نسبة الستثمار الصناعي تصل إلى حواليوبخاص ( من % 40ـ

 إجمالي الستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. 
 :الخمسية الثالثة من يهم سمات الخطة

 .خدمة لمعركة التحرير تعميق وتمتين القاعدة القتصادية وتعبئة اإلمكانات المتاحة -

 . التجاه نحو تفعيل التكامل العربي -

 . الشتراكي في سورية تعميق النظام -

 .متطور تغيير تركيبة القتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي -

 :الخمسية الرابعة من يهم سمات الخطة

متطور يشــكل أســاســاا  تحســين بنية القتصــاد الوطني باتجاه إقامة اقتصــاد زراعي صــناعي -
 .ية مستقرةقوياا لتنمية ذات

 .للمشروعات بين مختلف المناطق تحقيق التوزيع األمثل الجغرافي -

 .والمعدنية الستثمار الكامل للثروات الطبيعية والزراعية -

 .التشغيل األمثل للقوة العاملة المتوفرة -

 .اإلنتاج الزراعي محلياا والتجاه نحو التصنيع المحلي لوسائل اإلنتاج إنتاج جميع وسائل -

 .كة النقل والتصالت والربط بين الدول العربية و العالم الخارجيتطوير شب -

 .اإلحالل التدريجي للصيغة التعاونية الزراعية محل الصيغ الفردية  -

 .كبيرة في الموارد المالية العامة المحلية تحقيق زيادة -

 .تحسين الميزان التجاري -

 .تجربة اإلدارة المحلية ترسيل -
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قامة المشـــاريع الصـــناعية التي نالحظ التوســـع الكبير في حج م الســـتثمار في مجال الصـــناعة وا 
أقيمت في سورية بهدف تلبية حاجة الستهالك المحلي أي باتباع سياسة )اإلحالل محل الواردات(. 
وقد تدفقت معونات مالية كبيرة إلى ســـــورية من الدول العربية المصـــــدرة للنفط، األمر الذي أدى إلى 

ماري خالل هذه المرحلة كما ارتفعت األســـــعار في الســـــوق الداخلية والخارجية. زيادة اإلنفاق الســـــتث
 20حوالي  1980 - 1975وقد بلغ وســـــــــــطي معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 

 سنوياا باألسعار الثابتة.  % 5.5سنوياا باألسعار الجارية وحوالي  %
ذه المرحلة بظهور عدد من الصعوبات والمشاكل تتميز ه (:1988ـــــــــ  1981المرحلة الثانية )

التي عانى منها القتصـــــاد الســـــوري، وبخاصـــــة تراجع حجم المعونات المالية والدعم المالي العربي، 
من يهم وكما ظهرت بعض النتائج الســـــلبية للســـــياســـــة التنموية التي اتبعت خالل المرحلة الســـــابقة. 

 :التي تم تنفيذها خالل هذه المرحلة(  1985 1981)  سمات الخطة الخمسية الخامسة

 .دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي والثقافي زيادة -

 .القطاعات السلعية تعديل بنية القتصاد الوطني لصالح -

 .الذاتي التحرر القتصادي بتحقيق نسب متزايدة من الكتفاء -

 .تأمين العدالة في توزيع الدخل بما يحقق حياة أفضل للجماهير -

 .دة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي المنتجالستفا -

 .المشترك تشجيع القطاع -

 .ترشيد الستهالك -

 .عدد المشتغلين زيادة نسبة المتعلمين وذوي الختصاص في مجموع -

 .الحد من األمية -

 .تأمين السكن المالئم للمواطن -

 .اإلصاله اإلداري في القطاعين الحكومي والقتصادي -

والحوافز في ضـــــــــــــوء معايير التكلفة القتصـــــــــــــادية لإلنتاج ومعايير  تحديد األجور والرواتب -
 .المعيشة وتكاليف األداء

 1995 1991) من أهم سمات الخطة الخمسية السابعة (:1996ـ  1989المرحلة الثالثة )

 ( التي تم تنفيذها خالل هذه المرحلة:-

 .التكامل القتصادي العربي مراعاة -

 .األفقي ة أولا ومن ثم التوسعزيادة اإلنتاج برفع اإلنتاجي -

 .بين القطاعات التكامل بين القطاعين العام والخاص والمشترك، وتوفير المناخ التنافسي -

الزراعة والصــــــــــناعة الســــــــــتخراجية  إعطاء األولوية للقطاعات اإلنتاجية األســــــــــاســــــــــية وهي -
 .والتحويلية
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 .والخارجي تحقيق التوازن المالي الداخلي -

 .لكتلة النقدية وكتلة السلع والخدماتتقريب الفجوة بين ا -

 .على البيئة ومكافحة التلوث الحفاظ -

 .والثقافي زيادة دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي -

 .تحقيق تناسب أفضل بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة -

 .األداء القتصادي وزيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج رفع كفاءة -

يرة في القتصــــاد الســــوري وتم اتخاذ العديد من اإلجراءات حدثت خالل هذه المرحلة تطورات كب
والقوانين والتشـــــــــريعات التي كانت تهدف إلى مواجهة الصـــــــــعوبات والمشـــــــــاكل التي ظهرت في عقد 

 الثمانينات ومن أهم هذه التطورات: 
ــــــــــــــ التوسع في التنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة مع الشركات األجنبية، مما 

ألف برميل  600إلى نحو  1986ألف برميـل يوميـاا في عـام  194إلى تزايـد إنتـاج النفط  من  أدى
ألف برميل يومياا لالســـــــــــــتهالك المحلي والباقي  250يخصـــــــــــــص منها حوالي  1995يومياا في عام 

 للتصدير. 
ــــــــــــــ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز، استخدم قسم هام منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية  ـ

 وبعض معامل الصناعات التحويلية. 
 ـ ترشيد الستيراد والستهالك وتشجيع التصدير. 

ــــ فتح مجالت أوسع للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في النشاط القتصادي واتباع سياسة 
 متدرجة في اإلصاله القتصادي وتحرير التجارة. 

فســـــاه المجال أمام رأس المال لتشـــــجيع الســـــتثمار  1991لعام  10ــــــــــــــــــــ صـــــدور القانون رقم  وا 
عفاءات لم تكن موجودة في السابق.   الخاص المحلي والعربي واألجنبي ومنحه تسهيالت وامتيازات وا 

ـــــــــــ الس توحيد أسعار الصرف والتجاه نحو رفع أسعار الصرف الرسمية لتصبح مساوية إلى عي ـ
 ألسعار الصرف في األسواق المجاورة. 

بســبب األســعار التشــجيعية التي منحت للمزارعين وبخاصــة في إنتاج  ـــــــــــــــــ زيادة اإلنتاج الزراعي
الحبوب. إضــافة إلى التوســع في المســاحات المروية والمواســم الزراعية الجيدة في الســنوات األخيرة. 

 فانتقلت سورية من دولة مستوردة للقمح والدقيق إلى دولة مصدرة.   
ى أداء القتصــــــاد الســــــوري شــــــمل معظم وقد حدث نتيجة لذلك تحســــــن كبير في مســــــتوى      

 قطاعات القتصاد الوطني وبخاصة في الصناعة والزراعة.
 ، ومن نمو دور القطاع الخاص في النشاط القتصادي (:2000 - 1996) الرابعةالمرحلة 

 :تم تنفيذها خالل هذه المرحلة (2000 – 1996) أهم سمات الخطة الخمسية الثامنة
 .الثقافي في السكان وتحقيق تناسب أفضل بين الدخل والستهالكالمستوى المعاشي و  رفع -
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تفعيـل دور البحـث العلمي بمـا يحقق الغرض منـه وتوجيهـه نحو الهتمـام بـالموضــــــــــــــوعات  -
 . العالقة بالتنمية القتصادية والجتماعية ذات

 .رفع كفاءة األداء القتصادي -

 .الستغالل األمثل للموارد الوطنية المادية والمالية -

بشــــــــــــــقيه النباتي والحيواني األهمية التي تتناســــــــــــــب وتعظيم دوره في  إيالء القطاع الزراعي -
 .القتصاد الوطني

تعزيز دور القطــاع الصــــــــــــــنــاعي مع التوجــه نحو إقــامــة صــــــــــــــنــاعــات متطورة تلبي أذواق  -
 .في السوق الداخلية وقادرة على المنافسة في السوق الخارجية المستهلكين

 .ائي في ضوء التناسب بين أنماط الستهالك واإلمكانيات اإلنتاجيةالنه ترشيد الستهالك -

من  زيادة القدرة التصـــديرية لالقتصـــاد الوطني بما يخدم تخفيض العجز في الميزان التجاري -
 .جهة وتحقيق عوائد بالقطع األجنبي من جهة أخرى

 .تكوين األصول الثابتة توجيه المستوردات نحو سلع -

ورفع مســــــــــــــتوى الخــدمــات المقــدمــة  الفوارق بينــه وبين المــدينــة وتقليــلتنميــة الريف وتطويره  -
 .للمواطنين

 .خطط التنمية دمج العتبارات السكانية والبيئية في -

من أهم التشــــــريعات التي كان لها أثراا كبيراا  1991لعام  10يعد قانون تشــــــجيع الســــــتثمار رقم 
المرحلة. حيث منح هذا القانون على نشـــــــــــاط القطاع الخاص القتصـــــــــــادي في ســـــــــــورية خالل هذه 

عفاءات من الرســــــــوم والضــــــــرائب شــــــــجعت القطاع الخاص المحلي والعربي  امتيازات وتســــــــهيالت وا 
 واألجنبي على الستثمار في سورية .

وكانت الغاية من صـدور هذا القانون تشـجيع السـتثمار الخاص المحلي والعربي واألجنبي      
 اركة في بناء القاعدة القتصـــادية واإلســـهام في دفع مســـيرة التنميةعلى توجيه الفوائض النقدية للمشـــ

الشـــاملة في ســـورية. ومن أهم المزايا واإلعفاءات التي ضـــمنها القانون ولمدة خمس ســـنوات منذ بدء 
 التشغيل:

 ـ اإلعفاء من ضريبة الدخل واألرباه، 
 ـ اإلعفاء من ضريبة ريع العقارات ،

 ة ،ـ اإلعفاء من الرسوم الجمركي
 ـ السماه باستيراد كل ما يلزم إلقامة المشروع وتشغيله،

ـــــــــــــــ السـماه بفتح حسـاب بالقطع األجنبي، وتسـجيل عائدات المسـتثمر من التصـدير في حسـابه  ـ
 بالقطع األجنبي،

 ـ السماه بإعادة تحويل قيمة المشروع بالنقد األجنبي بعد مضي خمس سنوات على إقامته،
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 الفوائد إلى الخارج،ـ السماه بتحويل األرباه و 
 ـ حق المستثمر بتملك مشروعه بغض النظر عن جنسيته.

إلى إقامة بعض الصـــــناعات التي لم تكن موجودة  1991لعام  10ولقد أدى تطبيق القانون رقم 
في سورية من قبل كما سمح بإقامة صناعات كانت محتكره من قبل القطاع العام وغير مسموه بها 

نتــاج وتكرير الســــــــــــــكر، طحن الحبوب، إنتــاج األعالف، المعكرونــة، ملح للقطــاع الخــاص، منهــا: إ
الطعــام، إنتــاج الغزول القطنيــة والســــــــــــــجــاد والموكيــت، والورق الصــــــــــــــحي،والمنظفــات، والبطــاريــات، 

 والمحركات الكهربائية والكبالت وغيرها.
الت التي جبالرغم من التشجيع الكبير الذي منح للقطاع الخاص في سورية وفتح العديد من الم

كانت محتكرة من قبل القطاع العام، فانه مازال للقطاع العام أهميته الكبرى في النشاط والقتصادي 
وهذا يعني أن ســـــــــــــورية تؤمن بالتعددية القتصـــــــــــــادية التي تقتضـــــــــــــي تعاون القطاع العام والخاص 

ن التحول موالمشـــــــترك لإلســـــــهام في عملية البناء والتنمية. وهذا يعني أن موضـــــــوع الخصـــــــخصـــــــة و 
القطاع العام إلى القطاع الخاص مازال غير وارد على األقل في هذه المرحلة. ومن هذا المنظور 
مازالت الدولة تتابع إنشـــــــــاء المشـــــــــروعات القتصـــــــــادية الجديدة التي يتم تمويلها عن طريق قروض 

قائمة في إلنتاج الميســرة عربية أو أجنبية، كما تتابع تأمين اســتبدال وتجديد آلت المعامل وخطوط ا
 كافة المنش ت القتصادية التابعة للدولة.

كما تســـــــعى الحكومة لتحســـــــين ظروف عمل القطاع العام الذي بدأ يواجه مشـــــــاكل وصـــــــعوبات 
عديدة أهمها المنافســــة الحادة من قبل مشــــروعات القطاع الخاص الجديدة والحاصــــلة على امتيازات 

عفاء وتسهيالت تفوق ما حصل عليه القط المرسوم التشريعي  1994اع العام. فقد صدر في عام وا 
الذي كان ينظم عمل القطاع العام في ســـــــــــورية. وقد أعطى هذا  18ليحل محل المرســـــــــــوم  20رقم 

المرســـوم صـــالحيات أوســـع للجان اإلدارية ومجالس اإلدارة في مشـــروعات القطاع العام الصـــناعي، 
دارة منش تها بالطر  يقة القتصادية المناسبة. ومع ذلك لبد من تحسين وبخاصة تعاملها مع الغير وا 

زالة المحددات والمعوقات التي يواجهها .  بيئة وظروف العمل في القطاع العام وا 
 

 (:2008 - 2000) الخامسةالمرحلة 
. وذلك ضمن سعي الحكومة 2001شهد القتصاد السوري مزيداا من التقدم والزدهار منذ عام 

النفتاه القتصادي المدروس، الذي سيشّكل مساراا مفيداا لمسيرتها القتصادية السورية إلى التحرير و 
وضــــامناا لتقدم قطاعاتها القتصــــادية المختلفة، رغم الضــــغوط الخارجية الكبيرة التي برزت مع نهاية 

التي تم تنفيذها (  - 2005 2000 ) من يهم ســـمات الخطة الخمســـية التاســـعة. 2005العام 
 :حلةخالل هذه المر 

 .متطلبات الدفاع الوطني واألمن القومي تأمين -
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من خالل بناء وتفعيل مناخ الســـــــتثمار، وذلك  رفع الطاقة الســـــــتيعابية لالقتصـــــــاد الوطني -
التحتية القتصــــــادية والجتماعية الالزمة )المدن والمناطق  بتطوير الســــــياســــــات الســــــتثمارية والبنى

ية، الطرق والخدمات األخرى، الموان  والمطارات، األوراق المال الصــــــــــناعية، المصــــــــــارف، أســــــــــواق
 . والضريـبي اإلصاله المالي

التقليدية بإدخال صــــــــناعات  تطوير البنى الهيكلية لالقتصــــــــاد الوطني، والخروج من تركيبته -
يجاد بدائل تنموية مســـتقبلية،(  حديثة )صـــناعات التقانة، تكنولوجيا المعلومات والتصـــالت، تقلل  وا 

 ( الخام ) النفط الخام ، القطن القتصاد الوطني على صادرات الموادمن اعتماد 

الوطنية، وذلك بتحفيز القطاعات المختلفة  تعزيز التعددية القتصـــــــــادية في إطار الشـــــــــراكة -
 .بأدوارها التنموية للنهوض

  .القطـاع العام القتصادي وفق مبادئ اإلدارة القتصادية إصاله -

 نمية الموارد البشريـــــــــــــة من حيث الستثمار في تطويرهـــــــــــــا وتأهيلهاالكبيرة لت إيالء األهمية -

  .وتدريبها، وذلك بما ينسجم مع رفع الطاقة الستيعابية لالقتصاد الوطني

 التقييم المســــــــتمر لمســــــــتويات الرواتب واألجور اقتصــــــــادياا، بما يحقق تناســــــــبها مع تكاليف -

  .اإلنتاجيةومتطلبات مساهمتها في تحريض الطلب وزيادة  المعيشة

ــــــبي بهدف تشجيع الدخار، وتحفيز الستثمار العام إصاله -  النظام المالي والنقدي والضريـ

 .الضريبية والخاص، والبحث عن مطاره ضريبية جديدة، وتفعيل القائم منها لتحقيق العدالة

، نتجت عن اإلجراءات التي 2001شــــــهدت ســــــورية تطورات اقتصــــــادية إيجابية عديدة منذ عام 
تهــا الحكومــة الســــــــــــــوريــة، والتي كــان لهــا األثر الكبير والهــام في إنعــا  الحركــة القتصــــــــــــــــاديــة تبن

والجتماعية، وتحســـــــين المســـــــتوى المعيشـــــــي، فضـــــــالا عن إشـــــــراك القطاع الخاص المحلي والعربي 
والخارجي في النهضــة القتصــادية، التي أصــبحت تعم ســورية، رغم المصــاعب والعقبات المســتجدة 

 ا.التي تواجهه
همت هذه التطورات التي لحظها القتصاد السوري في تحضير سورية لالشتراك بقوة في ولقد أس

التطورات العالمية المتالحقة، وفي بلوغ مستويات اقتصادية جد متقدمة، ضمن سياسة واقعية متبعة 
 وقائمة، تنبثق من أن التحول باتجاه اقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق يجب أن يتم بشـــــــــــكل تدريجي، ويأخذ بعين
العتبار المصـــــــالح القتصـــــــادية الســـــــورية األســـــــاســـــــية، ول يســـــــاهم في زيادة المشـــــــاكل والمشـــــــاغل 
القتصادية الداخلية، التي يمكن أن تنتج عن تحولت غير مبرمج لها أو غير محسوبة النتائج. من 
ن بدت بطيئة بعض الشــــــــيء، إل أن نتائجها  هنا فإن التحولت الجارية في القتصــــــــاد الســــــــوري، وا 
ســــوف تكون ذات آثار إيجابية تعم النشــــاط القتصــــادي الكلي وتخدم المصــــالح المشــــروعة للشــــعب 

 السوري، وتساهم في تذليل الضغوط التي يمكن أن تتعّرض لها سورية.
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تمّكن القتصـــاد الســـوري من تنمية وتحســـين ومتابعة مســـيرته التنموية واإلصـــالحية المتواصـــلة، 
اضــــح في العديد من المجالت، وذلك بفضــــل الجهود الحثيثة التي فلقد اســــتطاع من تســــجيل تقدم و 

تبذل على غير صـــــعيد، إضـــــافة إلى الدور المحوري الذي أصـــــبح يقوم به القطاع الخاص الســـــوري 
والمتوقع توســــعه مســــتقبالا. وتؤّكد هذه المصــــادر أن المســــتقبل القتصــــادي لســــورية ل بد وأن يكون 

جازات التي ســــوف يكون لها األثر الهام في تنشــــيط الحركة القتصــــادية زاهراا وزاخراا بالعديد من اإلن
المحلية والعربية أيضـــــــــــــاا. ول بد من التأكيد أن هذه التوقعات تنطلق من الخصـــــــــــــائص العديدة التي 
يتمتع بها القتصــاد الســوري، ولســيما فيما خص ثرواته الطبيعية، وتوافر األيدي الماهرة فضــالا عن 

 مي العالي للشعب السوري، إضافة إلى وضوه الرؤية لدى المسؤولين.المستوى التعلي
شـــهدت مســـيرة اإلصـــاله القتصـــادي المتتابعة في ســـورية، العديد من التطورات الملحوظة منذ 
مطلع القرن الحادي والعشــــــــــرين، فقد أعدت الحكومة برنامجاا لإلصــــــــــاله القتصــــــــــادي خالل الفترة 

ات الجديدة بإقامة البنوك الخاصــة وتم افتتاه أول مصــرفين . ولقد ســمحت التشــريع2010 - 2001
)يعتبر بنك ســـــــورية والمهجر أول مصـــــــرف خاص يدشـــــــن في  2004في دمشـــــــق خالل مطلع عام 

، ويســــــهم في رأس مال المصــــــرف بنك لبنان والمهجر بنســــــبة 7/1/2004ســــــورية إذ تم افتتاحه في 
من  %51، والنسبة الباقية %10دولي بنسبة المؤسسة الدولية للتمويل إحدى شقيقات البنك ال 39%

نصــيب القطاع الخاص في ســورية(، وبذلك ينهي هذا اإلجراء، احتكار الدولة للقطاع المصــرفي في 
ســــــورية، الذي دام أكثر من أربعة عقود، ويفتح مرحلة جديدة أمام القطاع المصــــــرفي الســــــوري. هذا 

، صــدر قانون يســمح بتأســيس 2001عام  مليون دولر. وفي 30ويبلغ رأســمال كل مصــرف حوالي 
مصارف خاصة في سورية لتحسين الخدمات في القطاع المصرفي وتشجيع المستثمرين في القطاع 

 الخاص.
، إلى تحســـين الوضـــع 2001أدت ســـياســـة التطوير والتحديث التي اتبعتها ســـورية بدءاا من عام 
من اإلجراءات المتعلقة بحيازة  القتصـــــــادي بصـــــــورة ملموســـــــة. فقد اتخذت الحكومة الســـــــورية عدداا 

القطع األجنبي واإلصـــاله الضـــريبي والمصـــرفي، كما تم تنفيذ العديد من اإلجراءات لتحســـين فعالية 
لغاء الرســـــــوم  التعرفة الجمركية. واســـــــتمرت ســـــــورية بتخفيض التعرفة الجمركية على المواد األولية وا 

لزراعية وتخفيض قائمة الســــــلع الممنوع والضــــــرائب المفروضــــــة على الدخل الناجم عن الصــــــادرات ا
اســــــــــتيرادها بما فيها الســــــــــيارات. واســــــــــتمرت ســــــــــورية بتخفيض التعرفة الجمركية المفروضــــــــــة على 
 المستوردات من الدول العربية في إطار انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

لقتصـــادي. ففي مجال التخصـــيص وســـجلت ســـورية خطوات بارزة ولفتة في مجال اإلصـــاله ا
ن كانت العملية ما تزال تتصـــف بالبطء والتأني، إل أن الســـياســـة القتصـــادية المتبعة اتجهت إلى  وا 
إعادة تأهيل عمل القطاع العام ووضــع قانون لتطوير المؤســســات العامة من خالل تحويل الشــركات 

تتمتع بالســــــتقالل المالي واإلداري العامة الصــــــناعية أولا والشــــــركات األخرى إلى شــــــركات قابضــــــة 
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والصـــــالحيات الواســـــعة إلدارتها، بهدف جعلها قادرة على المنافســـــة وتحقيق األرباه. وهنا ل بد من 
، عندما أعطت الحكومة الترخيص 2001ذكر، أنه تم تحرير قطاع التصـــــــــــــــالت جزئياا منذ العام 

لخليوي. نشاء وتشغيل شبكتين للهاتف المستثمرين في القطاع الخاص السوري ومستثمرين أجانب إل
ومن األمور الجوهرية واألســــــــــــــاســــــــــــــية، البدء بتحرير القطاع النقدي والمالي من خالل مجموعة من 

، كتوحيد ســــــــــعر 2001الخطوات واإلجراءات الهامة التي شــــــــــهدها القتصــــــــــاد الســــــــــوري منذ العام 
 الصرف.

ة، فلقد أصـــــــــبح هنالك إقبالا متزايداا ونتيجة لكل اإلجراءات المتخذة من قبل الســـــــــلطات الســـــــــوري
لالســـــــــــتثمار في ســـــــــــورية من قبل القطاع الخاص المحلي واألجنبي، كما تم البدء بإعادة النظر في 

ثمار ، والهادف إلى تســــــهيل وتشــــــجيع الســــــت1991( الذي صــــــدر عام 10قانون الســــــتثمار الرقم )
الذي تم بموجبه  2000لعام  7بعد صـــــــدور المرســـــــوم رقم  خاصـــــــةا الخاص واألجنبي في ســـــــورية، و 

، سمح بموجبه لألجانب حق التملك.  كما تم التركيز على رلتشجيع الستثما 10تعديل القانون رقم 
جراءات الروتين اإلداري.   إزالة المعوقات اإلدارية كالقيود على استيراد المعدات أو المواد األولية وا 

لم الجتماعية والتطورات التكنولوجية في العاتســـــعى ســـــورية إلى مواكبة المتغيرات القتصـــــادية و 
والســــتفادة منها والتقليل من انعكاســــاتها الســــلبية، من خالل برنامج اإلصــــاله القتصــــادي الطموه 
الذي ما زالت تنتهجه الحكومة الســــــورية. فبرنامج اإلصــــــاله القتصــــــادي المعمول به حالياا ما يزال 

لتجارة الخارجية وتبســــــــيط اإلجراءات اإلدارية وتحســــــــين بشــــــــكل رئيســــــــي التوجه نحو تحرير ايتناول 
المناخ الستثماري، لجعله أكثر جاذبية لالستثمارات ، فضالا عن الهتمام باإلصاله المالي والنقدي 
والمصـــــرفي واإلداري والصـــــحة والتعليم وتطوير الكوادر البشـــــرية. وتتعاون ســـــورية مع جهات عديدة 

حــاد األوروبي والجهــات المــانحــة والمنظمــات الــدوليــة والبنــك الــدولي لتحقيق هــذا البرنــامج مثــل الت
ومنظمات األمم المتحدة، بما يتناســب مع خصــوصــية القتصــاد الســوري. هناك العديد من التحولت 
القتصادية التي تشهدها سورية، وبخاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الستثمار، والشروع في تحرير 

 .ارجية والداخلية وتفعيل دور القطاع الخاصبعض عمليات التجارة الخ
، وفيه وصــــــــف لحالة القتصــــــــاد 4/10/2005صــــــــدر تقرير عن صــــــــندوق النقد الدولي بتاريل 
من الناتج المحلي اإلجمالي  %20الذي يشـــــّكل الســـــوري. وقد أشـــــار التقرير إلى أن النفط الســـــوري 

 أشــار إلى أهمية قيام الحكومةويحقق نصــف دخل الحكومة ســوف ينضــب خالل العقدين المقبلين. و 
الســورية بإصــالحات ســريعة واســتحداث مصــادر أخرى للدخل وخلق المزيد من الوظائف. ولفت إلى 
أن التحديات التي يمكن أن تواجه سورية في المستقبل القريب عديدة. مؤكداا ضرورة تشجيع القطاع 

ية اســــتمرار الحكومة الســــورية في الخاص، ورأس المال األجنبي لالســــتثمار في ســــورية، منوهاا بأهم
تباع المزيد من الشفافية.  تطوير القوانين المالية وتشجيع قطاع البنوك وترسيل األمن الجتماعي وا 
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كمـا صـــــــــــــــدر تقرير آخر عن بيـت الســــــــــــــتثمـار العـالمي "غلوبـل" خالل الربع األخير من عام 
قتصادها ا عتبر دولة نامية يرتكز، وهو يتناول القتصاد الكلي السوري، جاء فيه أن سورية ت2005

في المقام األول على الزراعة والطاقة. وحتى وقت قريب، اتسم القتصاد السوري بمواجهته لتحديات 
وعوائق خطيرة تعترض مســيرة النمو القتصــادي، من ضــمنها انخفاض معدلت إنتاج النفط، األداء 

اء األســـــــــواق المالية، وارتفاع معدلت الضـــــــــعيف للقطاع العام، وازدياد العجز التجاري، ضـــــــــعف أد
البطالة المقترن بارتفاع معدلت النمو الســــكاني. أضــــف إلى ذلك، تعرض ســــورية في الوقت الراهن 
لتهديدات خارجية بفرض عقوبات اقتصـــــــــــــادية عليها. ورغم ذلك فقد لوحظ خالل األشـــــــــــــهر األخيرة 

ة األعمال المصـرفية، العقارات، الصـناعاجتذاب سـورية لالسـتثمارات األجنبية المباشـرة في قطاعات 
 والسياحة.

وأضاف تقرير غلوبل بأن الحكومة السورية استهلت جهودها اإلصالحية بتغيير البيئة التنظيمية 
، بإجازة عمل البنوك الخاصة، وبدأت العديد 2001في القطاع المالي. حيث قامت سورية في عام 

ل أن إحكام الســيطرة على تداول العمالت األجنبية ل . إ2004من البنوك مزاولة أنشــطتها في عام 
يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصــــــــــــــرفي، بالرغم من اتخاذ ســــــــــــــورية لعدة 

، أصـــــــــــدرت ســـــــــــورية قانونا يســـــــــــمح للبنوك 2005إجراءات تدريجية لتخفيف تلك القيود. وفي عام 
مواطنين الســـــــوريين والى القطاع الخاص بغرض الخاصـــــــة المرخصـــــــة ببيع العمالت األجنبية إلى ال

تمويل الواردات. ويعد ســــــعر الصــــــرف الســــــوري ثابتا. وفي ذات الوقت، تم الســــــماه للبنوك المحلية 
ســـلعة مختلفة، في قائمة  950بإصـــدار خطابات العتماد الخاصـــة بتصـــدير واســـتيراد ما يقرب من 

ذلك، تم تخفيض رســـــــــوم المعامالت ورســـــــــوم  تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة الســـــــــورية. عالوة على
الطابع بهدف تعجيل عمليات اإلقراض وخفض التكاليف اإلضــــــــافية الناجمة عن إجراءات تســــــــجيل 

 القروض. ويعتبر ما تقدم بعض الخطوات الرامية إلى إصاله القطاع المصرفي السوري.
)مايو( من عام  قطاع التأمين، صـــــــــادق مجلس الوزراء الســـــــــوري في الرابع من شـــــــــهر أيارفي 
، على مشــــروع قانون ينظم قطاع التأمين ويســــمح بتأســــيس شــــركات ســــورية خاصــــة لمزاولة 2005

عادة التأمين. وعلى صــــعيد ســــوق رأس المال، فمن المتوقع أن تفتتح ســــورية ســــوقا  أعمال التأمين وا 
ية، مال المصـــرفلألوراق المالية قريباا. وتأمل الحكومة في جذب اســـتثمارات جديدة إلى قطاعات األع

الســياحة، الغاز والتأمين، بغية تنويع مصــادرها القتصــادية بعيداا عن العتماد على النفط والزراعة. 
،  %2نمواا في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بلغت نســــبته  2004هذا، حققت ســــورية وفي عام 

في عام  %3.5بما نســـــــــــبته  كما يتوقع أن تحقق ســـــــــــورية نمواا في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
، وصـــــــــــولا إلى حوالي 1995برميل يومياا في عام  600.000، رغم تراجع إنتاج النفط من 2005

 .2004برميل يومياا في عام  450.000
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بالنســـبة لتحرير القتصـــاد الســـوري، فقد تم تخفيض عدد من الرســـوم الجمركية كما ألغيت القيود 
لخارجية، حققت ســــــــــــــورية تقدما في تخفيف عبء ديونها غير الجمركية. وعلى صــــــــــــــعيد الديون ا

الخارجية الثقيلة من خالل عقد اتفاقات ثنائية إلعادة جدولة الديون مع معظم دائنيها الرئيســــــــــــــيين. 
ومن ضـــــــمن التفاقات الكبرى لتســـــــوية الديون، تلك التي جرت في شـــــــهر كانون الثاني )يناير( من 

 13من ديون ســــــورية البالغ قيمتها  %73ا بإلغاء حوالي ، والتي قامت روســــــيا بموجبه2005العام 
مليار دولر أميركي، والتي كانت مســـــــــتحقة منذ فترة طويلة. كما عقدت ســـــــــورية اتفاقات مماثلة مع 

 الدول الدائنة األخرى من أجل تقليل أعبائها من الديون الخارجية.
عربية "منطقة التجارة الحرة اللقد بدأت سورية خطوات كبيرة على طريق تحرير القتصاد بدخول 

الكبرى" والتوقيع باألحرف األولى على اتفاقية الشـــــــراكة مع التحاد األوروبي، إضـــــــافةا إلى عدد من 
اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، وتشــــــــــــــير التطورات المدرجة أدناه إلى التوجهات اإلصــــــــــــــالحية التي 

 الحكومة:  اتنتهجه

 عث العربي الشــــــــــتراكي رســــــــــمياا مفهوم "اقتصــــــــــاد الســــــــــوق تبنى المؤتمر القطري لحزب الب
 الجتماعي".

  توجهاا جديداا لدى الحكومة،  2005وقبل ذلك عكس المؤتمر الصــناعي الوطني المعقد عام
حيث جمع بين صــــــــــناعيي القطاع الخاص والحكومة لمناقشــــــــــة العقبات التي يواجهها الســــــــــتثمار، 

لصــــناعي، وقد أدى اللقاء إلى ســــلســــلة من القرارات كإلغاء واقتراه األفكار لتطوير القطاع الخاص ا
لغاء الرســــم القنصــــلي على  الرســــوم الجمركية على جميع المواد األولية ومدخالت اإلنتاج األخرى، وا 

، وخفض مدفوعات رب العمل %25الســــــــتيراد والتصــــــــدير، وخفض جميع رســــــــوم المراف  بنســــــــبة 
اإلضــافة إلى عقد مؤتمرات مماثلة كمؤتمر المغتربين الخاصــة بالضــمان الصــحي للعاملين .. الل، ب

 وندواٍت وطنيٍة للقطاعات األخرى، كالسياحة، والنقل، والمعلوماتية والتصالت وغيرها.

  أطلقت ســــورية التقرير الوطني للتنمية البشــــرية بالتعاون مع برنامج األمم  2005وفي تموز
ه اقتصــــــاد الســــــوق الجتماعي كاقتصــــــاٍد يجعل (، وهو التقرير الذي طر UNDPالمتحدة اإلنمائي )

من اإلنسان هدفاا نهائياا لكل الجهود، والذي أكد التزام البالد بالحد من الفقر، وقد أظهرت األرقام أن 
 معدل الفقر في تراجع مستمر.

  صــــــاله القطاع النقدي )افتتاه لقد شــــــدد برنامج اإلصــــــاله القتصــــــادي على الســــــتثمار وا 
ير معدلت الفائدة، وتحرير تحويل األموال، وتوحيد سعر الصرف، وضمان مصارف خاصة، وتحر 

يجاد ســـوق لألســـهم(، وفي  قابلية التحويل الكاملة لليرة الســـورية، والســـماه بالمصـــارف اإلســـالمية، وا 
القطاع المالي )تخفيض ضــــــــــريبة الدخل، وتطبيق ضــــــــــريبة المبيعات لتعوض التراجع التدريجي في 

ركية والضــــــــرائب(، إضــــــــافةا إلى إصــــــــاله النظام القضــــــــائي، وتحرير التجارة إيرادات الرســــــــوم الجم
يجاد دور أكبر للقطاع الخاص.  الخارجية، وتقليل البيروقراطية والعقبات اإلدارية، وا 
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إن الخطوة األولى في أية عملية إصـــــــالٍه اقتصـــــــادي تســـــــير على درب تحرير الســـــــتثمار هي 
مار والتجارة، وذلك عبر إصـــــــاله القوانين القائمة أو إصـــــــدار توفير اإلطار القانوني الموائم لالســـــــتث

يجاد المؤســـــســـــات الالزمة لتطوير التشـــــريع والتدابير التنظيمية، وقد شـــــهدت ســـــورية  قوانين جديدة وا 
 سلسلة من تلك اإلجراءات نورد أهمها:

  توحيد ســــــعر الصــــــرف الذي تطبقه ســــــورية على المســــــتوردات والذي كان موزعاا على ثالثة
، وذلك للمرة األولى منذ 2004ار، كما خفضـــــــــــــت معدلت الفائدة الداخلية مرتين خالل عام أســـــــــــــع
 ، وس مح بفتح حسابات بالعمالت األجنبية.1981

  مجلس النقد والتســــليف" لإلشــــراف على األمور النقدية  2000لعام  23صــــدور القانون رقم"
 واألنظمة المصرفية.

  فتح باب القطاع المصــرفي أمام القطاع الخاص، الذي  2001لعام  28صــدور القانون رقم
 وقد بلغ عدد المصارف المرخصة حتى اآلن ثمانية مصارف.

  والخاص بالسرية المصرفية. 2001لعام  29صدور القانون رقم 

  6وتعديالته الواردة في القانون  1986لعام  24للقانون  2003لعام  33إلغاء المرســـوم رقم 
المقّيدان للتعامل بالعمالت األجنبية والمعتبران من العقبات التي كانت  ، وهما القانونان2000لعام 

 تواجه الستثمار األجنبي في البالد.

  الخاص بغســـيل األموال، فأحدثت هيئة مكافحة غســـيل  2003لعام  59صـــدور القانون رقم
 (.ACMLاألموال )

  المالية.المتضمن إحداث سوق دمشق لألوراق  2006لعام  55صدور المرسوم رقم 

  بإقامة المصارف اإلسالمية في سورية. 2005لعام  35سمح المرسوم التشريعي رقم 

  الذي فتح باب قطاع التأمين أمام الســتثمار الخاص،  2005لعام  43صــدور المرســوم رقم
 وكذلك تم سابقاا فتح الباب لالستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي.

  1949لعام  85والخاص بضـــــــــــــريبة الدخل محل القانون  2003لعام  24حّل القانون رقم ،
 2006/ لعام 51وهو إصـــــــالهط في اإلطار القتصـــــــادي والقانوني، ثم جاء صـــــــدور المرســـــــوم رقم /

ليخفض معدلت ضـــــريبة الدخل إلى  2003/ لعام 24المتضـــــمن تعديل قانون ضـــــريبة الدخل رقم /
 مستويات مشجعة. 

  يتوقع صـــــــــــــــدور قانون للتجارة اإللكترونية وآخر كما تم إصـــــــــــــــدار قانون جمركي جديد، و
 لالستثمار العقاري. 

  ( في كل المحافظات مهمتها 2أنشـــــــــــــــأت محكمة بداية مدنية )غرفة رقم  2004وفي عام
النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشــــئة حول قانون الســــتثمار، وقد وجهت هذه المحاكم بأن 

 تفصل الدعاوى من غير تأخير.
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  انضــــــــــمام ســــــــــورية إلى "نظام مدريد" للتســــــــــجيل الدولي  2004لعام  92المرســــــــــوم رقم أقر
لى معاهدة التعاون في مجال براءات الختراع ) ( الخاصــــــــــــة بتســــــــــــجيل PCTللعالمات التجارية، وا 

 الختراعات.

 ( وقد انضمت سورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الستثمارICSID الذي تأسس )
توســــط في حل النزعات الســــتثمارية بين الحكومات وبين المســــتثمرين األجانب من للمســــاعدة في ال

، أصـــبحت ســـورية عضـــواا في الوكالة الدولية لضـــمان الســـتثمار 2002القطاع الخاص، وفي تموز 
(MIGA.) 

 ( إن انضـــــــــــــمام ســـــــــــــورية إلى كل  منICSID(و )MIGA أمرط متوقع من أجل إشـــــــــــــاعة )
مرين األجــانــب المتوقع قــدومهم فيمــا يخص تعــاملهم مع الحكومــة الطمئنــان والثقــة لــدى المســــــــــــــتث

 السورية.

  عن خطة  2001وقد تم إنشاء هيئة لمكافحة البطالة، حيث أعلنت سورية في تشرين األول
 ( مليار ل.س .50ألف فرصة عمل بكلفة ) 440خمسية لخلق 

  هدافها الطموحة.المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأ 2006لعام  25صدور القانون رقم 

  المتضمن إحداث هيئة الستثمار السورية. 2007لعام  9صدور المرسوم التشريعي رقم 

  10لتشــــجيع الســــتثمار بدلا من قانون الســــتثمار رقم  2007لعام  8صــــدور المرســــوم رقم 
 وتعديالته. 1991لعام 

 أهمها: وقد تم القيام بإصالحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان 

 ( تقدمت سورية بطلب النضمام إلى منظمة التجارة العالميةWOT.) 

  ،يران قع عـدد من اتفـاقيـات التجـارة الحرة الثنـائيـة )مع تركيـا وتونس، واليمن ومصــــــــــــــر، وا  و 
والصـــــــــين، واألردن، وبلدان مجلس التعاون الخليجي .. الل(، وتشـــــــــكيل أو تفعيل المجالس واللجان 

 دد من الدول.العليا المشتركة مع ع

  وتنوي سورية افتتاه أول مكتب لها في الخارج من أجل تشجيع التجارة واألعمال، وذلك في
أعقاب توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة الســـــــــــــورية وغرفة تجارة وصـــــــــــــناعة ميالنو، وســـــــــــــوف 

التجارة رف لتحاد غ اا دائم اا تمثيلي اا مكتبخيرة المكتب التجاري الذي يعمل بوصــــــــــفه تســــــــــتضــــــــــيف األ
 السورية في إيطاليا، يقّدم المعلومات والخدمات الستشارية للشركات اإليطالية والسورية.

  خ طط إلقامة منطقتين اقتصـــــــــــــاديتين خاصـــــــــــــتين تركز األولى على صـــــــــــــناعات تكنولوجيا
المعلومات والتصــــــــالت وعلى البحث والتطوير )القرية اإللكترونية(، والثانية تقوم بإنتاج وتصــــــــدير 

تجات الصــــناعة الزراعية ذات القيمة المضــــافة، كما تتجه الجهود لزيادة عدد مشــــتركي اإلنترنت، من
 ألف حاسوب. 750ألف إلى  300وزيادة عدد الحواسب من 
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  صــــــــــــــدرت التعليمات التنفيذية للقانون الجديد المنظِّم للمناطق الحرة والذي  2003وفي عام
ضــــــافةا إلى النشــــــاطات الصــــــناعية والتجارية في هذه يســــــمح بالســــــتثمار في جميع أنواع الخدمات إ

 المناطق. 

  إحداث المدن الصناعية في ثالث محافظات )ريف دمشق، حمص، حلب( ودراسة مشاريع
 إحداث مدن جديدة.

  تم فتح قطاعات اقتصـــــــــــــــادية كانت الدولة تحتكرها أمام القطاع الخاص،  2004وفي عام
ئة ة وغيرها من األجهزة اإللكترونية المنزلية إضافةا إلى تعبوهي صناعة اإلسمنت واألجهزة التلفزيوني

 المياه.

  بالنظر إلى تطور الموازنة العامة للدولة يظهر ازدياد حجم الموازنة بشــــــــــقيها )الســــــــــتثماري
(، فازداد حجم الموازنة الســــتثمارية بنســــبة % 40والجاري( خالل الســــنوات الخمس األخيرة بنســــبة )

(، ويبين ذلــك الجــدول % 58الموازنــة الجــاريــة خالل نفس الفترة بنســــــــــــــبــة )(، وازداد حجم % 22)
 التالي:

 )مليار ل.س( 2007 -2003تطور الموازنة العامة للدولة لألعوام 

 المجموع الجاري االستثماري السنوات
2003 211 209 420 
2004 217 233 450 
2005 180 208 460 
2006 195 300 495 
2007 258 330 588 

 % 40 % 57.9 % 22.3 معدل الزيادة 
 

 يهم متغيرات االقتصاد الوطني واالستثمار: -خامسام 

رغم تأثير العديد من العوامل الســــــلبية على الخطط الموضــــــوعة لمختلف الفعاليات القتصــــــادية 
 حسب ما أظهرته البيانات 2006فقد حافظ كل من اإلنتاج والناتج على التجاه العام للنمو في عام 
، الذي يعتبر العام األول  2006الخاصــــــــة بتقديرات اإلنتاج والناتج لغاية الشــــــــهر التاســــــــع من عام 

للخطة الخمســــــية العاشــــــرة التي تضــــــمنت توجهات وأهداف طموحة وواقعية لالقتصــــــاد الســــــوري في 
( في نهاية الخطة، %7السنوات الخمس القادمة من أهمها تحقيق معدل نمو اقتصادي ل يقل عن )

 عطاء األهمية لقطاع الخدمات الجتماعية وخاصة التعليم والصحة ومياه الشرب واإلسكان.وا  
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 : 2000اإلنتاج المحلي اإلجمالي بدسعار السوق الثابتة لعام 
-2000خالل الفترة ) 2000ارتفع معدل نمو اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألســــــــــعار الثابتة لعام 

 2006ويتوقع أن يصــــل في عام  2005( في عام %4.2)إلى  2004( في عام %4( من )2005
حســب  2006(، وهذا يدل على زيادة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي ليبلغ في عام %4.9إلى حدود )

(، في %8.2قــدرهــا ) 2005( مليــار ل.س أي بزيــادة عن عــام 2106البيــانــات األوليــة مــا مقــداره )
(، وقد شــــــملت الزيادة %5.1كانت بنســــــبة ) 2005 حين أن زيادة اإلنتاج المحلي اإلجمالي في عام

أغلب القطاعات القتصـــــادية والخدمية باســـــتثناء قطاع الصـــــناعة الســـــتخراجية الذي تراجع بســـــبب 
 تناقص إنتاج كميات النفط.

(، %8.3(، والصــــــناعة الســــــتخراجية بحدود )%19.5وقد أســــــهم قطاع الزراعة والري بحوالي )
(، وباقي القطاعات %11.6( والخدمات بحدود )%12.6، والتجارة )(%21.9والصــناعة التحويلية )

 ( ويوضح ذلك الجدول التالي:%15.7بحدود )
 )مليون ل.س(        2000اإلنتاج المحلي اإلجمالي بدسعار السوق الثابتة لعام 

القطاعات 
 القتصادية

نسبة  2005 2004
 الزيادة

نسبة  2006
قيمة  المساهمة قيمة اإلنتاج الزيادة

 اإلنتاج
 المساهمة قيمة اإلنتاج المساهمة

 5.0 1905 411107 504 20.1 391532 20.1 371455 الزراعة والري
الصناعات 
 الستخراجية

217068 11.7 199856 10.3 -7.9 174817 8.3 -12.5 

الصناعات 
 التحويلية 

433250 23.4 438170 22.5 1.1 462186 21.9 5.5 

 15.3 3.2 66889 11.2 3.0 58003 2.8 52147 الكهرباء والماء 
 5.7 4.7 98539 5.1 4.8 93238 4.8 88684 البناء والتشييد 

 16.5 12.6 265165 5.0- 11.7 227628 12.9 239650 التجارة 
النقل 

 والمواصالت
173298 9.4 226430 11.6 30.7 249744 11.9 10.3 

 50.4 4.9 102953 31.3 3.5 68453 2.8 52196 المال والتأمين
 12.4 11.6 244067 10.0 11.2 217111 10.7 197419 الخدمات 

صافي الرسوم 
 الجمركية 

27023 1.4 26608 1.3 -1.5 30924 1.4 16.2 

 8.2 100 2106391 5.1 100 1947029 100 1852190 المجموع 
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ة باألســــعار الثابت يضــــاف إلى ذلك زيادة مســــاهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي اإلجمالي
، مع 2006( في عام %62لتصل إلى ) 2005( في عام % 61إلى ) 2004( في عام %56من )

 تراجع مساهمة القطاع العام في اإلنتاج المحلي اإلجمالي وفق الجدول اآلتي:
 )مليون ل.س(مساهمة القطاع العام والخاص في اإلنتاج المحلي اإلجمالي  

 ة اإلنتاج %نسب مساهم اإلنتاج السنوات
 مجموع خاص عام مجموع قطاع خاص قطاع عام

2004 806028 1046103 1852131 44 56 100 
2005 750949 1196080 1947029 39 61 100 
2006 793754 1312636 2106390 38 62 100 

 : 2000الناتج المحلي اإلجمالي بدسعار السوق الثابتة لعام  -2
 2005( في عام %4.5ي على معدل نمو اقتصـــــــــادي بحدود )حافظ الناتج المحلي اإلجمال 

(، وهذا يدل على زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي ليبلغ %5إلى حدود ) 2006ووصــــــــــــــل في عام 
 2000/ مليار ل.س باألسعار الثابتة لعام 1213حسب البيانات األولية ما مقداره / 2006في عام 

للقطاعات ) الزراعة، الكهرباء والماء، البناء والتشييد،  2006ورافق ذلك زيادة مجمل الناتج في عام 
 النقل والمواصالت، المال والتأمين، الخدمات (.

 )مليون ل.س(   2000الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 
القطاعات 
 القتصادية

نسبة  2005 2004
 الزيادة

نسبة  2006
 المساهمة قيمة الناتج الزيادة

% 
 المساهمة الناتجقيمة 

% 
 المساهمة قيمة الناتج

% 
 3.7 23.6 286886 7.2 23.9 276532 23.3 257958 الزراعة والري

الصناعة 
 الستخراجية 

204991 18.5 188206 16.3 -8.2 164423 13.6 -12.6 

 48.0- 3.1 37652 0.2- 6.3 72347 6.6 72510 الصناعة التحويلية
 25.0 1.5 18631 22.6- 1.3 14908 1.7 19259 الكهرباء والماء 
 6.8 3.4 41048 18.2 3.3 38438 2.9 32508 البناء والتشييد

 16.8 18.1 219427 6.6- 16.3 187849 18.2 201102 التجارة 
 11.1 14.2 172265 27.0 13.4 155041 11.0 122057 النقل والمواصالت

 51.8 7.7 93057 30.3 5.3 61285 4.3 47051 المال والتأمين
 12.0 13.5 163401 11.4 12.6 145930 11.9 130968 الخدمات 

صافي الرسوم 
 الجمركية

17177 1.6 14849 1.3 -13.5 16364 1.3 10.2 

 5.0 100 1213154 4.5 100 1155385 100 1105581 المجموع العام

 لناتج المحليوقد أثر ذلك على نســـــــــبة مســـــــــاهمة القطاعات القتصـــــــــادية والخدمية في تكوين ا
(، في حين تراجعت نســــــــــــبة %23.6اإلجمالي حيث بقيت مســــــــــــاهمة قطاع الزراعة والري بحوالي )
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، 2006( في عام %13.3إلى ) 2005( في عام %16.3مســـــــاهمة الصـــــــناعة الســـــــتخراجية من )
، وارتفعت 2006( في عام %3.1إلى ) 2005( في عام %6.3وكذلك الصــــــــناعات التحويلية من )

(، والجدول %13.5( والخدمات إلى )%14.2( والنقل إلى )%18.1ة التجارة إلى )نســـــــــبة مســـــــــاهم
 التالي يوضح نسب مساهمة كل القطاعات القتصادية في الناتج اإلجمالي:

وتدل البيانات إلى زيادة نســـــبة مســـــاهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألســـــعار 
ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى  2005( في عام % 65إلى ) 2004( في عام % 58الثابتة من )

 ، أما القطاع العام فقد تراجعت نسبة مساهمته في الناتج:2006( في عام % 68)
 )مليون ل.س(مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج المحلي اإلجمالي 

ومما تجدر اإلشــــــــارة إليه إلى أن الزدياد الملحوظ لقيم ) الدعم الحكومي ( لعدد من األنشــــــــطة 
و للناتج المحلي اإلجمالي بأســــــعار الســــــوق القتصــــــادية خالل الفترة المذكورة أثر على معدلت النم

( مليار 49وعلى نســب مســاهمة تلك القطاعات فيه وســجلت تراجعا بســبب ازدياد مقدار الدعم من )
( مليار ل.س في 185والى ) 2004( مليار ل.س في عام 95ليصــــــــل إلى ) 2003ل.س في عام 

 ع هذا الرقم.تقريباا، والمتوقع ارتفا %100أي بمعدل زيادة سنوية  2005عام 
 التكوين الريسمالي )االستثمارات قطاع عام وخاص(:

( في % 26بلغت نســـبة التكوين الرأســـمالي من الناتج المحلي اإلجمالي في القتصـــاد الوطني )
( مليار ليرة ســــورية، ســــاهم فيها القطاع 315وبما يعادل ) 2000باألســــعار الثابتة لعام  2006عام 

( % 26.2( مقابل )% 54ل هذا التكوين، والقطاع الخاص بنســـبة )( من مجم% 46العام بنســـبة )
( من مجمل % 48( مليار ل.س، أســــــــــهم القطاع العام بنســــــــــبة )303وبما يعادل ) 2005في عام 

(، مما يالحظ تقدم مســــــــاهمة القطاع الخاص عن القطاع % 52التكوين والقطاع الخاص بنســــــــبة )
 ( مبيناا ذلك في الجدول التالي:2006-2003العام في عملية التنمية خالل الفترة )

 
 
 
 
 

 نسب مساهمة اإلنتاج% اإلنتاج السنوات
 موعمج خاص عام مجموع قطاع خاص قطاع عام

2004 463565 642016 1105581 42 58 100 
2005 400018 755367 1155385 35 65 100 
2006 382314 830840 1213154 32 68 100 
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 )مليون ل.س(مساهمة القطاع العام والخاص في التكوين الريسمالي 
التكوين الرأسمالي بأسعار السوق  السنوات

 2000الثابتة لعام 
 نسبة المساهمة   %

 مجموع خاص عام مجموع قطاع خاص قطاع عام
2003 147087 87731 234818 62.6 37.4 100 % 
2004 135770 145649 281419 48.2 51.8 100 % 
2005 145798 157331 303129 48 52 100 % 
2006 145000 170232 315232 46 54 100 % 

 معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : .ي

تدل البيانات إلى ازدياد حصــــة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ) بأســــعار الســــوق الثابتة لعام 
 2005( في عــام %2.8، لترتفع إلى ) 2003عن عــام  2004( في عــام %1.6( بمقــدار )2000

مع  2005( تقريبا عن عام %2.8بذات النســــــــبة ) 2006مع توقع أن تســــــــتمر هذه الزيادة في عام 
 ( خالل السنوات الثالث األخيرة.%2.7ثبات معدل نمو حصة الفرد من الناتج ليبقى بحدود )

 البطالة : .ب

( إلى انخفاض ملموس في 2006-2003انات المســــــــــــــوه التي نفذت خالل الفترة )تشــــــــــــــير بي
( عام %9إلى حوالي ) 2003( عام %10.9معدلت البطالة فقد انخفضـــــــــــــــت البطالة من حوالي )

لى ) 2004 لى حوالي ) 2005( عــام %8وا  وقــد قــدر عــدد  2006( في منتصــــــــــــــف عــام %8.6وا 
( ألف متعطل، وكان ذلك بســـــــــــــبب 462والي )بح 2006المتعطلين عن العمل في منتصـــــــــــــف عام 

 اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة البطالة وزيادة الستثمارات.
 في مجال الميزان التجاري : .ج

-2003يميل الميزان التجاري لصــــالح الســــتيراد من الســــلع باألســــعار الجارية خالل الســــنوات )
 ت من السلع فقط وفق الجدول التالي:( حيث بلغت قيمة المستوردات والصادرا2005

 )مليار ل.س(   2003/2005الميزان التجاري للسنوات 

 السلع والخدمات باألسعار الجارية السنوات
 -الفائض + العجز المستوردات الصادرات

2003 265 237 +28 
2004 346 389 -43 
2005 424 502 -78 

 ميزان المدفوعات : .د

فوعات ) الحســاب الجاري والرأســمالي والمالي ( باألســعار الجارية خالل اتجه الميزان الكلي للمد
 لتسجيل عجزا في ميزان المدفوعات وفق ما هو مبين في الجدول: 2003/2005السنوات 
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 )مليار ل.س( 2003/2005ميزان المدفوعات للسنوات 

 نتيجة الحساب الجاري والرأسمالي والمالي )باألسعار الجارية( السنوات
 الرصيد مدين ئن دا

2003 473 438 +35 
2004 574 598 -24 
2005 692 737 -45 
 نقاط يعف مناخ األعمال في سورية: -سادسام 

  ثمــة بعض العقبــات اإلداريــة التي لزال يعــاني منهــا المســــــــــــــتثمرون في الحصــــــــــــــول على
ود حلقات من التراخيص، وذلك يعود إلى تعدد اإلجراءات الخاصــــــــــة باألعمال أمام المســــــــــتثمر ووج

الروتين الذي بدأت تضعف وطأته شيئاا فشيئاا، وهو ما يرتب زيادة في التكاليف ويستهلك المزيد من 
 الوقت.

  ضـــــعف التمويل بالنســـــبة للمشـــــاريع الصـــــناعية، فالتمويل الذي تقدمه المصـــــارف الحكومية
الت ها لز المتخصـــصـــة يتطلب شـــروطاا وضـــمانات إضـــافية مرهقة، أما المصـــارف الخاصـــة فجاهزيت

 محدودة.

  ضـــعف آلية التســـجيل في نظام التأمينات الجتماعية للعاملين في المشـــروعات الســـتثمارية
عامة درءاا لظاهرة تهرب المســـــــتثمرين من تســـــــجيل عامليهم أو عدم التصـــــــريح الحقيقي عن أجورهم 

 اص البطالة.صالبشرية المتاحة في امت توبتنظيم سوق العمل بشكل أفضل لالستفادة من اإلمكانيا

  عدم اكتمال عملية تطوير وتحديث القوانين التشـــــريعات التي تؤمن بيئة صـــــحية لالســـــتثمار
 كقانون الشركات، قانون الستثمار العقاري الل.

  عدم النتهاء من مخططات اسـتعمالت األراضـي التي تمكننا من تصـور خارطة اسـتثمارية
مســـــــتمرة نحو إنجاز خارطة اســـــــتثمار متطورة ترشـــــــد مســـــــتقبلية لســـــــورية، علماا أنه ل زالت الجهود 

المســــتثمر إلى الفرص الســــتثمارية المتاحة والقطاعات التنافســــية أو المشــــروعات الســــتثمارية ذات 
 األولوية.

أما فيما يختص باســــــــتقطاب الســــــــتثمارات األجنبية المباشــــــــرة إلى البالد، فقد شــــــــهدت ســــــــورية 
، الصـــــــادر عن مؤتمر 2005ء بتقرير الســـــــتثمار العالمي لعام تطورات إيجابية كبيرة. فوفقاا لما جا

، فقد ارتفعت 2005األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( في شــــــــهر أيلول )ســــــــبتمبر( من عام 
الســتثمارات األجنبية المباشــرة إلى ســورية كنســبة من القيمة اإلجمالية لتكوين رأس المال الثابت من 

. وتجتذب ســـــورية في الوقت الحاضـــــر 2004في العام  %22.7إلى  2002فقط في عام  5.8%
انتباه المســــــــــــــتثمرين العرب واألجانب المتطلعين إلى الفرص الســــــــــــــتثمارية في قطاعات العقارات، 
الســـــياحة واألعمال المصـــــرفية. كما تســـــتهدف العديد من المشـــــاريع العقارية تطوير قطاع الســـــياحة 
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دد الســـــائحين الوافدين لزيارة ســـــورية. ويذكر أن عدد الســـــائحين الســـــوري تطويرا أكبر، حيث ارتفع ع
 1.85مليون ســـائح قاموا بإنفاق  6.2وصـــل إلى حوالي  2004الذين توافدوا على ســـورية في عام 

. على صــــــــــعيد 2003عن ما تم إنفاقه في عام  %31مليار دولر أميركي، بارتفاع بلغت نســــــــــبته 
تصادية استهدفت تحرير معظم األسواق وكذلك إعطاء آخر، شرعت سورية في إجراء إصالحات اق

المؤسسات مرونة أكبر من أجل إدارة شؤونهم بصورة ل مركزية، عوضاا عن قيام اإلدارة باإلشراف 
 المباشر عليها.

ومع ذلك ل زال هناك عدة قوانين تحكم ســـــياســـــات الســـــتثمار والترخيص والحوافز في ســـــورية، 
 ومنها:

  الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية. 1952 لعام 47القانون رقم 

  الخاص باإلعفاءات المالية للمشاريع الصناعية. 1952لعام  103المرسوم رقم 

  1958لعام  21القانون رقم. 

  الخاص بالستثمار في المشاريع الزراعية. 1986لعام  10المرسوم رقم 

  للشركات النفطية.النظام الذي تعتمده وزارة النفط في منح الستثمارات 

  الخاص بالستثمار السياحي. 1985لعام  186قرار المجلس األعلى للسياحة رقم 

  الخاص بالستثمار السياحي. 1987لعام  198قرار المجلس األعلى للسياحة رقم 

 .قانون مجلس النقد والتسليف القاضي بترخيص المصارف الخاصة 

  الجامعات الخاصة.قانون وزارة التعليم العالي القاضي بترخيص 

 .قرارات وزارة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة 

 .قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة الخاص بالستثمار في المناطق الحرة 

 / لشجيع الستثمار. 2007/ لعام 8المرسوم رقم 

 1991لعام / 10واقع تشميل وتنفيذ المشاريع االستثمارية وفق يحكام القانون رقم / -سابعام 
 وتعديالته:

 1991/ لعام 10يظهر وبوضـــوه تحليل بيانات المشـــاريع الســـتثمارية المشـــمولة بأحكام قانون الســـتثمار رقم /
وتعديالته بأن آفاق الســـتثمار في ســـورية لزالت واســـعة وفرصـــه واعدة ومجزية، وقد أخذت تتبوأ مكانتها الصـــحيحة 

وافق خاللها  2006/ جلســـة خالل عام 11على لالســـتثمار /عقد المجلس األكمركز جذب واهتمام، فقد 
من إجمالي عدد ( %18.4)شكلت ما نسبته بمختلف القطاعات القتصادية ( مشروعاا 703على تشميل  )

 مشروعاا. (3824)( والبالغة 2006 – 1991المشاريع المشملة خالل الفترة )
 
 
 



 96 

  1991/ لعام 10/ المشاريع االستثمارية المشمولة بدحكام القانون رقم
 (2006 – 1991خالل الفترة ) 

 
مشروعاا  (66)مشروعاا، والزراعية  (351)بحصة وفيرة منها فبلغت  2006واستأثرت المشاريع الصناعية عام  

مشــاريع ألنشــطة مختلفة في الخدمات النفطية والكهرباء  (6)مشــروعاا، باإلضــافة إلى  (280)ومشــاريع النقل بأنواعه 
مليار ليرة  (470)الطاقة والصحة، ومن جهة ثانية بلغت قيمة إجمالي التكاليف الستثمارية التقديرية لهذه المشاريع و 

مليار ليرة ســـورية، محققة بذلك قفزة نوعية هذا العام حيث بلغت نســـبة التكاليف  (344)ســـورية منها بالقطع األجنبي 
إجمالي التكاليف الستثمارية لكافة المشاريع التي شملت منذ صدور من قيمة  (% 37.2الستثمارية لهذه المشاريع )

 .1991هذا القانون عام 
أما من ناحية تنفيذ المشــاريع الصــناعية فقد بلغ عدد المشــاريع المنفذة أو التي اتخذت إجراءات 

مشــروعاا صــناعياا  (895)تنفيذية )ترخيص صــناعي، ســجل صــناعي جزئي، ســجل صــناعي نهائي( 
( 2006 – 1991خالل الفترة ) ةمن إجمالي المشـــــــاريع المشـــــــمول (% 58.3)ســـــــبة وقدرها محققة ن

ذا تم اســــتبعاد ما تم تشــــميله أو تنفيذه في عام  (1534)والبالغ عددها   2006مشــــروعاا صــــناعياا، وا 
 .(%75.6)باعتبار أنها مشاريع جديدة ولم تنته مدة تنفيذها فتصبح النسبة أقرب إلى الواقع وهي 

 
 
 
 
 
 
 

 التكاليف الستثمارية المجموع عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط القتصادي الســنوات
 )مليون ل.س(

عدد فرص 
 العمل

التكاليف االستثمارية  يخرى النقل الزراعة الصناعة
 المحلية

منه بالقطع 
 األجنبي

1991-1995 233 8 279 3 352 68314.9 50129.9 35848 

1996-2000 174 6 231 7 418 58012.8 45530.5 18235 
2001 124 9 265 1 399 36067.2 29284.5 12093 
2002 94 5 382 1 482 43925.3 25223.7 12548 
2003 95 19 140 2 256 42894 32237 10011 

2004 227 21 241 3 492 180450.4 136757.8 30750 

2005 236 26 281 8 551 363745.3 270259.8 53828 

2006 351 66 280 6 703 470143.6 344133.7 46681 
 219994 934257 1264254 3824 31 2099 160 1534 المجموع
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 (2006 – 1991جدول تتبع التنفيذ للمشاريع الصناعية المنفذة يو التي قيد التنفيذ للفترة )
عدد  السنوات

المشاريع 
 ةالمشمول

العـدد  المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
 اإلجمالي

 نسبة
ترخيص  % التنفيذ

 صناعي

سجل  سجل جزئي
 نهائي

1991-2000 407 23 92 292 407 100% 

2001 124 30 43 51 124 100% 

2002 94 36 23 20 79 84 % 

2003 95 25 17 14 56 59 % 

2004 227 76 22 8 106 46.7 % 

2005 236 67 6 2 75 31.8 % 

2006 351 41 7 0 48 13.6 % 
 % 58.3 895 387 210 298 1534 المجموع

 وال بد من مالحظة المؤشرات التالية: 
 ( إلى 2006-1991اري للمشــــــاريع المشــــــمولة في الفترة )وصــــــل إجمالي التكاليف الســــــتثم

 ( مليار ل.س.1264.2)

 1991خالل الفترة  ةيحتل قطاع النقل المرتبة األولى من إجمالي عدد المشـــاريع المشـــمول-
 ( مشروعاا.1534( مشروعاا، بينما تأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية )2099) 2006

   وما بعده، أي منذ تعديل القانون  2000يع الصـــناعية منذ عام يتضـــح تطور أعداد المشـــار
الذي سمح للمستثمرين األجانب بامتالك األرض والمشروع  2000/ لعام 7/ بالمرسوم رقم /10رقم /

 وفتح حسابات مصرفية بالقطع.

  ( من مجمل أعداد المشاريع في األعوام %18.4وحده تم تشميل ما نسبته ) 2006في عام
 ر، حيث كان هذا العام هاماا جداا بالنسبة لالستثمار في سورية.الخمسة عش

  ثمة مالحظة بأن فرص العمل المصـره بها أقل من األرقام الفعلية، وذلك يعود ألسـباب لها
 عالقة بالتهرب من دفع التأمينات الجتماعية، إضافة إلى أسباب أخرى.

  بينما يشـــــكل القطاع المشـــــترك من هذه المشـــــاريع إلى القطاع الخاص،  % 99يعود حوالي
 .%  1أقل من 
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-2000خالل السنوات )1958/ لعام 21عدد المنش ت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /
 )وحدة رأس المال مليون ل.س(( 2006

 *2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان النشاط
الصناعات 
 الهندسية

 97 140 127 123 119 100 102 عدد المنش ت

 2008 950.76 598.5 502.4 928.54 726.26 748.5 ريس المال

 643 792 727 760 935 614 603 عدد العمال
الصناعات 
 الكيماوية

 175 247 207 175 162 159 149 عدد المنش ت
 4076 2496.4 2761 1462.9 1324 2082.1 1784.6 ريس المال
 1685 1604 1835 1119 1201 1363 621 عدد العمال

الصناعات 
 الغذائية

 238 380 328 210 206 145 122 عدد المنش ت
 3704 2837.7 2580 1611.4 1260 1420.6 1147 ريس المال
 1290 1724 1906 1342 845 1169 578 عدد العمال

الصناعات 
 النسيجية

 174 227 244 187 227 196 217 عدد المنش ت
 3889 1258.9 1220 862.45 540.31 624.65 632.5 ريس المال
 1473 1773 1752 952 1263 1268 1001 عدد العمال

المجموع 
 العام

 684 994 906 695 714 600 590 عدد المنش ت
 13677 7543.7 7160 4439.2 4052.9 4853.6 4312.6 ريس المال
 5091 5893 6220 4173 4244 4414 2803 عدد العمال

 نفذ حتى الربع الثالث منه.تشمل الم 2006* بيانات 
 

منحت تراخيص لســــــــــــــتة بنوك خاصــــــــــــــة للعمل في ســــــــــــــورية، أربعة منهم  2005وبنهاية عام 
مدعومين من قبل بنوك عاملة في لبنان. وتجدر اإلشــــــــــــارة إلى أن البنوك الخاصــــــــــــة ما تزال تعتبر 

ة ي، طبقاا للمادظاهرة جديدة، إذ بعد خمس ســــنوات من بدء الحكومة لعملية اإلصــــاله المالي والنقد
، أصبح بمقدور البنوك مزاولة العمل بشكل رسمي في سورية 2001( لسنة 28( من قانون )6رقم )

إما كشــــــــركات خاصــــــــة أو شــــــــركات مشــــــــتركة، على أن يتوفر للبنوك الجديدة رأس مال ل يقل عن 
ــــــــــــــ 28.5مليون ليرة سورية ) 1.500 الك أو للم %49مليون دولر(، مع نسبة مشاركة ل تتعدى الـ

 المستثمر األجنبي.
هناك إجراءين يجب اتخاذهما لتطوير القطاع المصـــــــرفي الخاصه األول هو زيادة الحد األدنى 

مليون دولر (، مع بعض المرونة التي تبديها الســـــــــــلطات  30لرأس مال المصـــــــــــارف الخاصـــــــــــة ) 
ق س المال وتوافر ســو الســورية في هذا األمر. أما األمر الثاني فهو الحاجة إلى خلق هيئة لســوق رأ

فاعل لرأس المال. األمر الذي من شـــــــــأنه زيادة الســـــــــيولة، وفتح المجال أمام وزارة المالية الســـــــــورية 
إلصـــدار ســـندات خزينة، مما يســـمح باســـتخدام المردود في تمويل المشـــاريع اإلنمائية. وهناك بعض 
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، يدعو إلى 2005)يونيو( حزيران  19( خالل 22التقدم في هذا المجال. فقد صـــــــدر القانون رقم )
 إنشاء سلطة رقابية مع مسؤولية تنظيم السوق.

 (: 2010 – 2006الخمسية العاشرة )  يهداف للخطة -ثامنام 
 :نمو اقتصادي مستدام .1

o رفع حجم الستثمار  

o تحسين مناخ الستثمار  

o تعزيز التنافسية محليا ودوليا  

o ر والقيمة المضافةرفع المكون التقاني عبر البحث والتطوير والبتكا 

o  تعزيز الترابطات بين القطاعات وأنواع الصناعات  

o إجراء تحول في التركيب الهيكلي نحو قيم مضافة عالية  

o تغير هيكلي في الصادرات السورية بعيدا عن النفط  

o لغاء الحتكارات العامة والخاصة   بناء سوق يعتمد على المنافسة وا 

 :خلق فرص العمل .2

o سية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمتشجيع قيام وتناف  

o تطوير التدريب والتأهيل  

o خلق فرص العمل تشجيع المبادرة والبتكار والبتعاد عن التكالية في  

o بناء الحاضنات التقانية  

o  المال رأستطوير مزيج تنافسي من الصناعات الكثيفة العمالة وكثيفة  

o تطوير آليات وتشريعات سوق العمل  

  :جية عوامل اإلنتاجرفع إنتا .3

o  المال للعامل رأسزيادة معدل كثافة  

o والتدريب والبحث العلمي والصحة إصاله منظومة التعليم  

o تطوير القدرات والنظم اإلدارية  

o الستثمار في العلوم والتقانة  

o القتصاد الريعي تطوير النظم الجتماعية المشجعة لالقتصاد المعرفي بدل من  

  :تخفيف الفقر .4

o  فع مستوى التعليمي للفئات المهددة بالفقر والقضاء على األميةر  

o تحسين الخدمات الجتماعية في المناطق األكثر فقر  

o بناء شبكات وحزم األمان الجتماعي وتامين السكن الشعبي وتطوير واقع السكن  

o سياسة مالية تستهدف الفقراء لتحسين توزيع الدخل  
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o  د المالية عبر التمويل الصغيرتامين وصول الفقراء إلى الموار  

o تعزيز دور المجتمع المحلي واألهلي في العملية التنموية  

  .بناء أسس اقتصاد معرفي .5

  :تحسين كفاءة اإلدارة العامة .6

o تعزيز سيادة القانون والشفافية وثقة المواطن بعدالة القضاء  

o ترسيل مبدأ الخدمة المدنية المستقلة والمهنية والمسؤولة  

o  ومحليا مبدأ المحاسبة والمسائلة أمام المواطنين وممثليهم مركزياترسيل  

o تعزيز اإلدارة المحلية والالمركزية  

o خلق مناخ مناسب للمجتمع األهلي للعمل ك لية رقابة ومساءلة  

o تطوير دور اإلعالم المستقل للرقابة والتوجيه  

o المؤسسات تطوير تعزيز دور ممثلي الشعب مركزيا ومحليا عبر بناء قدرات. 

o والنتائج تطوير نظام حوافز وأجور مبني على أساس الكفاءة والمهنية والمسائلة  

 –مرســــــوم يقضــــــي بإحداث ســــــوق لألوراق المالية  2005صــــــدر خالل شــــــهر حزيران )يونيو( 
بورصــــــة، للمرة األولى في تاريل ســــــورية. وينص المرســــــوم على أن تشــــــكل في ســــــورية جهة ناظمة 

األســــــواق المالية الســــــورية وترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشــــــخصــــــية اعتبارية تســــــمى هيئة األوراق و 
وبالســــــــتقالل المالي واإلداري، على أن يكون لهذه الهيئة جميع الصــــــــالحيات الالزمة للقيام بالمهام 
والوظائف المنوطة بها وبما يحقق أهدافها ويحظر عليها القيام بأي عمل أو نشـــــاط بقصـــــد الربح أو 

موال أو إصـــــــــــــــدار األوراق المالية. ومن هذه األهداف تنظيم وتطوير األســــــــــــــواق المالية إقراض األ
واألنشــــطة والفعاليات الملحقة بها بما يضــــمن تحقيق العدالة والكفاءة والشــــفافية ويســــهم في الحد من 

ن م المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق المالية وحماية المواطنين والمســـــتثمرين في األوراق المالية
الممارســــــــــــات غير العادلة أو غير الســــــــــــليمة أو التي تنطوي على غ . ومن األهداف التي حددها 

 المرسوم أيضا تشجيع النشاط الدخاري والستثماري بما يخدم مصلحة القتصاد السوري.
المالية الســــــورية ســــــيســــــهم في اســــــتكمال بناء القتصــــــاد  قإن إحداث هيئة لألوراق واألســــــوا 

ث الذي يتطلع إلى مزيد من النمو والندماج مع القتصـــــــــاد العالمي. فلهذه الســـــــــوق الســـــــــوري الحدي
أهمية كبرى في تشـــجيع الســـتثمار وتشـــجيع النتقال إلى إحداث الشـــركات المســـاهمة العامة، حيث 
عادة توظيفها في أنشـــطة اســـتثمارية  ســـتشـــّكل الســـوق إطاراا شـــفافاا وعملياا لتعبئة مدخرات الســـوريين وا 

عات تنموية إضــــافة إلى تشــــجيع المســــتثمرين العرب واألجانب على توجيه اســــتثماراتهم إلى ومشــــرو 
ســـــــــورية. فأحداث هيئة األوراق المالية وفتح قطاع التأمين أمام الشـــــــــركات الخاصـــــــــة وكذلك إحداث 
المصــارف الخاصــة ومؤخراا الســماه للمصــارف اإلســالمية للعمل في ســورية تؤكد أن ســورية عازمة 

 ابعة نهج اإلصاله القتصادي.بجدية لمت
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، قراراا يســـــــــمح للبنوك 2005أصـــــــــدر مجلس الوزراء الســـــــــوري خالل شـــــــــهر أيلول )ســـــــــبتمبر( 
المرخصـــــــة في ســـــــورية ببيع العمالت األجنبية من موجوداتها للمواطنين بناءا على تعليمات الرئيس 

نقـديـة لتخفيف الســــــــــــــوري. هـذا وقـامـت الحكومـة الســــــــــــــوريـة مؤخرا بطره مجموعـة من اإلجراءات ال
الضــــــغوط على الليرة الســــــورية التي شــــــهدت تراجعاا ملحوظاا أمام الدولر األمريكي في ضــــــوء إقبال 
 السوريين على شراء العمالت الصعبة. وساهمت اإلجراءات الجديدة بتراجع عمليات البيع والشراء.

جية بعقد الســــــياحة صــــــناعة إســــــتراتي ع دتعلى صــــــعيد آخر، بدأت الحكومة الســــــورية منذ أن 
موقعاا سياحياا موزعة على ثماني  33، طرحت خاللها 2005مؤتمرات وملتقيات عديدة خالل العام 

مشــــروعاا. وتجهد وزارة الســــياحة  19مليون دولر، تم حتى اآلن التعاقد على  500محافظات بكلفة 
لى سـتة مليون سـائح، وبعائدات تصـل إ 8، إلى 2010على أن يصـل عدد السـياه إلى سـورية عام 

، أكثر من ثالثة 2004مليارات دولر. في حين وصــــــــل عدد الســــــــياه الذين قصــــــــدوا ســــــــورية عام 
مليون دولر. وتسعى سورية لتطوير صناعة السياحة  200ماليين سائح، وبعائدات بلغت ملياري و

 لتصبح إحدى دعائم اقتصادها الذي يعاني من بعض الختاللت البنيوية والهيكلية.
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 مؤشرات عامة للجمهورية العربية السورية

 2007 2006 2005 المؤشــــــر

 19.405 18941 18356 ( 2007عدد السكان: )مليون نسمة /عام 

 1269820 1192739 1134861 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )مليون ل.س(

 65438 62971 61384 متوسط نصيب الفرد باألسعار الثابتة )ل.س(

 1993233 1708748 1490798 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون ل.س(

 102717 90214 80636 متوسط نصيب الفرد باألسعار الجارية )ل.س(

 53.5 - - نسبة السكان الحضر: )%(

 2.37 - - معدل النمو السكاني: )%(

 5.3 - - متوسط عدد أفراد األسرة: )فرد(

 102 - - الكثافة السكانية: )نسمة(

 185.180 - - (2المســـاحة: )كم

 دمشــق - - العاصمـــة:

 14 - - عدد المحافظات:

 العربية - - اللغة الرسـمية:

 الليرة السورية - - العملة الوطنيـة:

 جمهوري - - نظــام الحكم:

 الجمعة والسبت - - العطلة األسبوعية:
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 2004-2003العربية السورية   ةالمؤشرات االقتصادية في الجمهورييهم 
 2004 2003 البيان

 23.1 21.5 الناتج لمحلي اإلجمالي )مليار دولر(

 23.0 23.7 الستثمار الثابت إلى الناتج اإلجمالي %

 3.6 2.5 نمو الناتج المحلي اإلجمالي %

   مساهمة القطاعات بالناتج اإلجمالي %

 23.5 23.5 عةالزرا

 27.1 28.6 الصناعة

 24.2 25.5 الصناعات التحويلية

 49.4 47.9 الخدمات

   األسعار ومالية الدولة

 3.3 1.3 التغير في أسعار الستهالك %

 22.1 24.8 اإليرادات الجارية إلى الناتج %

   التجارة )مليون دولر(

 4.823 5.593 إجمالي الصادرات )فوب(

 266 263 يليةصناعات تحو 

 5.177 5.001 إجمالي الواردات )سيف(

 2.450 2.369 السلع الرأسمالية

   ميزان المدفوعات )مليون دولر(

 6.351 6.601 صادرات السلع والخدمات

 7.168 6.956 واردات السلع والخدمات

 514 -477 ميزان الحساب الجاري

 - 21.566 إجمالي الدين العام

 - 339 ينإجمالي خدمة الد

 أرقام أولية. * البنك الدولي. المصدر:
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 الثانيالفصل 
 والعمل العربي المشترك جامعة الدول العربية

تؤرخ لنشــــــــــأة النظام  التيعاماا على نشـــــــــأتها  ســـــــــتينأتمت الجامعة العربية  2006عام بحلول 
ة ت عضـــــوية القومية، واتســـــعميزته ثم لزمته: الســـــم التيوتطبعه بالســـــمة المتفردة  العربي اإلقليمي
 لعشــرينمن القرن ا أوســاط األربعينيات فيالدول العربية المســتقلة  هيمن ســبع دول عربية الجامعة 

وشهدت . العربي اإلقليميالنظام  فيمجموع الدول األعضاء  هيلتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية 
محاولت مختلفة إلعادة الهيكلة وعاصــــــــــــــرت  عديدة مراحل واجتازت الجامعة العربية تطورات كبيرة

 .العربي اإلقليميمراحل ومحاولت عاكسة لجهود تحديث النظام  هي
جامعة الدول العربية هيئة عربية تضــــــــــــــم الدول العربية الموقعة على ميثاقها والتي تتكلم اللغة 

ميز عن تت العربيــة على امتــداد الوطن العربي. وبــذلــك تكون الجــامعــة العربيــة منظمــة دوليــة إقليميــة
احدة تسكنها أمة عربية و   غيرها من المنظمات بأنها تجمع بين دول تقع ضمن رقعة جغرافية واحدة

ذات تاريل وتراث واحد ولغة وحضـــــــــارة واحدة وآمال وطموحات مشـــــــــتركة، وينص ميثاقها على أنها 
ت م المنظماوتعد جامعة الدول العربية من أقد .الدول العربيةتأســــــــــســــــــــت اســــــــــتجابة للرأي العام في 
وهذا يعني أنها تأســـــــســـــــت قبل منظمة األمم  1945( آذار 22الدولية اإلقليمية، فقد تأســـــــســـــــت في )

 المتحدة بثالثة شهور.
لحرب معالمها خالل ا تتضــحواواحد يجمع شــمل الدول العربية  عربيفكرة إقامة تنظيم  تتبلور 

قليميـة ودوليـة. اك على المســــــــــــــتوى أدى تزايـد الحتكـ العـالميـة الثـانيـة بفعـل جملـة متغيرات عربيـة وا 
كانت  لتيابالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى النفتاه على بعض األفكار والتيارات الســــــــــــياســــــــــــية 

وانتقال  يالتجار بدت أن هناك درجة معقولة من التبادل و تعتمل فيه، وفى مقدمتها الفكرة القومية. 
فة للوحدة إضـــا الماديكأنه يوفر األســـاس  على نحو العربيبين دول المشـــرق  وبخاصـــةاألشـــخاص 
  .والثقافي الروحيإلى األساس 

تضــم ممثلين عن كل من ســوريا ولبنان واألردن والعراق التي تحضــيرية اللجنة العندما اجتمعت 
رجحت اللجنة  1944األول  تشـــــــــــرين 7إلى  أيلول 25ومصـــــــــــر واليمن )بصـــــــــــفة مراقب( في الفترة 

الدول العربية المستقلة بما ل يمس استقاللها وسيادتها. كما استقرت على التجاه الداعي إلى وحدة 
 تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية".

كان من الممكن أن يكون اســــــم (، جامعة الدول العربيةقبل أن يتفق المؤســــــســــــون على الســــــم )
 قترهتكمــا كــانــت  (التحــاد العربي)ســــــــــــــوري أو ال وفقــاا للمقتره (التحــالف العربي)الجــامعــة العربيــة 

من  مالئمةالذي تقدم به أكثر  (الجامعة العربية)العراق، إل أن الوفد المصــــــــــــــري رأى أن اســــــــــــــم 
جميع على ال اتفقمع أهداف الدول العربية، وفي النهاية  ويتوافقاللغوية والســــــــــــــياســــــــــــــية  تينالناحي

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
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دوبون العرب الذين حضــــــــــــــروا اجتماعات اللجنة وأصــــــــــــــدر المن .(جامعة الدول العربية) التســــــــــــــمية
الذي  عرف باســــــم بروتوكول اإلســــــكندرية التحضــــــيرية للمؤتمر العربي العام باإلســــــكندرية بروتوكولا 

 .لدول العربيةاجامعة ينص على موافقتهم على إنشاء و  صار أول وثيقة تخص الجامعة
 45ادئ اآلتية: نص بروتوكول اإلسكندرية على المب - بروتوكول اإلسكندرية

  وتضــــم الدول العربية المســــتقلة التي تقبل النضــــمام إليها ويكون  جامعة الدول العربيةقيام
 للجامعة مجلساا ) مجلس الجامعة ( تمثل فيه الدول األعضاء على قدم المساواة.

 مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضـــــــاء فيما بينها من اتفاقيات مهمة مجلس الجامعة هي :
اجتماعات دورية لتوثيق الصــالت بينها والتنســيق بين خططها الســياســية تحقيقات للتعاون فيما  وعقد

بينها وصــيانة اســتقاللها وســيادتها من كل اعتداء بالوســائل الســياســية الممكنة، والنظر بصــفة عامة 
 في شئون البالد العربية.

 ن يهــا خالف بين دولتين مقرارات المجلس ملزمــة لمن يقبلهــا فيمــا عــدا األحوال التي يقع ف
أعضـــــــــــــــاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه األحوال تكون قرارات 

 المجلس ملزمة ونافذة.

  ل يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما ل يجوز إتباع
 أو أية دولة من دولها. سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية

  يجوز لكل دولة من الدول األعضــــاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو
 غيرها اتفاقات خاصة ل تتعارض مع نصوص هذه األحكام وروحها.

 .العتراف بسيادة واستقالل الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعالا 

ى قرار خاص بضـــــرورة احترام اســـــتقالل لبنان وســـــيادته، وعلى قرار كما اشـــــتمل البروتوكول عل
آخر باعتبار فلســــــــــطين جزأا هاماا من البالد العربية، وحقوق العرب فيها ل يمكن المســــــــــاس بها من 
غير إضـــــــرار بالســـــــلم والســـــــتقالل في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضـــــــية عرب 

 انيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.فلسطين بالعمل على تحقيق أم
وأخيراا نص في البروتوكول على أن )تشــــــــــكل فوراا لجنة فرعية ســــــــــياســــــــــية من أعضــــــــــاء اللجنة 
التحضــــيرية المذكورة للقيام بإعداد مشــــروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المســــائل الســــياســــية التي 

اركة في ذا البروتوكول رؤساء الوفود المشيمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية.( ووقع على ه
 كانون 3ية التي وقعته في باســــــتثناء الســــــعود 1944األول  تشــــــرين 7اللجنة التحضــــــيرية وذلك في 

 .1945شباط  5واليمن التي وقعته  1945الثاني 
 

                                                 

 الموسوعة الحرة ، ويكيبيديا. - 45 

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=5_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1945&action=edit
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 جامعة الدولة العربيةهوية 

 

 1945 /آذارمارس 22 تاريخ التدسيس

 جمهورية مصر العربية - القاهرة المقر الرسمي

 دول 7 عدد دول التدسيس

 دولة 22 عدد الدول األعيا 

 أمناء 6 عدد األمنا  منذ التدسيس

 2001 - عمرو موسى للجامعة األمين الحالي

 :ميثاق الجامعة العربية
مّثل بروتوكول اإلسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية 

لها بروتوكول اإلســـــكندرية بتشـــــكيوشـــــارك في إعداده كل من اللجنة الســـــياســـــية الفرعية التي أوصـــــى 
ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول اإلســـــــــــــكندرية، مضـــــــــــــافاا إليهم مندوب عام كل من 

ميثاق . وبعد اكتمال مشـــروع الاا مراقبوحضـــر مندوب األحزاب الفلســـطينية بوصـــفها  الســـعودية واليمن
ن ارة الخارجية المصــــــرية في الفترة بيكنتاج لســــــتة عشــــــر اجتماعا عقدتها األطراف المذكورة بمقر وز 

الصـــــــــيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية  تم إقرار 1945/ آذار مارس 3و/ شـــــــــباط فبراير 17
يم في احتفال أق )وعددها ســـبع دول( ووقع عليه مندوبو الدول العربية 1945مارس/آذار  19 بتاريل

من مارس/آذار  22صــــبح يوم وأ. 1945مارس/آذار  22لهذا الغرض بقصــــر الزعفران بالقاهرة في 
 كل عام هو يوم الحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

 :العيوية في جامعة الدول العربيةاالنيمام و 
على أنه  الميثاقمادة وثالثة مالحق، نص  20من ديباجة و الدول العربية ميثاق جامعةيتألف 

ألمانة النضـــــمام لم طلب يتقد ، ويتمجامعة الدول العربيةليحق لكل دولة عربية مســـــتقلة النضـــــمام 
 46بعد تقديم الطلب.  هفي أول اجتماع يعقد الجامعة على مجلس الطلب العامة الدائمة، ويعرض

عضـــو بالنضـــمام، والعضـــوية األصـــلية هي وتنقســـم عضـــوية الجامعة العربية إلى عضـــو أصـــلية و 
مام عن . والعضـــــوية بالنضـــــالجامعة المثبتة للدول العربية المســـــتقلة الســـــبع التي وقعت على ميثاق

                                                 

 الدول العربية. ميثاق جامعةالمادة األولى من   - 46 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_the_League_of_Arab_States.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 أت عضويةبد أن تكون الدولة عربية ومستقلة. أهمهاطريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط 
 دولة كانت جزر القمر آخرو دولة،  22أصــــــــــــــبح عددها اآلن و الدول العربية بســــــــــــــبع دول  جامعة
 .1993عام  للجامعة انضمت
اشــــــــــــــتمل عليها يمكن تســــــــــــــجيل  التيتحليل ميثاق جامعة الدول العربية والمبادئ  خاللومن 

ـــا بين التجـــاهين  ـــاق جـــاء توفيق ـــة: األولى أن الميث مـــا م والقومي القطريالمالحظـــات الثالث اآلتي
بين الدول األعضــــــــــــــاء فيها على  الختياريم على التعاون انعكس على اعتبار الجامعة منظمة تقو 

المســـــــــاواة والحترام المتبادل لالســـــــــتقالل، كما انعكس على وضـــــــــعها كمنظمة بين  قاعدتيأســـــــــاس 
والرضاء  يالسياسالحكومات وليست سلطة فوقية تعلوها. والثانية أن الميثاق جسد حالة من التوافق 

خالل قيام قوة إقليمية مســيطرة بفرض إرادتها على اآلخرين بل  الجامعة لم تنشــأ من أنالعام بمعنى 
با الســـــيادة والمســـــاواة رت مبدأيجاءت ثمرة لمجموعة من التوازنات بين األطراف المعنية. والثالثة أن 

التصــــــــــــــويت واختيارية نظام األمن المشــــــــــــــترك وحل المنازعات بالطرق  فياألخذ بقاعدة اإلجماع 
  السليمة.

اء العام كأســــاس لبناء المنظمة كانت له إيجابية كما كانت له ســــلبياته. أما أنه ومثل هذا الرضــــ
كان عامال إيجابيا فألنه حافظ على تماســــك النظام وضــــمن له مرونته وحال دون انفراد دولة واحدة 
أو عدد محدود من الدول بالســـــــــــيطرة على الجامعة. وأما أن له ســـــــــــلبياته فألن قاعدة اإلجماع أدت 

األداء بحيث تحركت الجامعة بفعالية حيثما توفر اإلجماع  فيلى قدر من الجمود والشـــــــكلية أحيانا إ
  لقراراتهما والعكس صحيح.

تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ألول مرة على جدول أعمال قمة الرباط موضـــــــــــوع  إدراجتم و 
 تطوير ة إمكانيةكما تمت مناقشـــــــــــــلحقة،  قمة عدة مؤتمرات فيثم توالت مناقشـــــــــــــته  ،1974عام 

موضــــــــــــــوع تطوير المنظمات نوق   وكذلكومنصــــــــــــــب األمانة العامة،  اإلداريأو  الهيكليالجامعة 
على أثر  والجتماعي القتصـــــاديوقرر المجلس  1987قمة عمان عام  فيالعربية المتخصـــــصـــــة 

 نظماتمن الم مســــــــــتقل بحيث لم يحتفظ بكيان ،ذلك تقليص عدد المنظمات القائمة بدمج بعضــــــــــها
العربية المتخصـــصـــة ســـوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

  ومنظمة العمل العربية.
 يهداف جامعة الدول العربية: 

وصــــــــــيانة  ،تهدف جامعة الدول العربية إلى توثيق الصــــــــــالت وتمتين الروابط بين الدول العربية
من المنطقة العربية وســـــــــــــالمتها في مختلف المجالت الســـــــــــــياســـــــــــــية اســـــــــــــتقاللها والمحافظة على أ

على أســــــاس احترام اســــــتقالل هذه الدول وســــــيادتها،  ،والقتصــــــادية والثقافية والجتماعية والصــــــحية
تحقيق أمانيها و  وتوجيه جهودها لما فيه خير البالد العربية قاطبة وصـاله أحوالها وتأمين مسـتقبلها،

العام العربي في جميع الدول العربية. كما تهدف إلى تعاون الدول األعضـــاء  وآمالها اســـتجابة للرأي
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ألنظمة كل دولة منها وظروفها الموضـــــــوعية وبخاصـــــــة في المجالت  وفقاا  وثيقاا  في الجامعة تعاوناا 
 47 التالية:
 الشؤون القتصادية والمالية، ويدخل في ذلك أيضا التبادل التجاري والمعامالت الجمركية -1
 والنقود والزراعة والصناعة. 
شـؤون التصـالت والمواصـالت، الطرق والسـكك الحديدية والطيران والمالحة والبريد والبرق  -2

 والهاتف.
 48 الشؤون الجتماعية والثقافية والصحية. -3
المحــافظــة على الســــــــــــــالم واألمن العربيين، إذ تختص الجــامعــة العربيــة بمنع الحروب بين  -4

 وتوفير األسباب التي تجعلها آمنة على نفسها من أي اعتداء. الدول العربية
باإلضافة إلى األهداف المنصوص عليها صراحة في ميثاق الجامعة العربية، يمكننا استخالص 

 أهداف أخرى من نص الميثاق بصورة ضمنية ومن بينها:
الرغم أجنبية، ب عســـــكريا من قبل دول تحرير الوطن العربي: وبخاصـــــة الدول المحتلة احتاللا  -

من عدم تضمين الميثاق نصوصا صريحة تطالب بالمواجهة المباشرة مع الدول الستعمارية. ولكن 
 49هدف تحرير فلسطين كان دائما أحد األهداف الرئيسية لجامعة الدول العربية.

تحقيق الوحـــدة العربيـــة: لم ينص ميثـــاق الجـــامعـــة العربيـــة صــــــــــــــراحـــة على اعتبـــار الوحـــدة  -
من أهــداف الجــامعــة. إل أن البعض يرى أن التمهيــد لتحقيق الوحــدة العربيــة يعــد الهــدف  العربيــة

 50األصــــــــــــــيل والبعيد للجامعة. ويرى فريق آخر في الجامعة العربية ) بديال هزيال للوحدة العربية ( 
 حيث أكد ميثاق الجامعة على استقالل الدول العربية وسيادتها.

 يد من المؤسسات ويبرمت عدة اتفاقات منها:ولتحقيق هذه األهداف ينش. العد
 اتفاقية تسهيل التبادل التجاري. -
 التعريفة الجمركية الموحدة. -
 إنشاء المؤسسة المالية العربية لإلنماء القتصادي. -
 اتفاقية الوحدة القتصادية. -

                                                 
دراســــــــــــــــة تحليليــة مقــارنــة في القــانون الــدولي، القــاهرة  ميثــاق جــامعــة الــدول العربيــة ، كمــال غــالي، انظر - 47

منشــــــــــــورات الثقافة واإلعداد الحزبي في  القمة،العربية مؤتمرات  ةأيضــــــــــــاا، الجامع انظر وما بعدها. 36ص1948
 .40ص 1985شتراكي دمشق القيادة القومية لحزب البعث العربي ال

 ووجه إلى المادة التي تتضمن األهداف العديد من النتقادات.. هكذا وردت في ميثاق جامعة الدول العربية، - 48
 .1983 457الدار الجامعية بيروت ص د.محمد السعيد القاق، التنظيم الدولي، - 49
 1974ياســـــــية منشـــــــأة المعارف اإلســـــــكندرية د.محمد طلعت الغنيمي، الجامعة العربية، دراســـــــة قانونية وســـــــ - 50
 .74ص
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ل ى القوة لحعلى الدول األعضاء عدم اللجوء إلمن الميثاق  أوجبت المادتان الخامسة والسادسة
امعة أوجبت اللجوء إلى مجلس الجكما لتحقيق مبدأ األمن والسالم العربي، ، المنازعات الناشئة بينها

لعرض النزاع وفض الخالف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوســـــــــــــاطة، ومن واجبات مجلس الجامعة 
ن عربيتين ف بين دولتيإذا حدث خالفحال نشـــــوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، 

ل يحق للجامعة أن تتدخل لفضـــــــــه إل إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليســـــــــت ملزمة لألطراف 
، والتي 1950اتفاقية الدفاع العربي المشــــــــــــــترك عام  بعد توقيعتعديل هذا النظام  تموقد  المتنازعة.

لرد أي اعتداء يقع على دولة من  – بما في ذلك القوة المســـــــــــلحة –وســـــــــــائل التدابير و الأقرت اتخاذ 
هائي تركت الختصــــــاص النو قاعدة األغلبية )أغلبية الثلثين(،  أقرت التفاقيةالدول األعضــــــاء، كما 

 51 في حفظ السالم لمجلس األمن.
 :مبادئ جامعة الدول العربية

 :وهيالتي تسير عليها جامعة الدول العربية  جامعة المبادئ الرئيسةالتيمن ميثاق 
o لتزام بمبادئ األمم المتحدةال. 
o المساواة القانونية يبن الدول األعضاء. 
o عدم التدخل في شؤون الدول األعضاء. 
o .المساعدة المتبادلة 

المســـــــــــــــاواة بين الـدول األعضـــــــــــــــاء، حيـث يكون للجـامعـة مجلس يتـألف من ممثلي الـدول  -1
ل واألعضـاء في الجامعة تمث فالدول العربيةالمجلس. األعضـاء ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسـة 

ي ف -مهما كان وزنها الســياســي أو القتصــادي ومهما كان حجمها اإلقليمي  -جميعا كقاعدة عامة 
 أجهزة الجامعة، كما أن لكل دولة منها صوت واحد ولها ذات الوزن.

المحافظة على ســـــــــــــيادة الدول األعضـــــــــــــاء. فقد أكد الميثاق على اســـــــــــــتقالل الدول العربية  -2
دتها ليس في مواجهة الدول غير العربية فحســـــــــــــــب بل في مواجهة بعضــــــــــــــها البعض. أما وســــــــــــــيا
التصـــــويت في الجامعة فقد جعلت القاعدة العامة في إصـــــدار القرارات هي اإلجماع، والقرار   أحكام

 52الذي ل يتخذ باإلجماع ل يلزم إل من صوت على هذا القرار. 
بالمســـاعدات هنا هو المســـاعدة التي تقدمها الجامعة  مبدأ المســـاعدات المتبادلة، والمقصـــود -3

للدول األعضــــــــــــــاء في حال العتداء عليها أو التهديد بالعتداء عليها. حيث نص الميثاق على انه 
في حال وقوع اعتداء دولة على دولة من أعضـــاء الجامعة أو خشـــي وقوعه، فللدولة المعتدى عليها 

                                                 
 ،1950عام لاتفاقية الدفاع العربي المشترك  من ةالمادة الحادية عشر  - 51
 في مجال اتخاذ القرارات خاصــةا اقة عمل جامعة الدول العربية و لقد كان ألحكام التصــويت الدور األكبر إلع - 52

 التي تفعل العمل العربي المشترك.
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جلس الجامعة لالنعقاد فورا. ويقرر المجلس التدابير الالزمة أو المهددة بالعتداء أن تطلب دعوة م
 لدفع هذا العتداء. 

وتعاهدت الدول األعضــــــــاء في الجامعة على أن كل اعتداء مســــــــلح يقع على أية دولة أو أكثر 
منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عمال بحق الدفاع الشـرعي الفردي والجماعي 

ا تلتزم بان تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها وبان تتخذ على الفور منفردة عن كيانه
ومجتمعة كافة التدابير واإلجراءات وتســــــــتخدم كل ما لديها في وســــــــائل بما في ذلك اســــــــتخدام القوة 

عادة األمن والسالم.  53 المسلحة لرد العتداء وا 
لدول األعضــــــــاء، بحيث تحترم كل دولة في الدول مبدأ عدم التدخل في الشــــــــؤون الداخلية ل -4

األعضاء نظام الحكم القائم في دول الجامعة األخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن 
ل تقوم بعمل يهدف إلى تغيير ذلك النظام.ويكون التعاون فيم بين الدول العربية بحســــــــــــب نظام كل 

التساع، بين الضيق و   مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليةدولة منها وأحوالها. وقد تأرجح تطبيق 
فتارة نجد أن الدول األعضـــــــاء في الجامعة قد تناولوا أمورا تدخل في إطار الشـــــــؤون الداخلية بحجة 
الدفاع عن الفكرة القومية وتارة أخرى نجد أن تعاون الدول األعضـــــــــــاء يتم في إطار هذا المبدأ. وقد 

كل ما من شـــــأنه أن يمس هذا المبدأ كاســـــتبعادهم مثال مبدأ عدم جواز أن  اســـــتبعد واضـــــعو الميثاق
 54 تنتهج دولة عربية سياسة تخالف سياسة الجامعة العربية.

مبدأ فض المنازعات بين الدول األعضـــــــــــاء في الجامعة بالطرق الســـــــــــلمية، حيث ل يجوز  -5
 لجامعة، فإذا نشـــب بينهما خالف لاللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول ا

يتعلق باســـتقالل الدولة أو ســـيادتها أو ســـالمة أراضـــيها، ولجأ المتنازعون إلى مجلس الجامعة لفض 
 هذا الخالف،كان قرار المجلس نافذا وملزما.

 :جامعة الدول العربيةل الهيكل التنظيمي
نصوص  رئيسية أنشئت بمقتضىجامعة الدول العربية من ثالثة فروع ل الهيكل التنظيمي تكوني

ا أنشــــــــأته التي األجهزة إضــــــــافة إلىالعامة.  واألمانةاللجان الدائمة،  ،مجلس الجامعة وهيالميثاق، 
تم إنشــــــاؤها بمقتضــــــى  التي واألجهزة، 1950عام  فيأ برمت  التيالمشــــــترك  العربيمعاهدة الدفاع 

مركز وروافده، و  األردنالل مياه نهر هيئة استغ مثلقرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية 
.. الل كما أنشــأت الجامعة أو شــجعت على العربيالتنمية الصــناعية للدول العربية، ومعهد الغابات 
القتصـــــــادية والجتماعية على أســـــــس فنية  األنشـــــــطةإنشـــــــاء منظمات متخصـــــــصـــــــة بهدف تجميع 

                                                 
عربية، المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشــــــترك والتعاون القتصــــــادي في إطار الجامعة العربية الجامعة ال - 53

 . 1952آب  22التي أضحت نافذة المفعول منذ 
 .425( ص2طبعة ) 1974المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة  مفيد شهاب، ،انظر - 54
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شئون المجالس الوزارية المعنية ب ىإضافة إلمن التعقيدات السياسية.  ،وتخليصها، بدرجة أو بأخرى
الميثاق  نص التيإشـــــارة لألجهزة الثالثة الرئيســـــية  يليوفيما . الصـــــحة والســـــياحة واألمن )الداخلية(

  على إنشائها:
 :مجلس الجامعة -ي

بما  األعضــــاءجميع الدول  ممثليأعلى ســــلطة داخل الجامعة، ويتألف من  الجامعة يعد مجلس
ير الفلســطينية، ويكون لكل منهم صــوت واحد مهما بلغ عدد الممثلين، علما فيهم ممثل منظمة التحر 

قد يرقى إلى مســــتوى رؤســــائها أو يقل  الذيبأن من حق الدول األعضــــاء أن تحدد مســــتوى التمثيل 
عنه، دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس. ويختص المجلس بحســـــــــــــــب المادة الثالثة من الميثاق 

  :اآلتية اإلغراضبتحقيق 
  مختلف المجالت. فيمن اتفاقيات  األعضاءمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول  -
قـــد يقع على إحـــدى الـــدول  الـــذيأو المحتمـــل  الفعلياتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لـــدفع العـــدوان  -

  .األعضاء
  بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم. األعضاءفض المنازعات بين الدول  -
  الدوليين. واألمنمع الهيئات الدولية وبما يحفظ السلم  تحديد وسائل التعاون -
  العام للجامعة. األمينتعيين  -
قرارها. في األعضاءتحديد أنصبة الدول  -   ميزانية الجامعة وا 
 العامة. وباألمانةالخاص به، وباللجان الدائمة،  الداخليوضع النظام  -
  اللجان الدائمة: -ب 
 على تشـــكيل عدد من اللجان الدائمة منه المادة الرابعة عربية فيجامعة الدول الميثاق  صينصـــ

 التيالمعنيــة بمختلف مجــالت التعــاون فيمــا بين الــدول األعضــــــــــــــــاء، وهى اللجــان  ) غير محــدد (
أنشــــأتها  يالتاللجنة الســــياســــية  مثلالعربية  -ظهرت فيما بعد لمواجهة مســــتجدات العالقات العربية

مة كل من اللجان الدائ فيأ بنص صــــــــريح من الميثاق. ويجرى التمثيل الممارســــــــة العملية ولم تنشــــــــ
 بمندوب واحد عن كل دولة، ويكون له صوت واحد.

ويعين مجلس الجـامعـة رئيس كـل لجنـة لمـدة عـامين قـابلين للتجـديـد. وتصـــــــــــــــدر قرارات اللجـان 
 عضـاءاأللدول ا أغلبيةعلما بأن اجتماعاتها ل تصـح إل بحضـور  األعضـاءبأغلبية أصـوات الدول 

منها وتتمتع هذه اللجان بحق تشـــكيل لجان فرعية تعنى بالشـــئون الفنية المتخصـــصـــة، كما يحق لها 
 بخبراتهم عند الحاجة وفى مجال لالستفادةالجامعة  فيأن توصى بدعوة خبراء من الدول األعضاء 

 لتياات التفاقيات إنجاز العديد من مشــــــــــروع فيإلى دورها  اإلشــــــــــارةتقويم أداء هذه اللجان، يمكن 
، لقتصـــاديااتفاقية الدفاع المشـــترك والتعاون  إضـــافة إلىتدخل فيها  والتيأبرمتها الدول األعضـــاء 

  الدول العربية. يف، واتفاقية تسليم المجرمين وبروتوكول معاملة الفلسطينيين العربيواتفاقية التحاد 
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مع احتدام الصــراع الدائر  30/11/1946 في الجامعة العربية بتاريلتشــكلت اللجنة الســياســية 
فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول األعضاء  في

عاهدة السياسية من أعمال: بلورة م هذا الصدد. وكان أهم ما أنجزته اللجنة فيوالتنسيق بين مواقفها 
د لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى ، واإلعداالقتصـــــــــــــــاديالدفاع المشــــــــــــــترك والتعاون 

القمم الخمس األولى فضــــال عن تنســــيق المواقف  في، وهو ما تحقق بالفعل القمة العربيةاجتماعات 
  العربية من بعض القضايا الدولية.

 مؤسسة القمة العربية:
تحويل مجرى قيام إســــــرائيل ب لمناقشــــــة موضــــــوع 1964القاهرة عام  فيانعقدت أول قمة عربية 

نويا، ســـــــ بشـــــــكل دوري أي انعقاد القمم العربية ينص على ضـــــــرورةقرارا  ت القمةنهر األردن، واتخذ
القمة  مؤســــــســــــة تقوم بهباتت  الذيالدور  تناميوهذا المطلب يمثل مطلبا عربيا متكررا خاصــــــة مع 

لقمة ( ا أيتها ) وتعدد أبعاد هذا الدور وتشـــــعبها، وذلك بدءا من محاول العربيعلى مســـــتوى النظام 
محكمة العدل العربية وآلية تســـــــوية  مثلإنشـــــــاء مؤســـــــســـــــات ســـــــواء نص عليها الميثاق أو لم ينص 

 المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.
قرارا ينص على إقرار هذا  2000أكتوبر/ تشرين األول عام  فياتخذت قمة القاهرة المنعقدة  ثم
دراجه ية دورية انعقاد القمة العربمبدأ   يفملف مكمل للميثاق: يقرر القادة العرب وهم يلتقون  فيوا 

وافق عليها  والتيالمنتظم للقمة العربية  الدوريهذه المرحلة الدقيقة اعتماد اآللية الخاصــــــــة بالنعقاد 
( وأقر صــــــــــــــيغتهــا النهــائيــة اجتمــاع وزراء 114دورتــه األخيرة ) فيمجلس جــامعــة الــدول العربيــة 

  ..لهذه القمة التحضيريب الخارجية العر 
دعم  يفالمنتظم للقمة العربية سـوف يسـهم  الدوريأن النعقاد  فيوعبر القادة العرب عن ثقتهم 

ا .." وكما يالحظ فإنه مثلمالقتصــــاديالمجال  وبخاصــــةكافة المجالت  فيالمشــــترك  العربيالعمل 
ية المحرك لعقد أول قمة عرب يه اإلســــرائيلي - العربيقضــــية الصــــراع  أيكانت القضــــية المركزية 

 لمأســـــــــســـــــــة القمة واعتماد الداعي هيالمياه العربية، فإنها كانت  فيلمواجهة األطماع اإلســـــــــرائيلية 
وتصــــاعد ســــياســــات  2000ســــبتمبر/أيلول  28 فيدوريتها على أثر اندلع النتفاضــــة الفلســــطينية 

 . إلخمادهامحاولة  فيبشكل غير مسبوق  اإلسرائيليالقمع 
 :لجامعة الدول العربية األمانة العامة -ج 

األمانة العامة للجامعة من أمين عام وأمناء  تشــــــــــكللمادة الثانية عشــــــــــرة من الميثاق ل اســــــــــتناداا 
األمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة  بتعيينمجلس الجامعة  ويقوممســـــــــــــــاعدين وعدد من الموظفين، 

مساعدين تعيين األمناء ال - بموافقة المجلس - عامخمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى األمين ال
الجامعة. ولقد تعاقب على منصب األمين العام لجامعة الدول العربية ستة  فيوالموظفين الرئيسيين 

  أمناء هم السادة:



 113 

 األمنا  العامون لجامعة الدول العربية
افقة مين عام للجامعة بمو بحسب المادة الثانية عشر من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعين أ

ثلثي أعضــــائها. وهو الممثل الرســــمي للجامعة في جميع المحافل الدولية. ومنذ إنشــــاء جامعة الدول 
 تولي رئاسة األمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة.  1945العربية في مارس 

 االختيارحسب سنة  األمنا  العامون لجامعة الدول العربية

 سنة االنتها  من الخدمة االختيارسنة  جنسيةال االسم

 1952 1945 مصري عبد الرحمن حسن عزام

 1971 1952 مصري محمد عبد الخالق حسونة

 1979 1971 مصري محمود رياض

 1990 1979 تونسي الشاذلي القليبي

 2001 1991 مصري أحمد عصمت عبد المجيد

 حتى اآلن 2001 مصري عمرو موسى

 :تاليالمهام األمين العام على النحو  األساسيويحدد النظام 
المهام اإلدارية والفنية، وتشــــــــــــــمل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة تقوم األمانة العامة ب -

ولجــانهــا، وتحــديــد تــاريل دورات انعقــاد مجلس الجــامعــة، و توجيــه الــدعوة لعقــد اجتمــاعــات مجلس 
عداد ميزانية الجام   عة.الجامعة واللجان الدائمة، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات الصلة، وا 

، حق حضــــــــور اجتماعات مجلس التي تقوم بها األمانة العامة وتتضــــــــمن المهام الســــــــياســــــــية -
مناقشـــة الموضـــوعات المعروضـــة عليه، وحق تقديم تقارير أو بيانات شـــفوية  فيالجامعة والمشـــاركة 

جامعة ال فيومكتوبة عن أية مســـألة يبحثها المجلس، وحق توجيه نظر المجلس أو الدول األعضـــاء 
مســـــــــــــألة يقدر األمين العام أهميتها، وحق تمثيل الجامعة لدى المنظمات الدولية، وحق التحدث  إلى

ن عمل م الســــياســــية المهمةوالجدير بالذكر أن  العام بالبيانات الالزمة. للرأيباســــم الجامعة والتوجه 
 جالتها.وم طةاألنشتطورا كبيرا مع اتساع أنشطة الجامعة وتعدد أبعاد تلك  تاألمين العام قد تطور 

عديل بقضـــــية ت المؤســـــســـــي للجامعة العربية واألمانة العامةأو  الهيكليالتطوير موضـــــوع  ارتبط 
 التالزمعـدد من القمم العربيـة، دون أن يعنى ذلـك  إعمـالعلى جـدول  أدرجـت التي الجـامعـة ميثـاق

تقرير عن  عدادبإلجنة رباعية كلفت تشــــــــــــــكيل  1974عام  فيقمة الرباط  أقرتبين الجانبين. فلقد 
 1979عـــام  فيالثـــامن. وطـــالبـــت قمـــة تونس  العربيتطوير الجـــامعـــة للعرض على مؤتمر القمـــة 

 تحرك.على الأكثر بالعمل على إعادة بناء أجهزة الجامعة على أســــــــــــس جديدة تكفل الفعالية والقدرة 
 اإلدارينظيم إلى ضـــــرورة تطوير الت 1989عام  فيقمة الدار البيضـــــاء ل البيان الختامي أشـــــاركما 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
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الســـــــــــيد عمرو موســـــــــــى  للجامعة العام األمين 2001عام  فيقمة عمان  وكلفتللجامعة.  والهيكلي
العامة للجامعة من  األمانة"باتخاذ الخطوات الالزمة"، واقتراه الصـــــيغ المناســـــبة إلصـــــاله أوضـــــاع 

ا وأدائها بأســــــــــــاليب عملهإعادة هيكلتها، والرتقاء  بهدفوالتنظيمية،  واإلداريةالمالية  النواحيجميع 
 والدولية. ةاإلقليميوتمكينها من الضطالع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين 

 :المشترك العربيالعمل  في االقتصاديالجانب 
المشترك اهتماما رئيسيا من اهتمامات جامعة  العربيمن جوانب العمل  القتصاديمثل الجانب 
فاقية تيســـير اتب المتعلق والجتماعي القتصـــاديذ تأســـيســـها عبر عنه قرار المجلس الدول العربية من
 يفإبرام اتفاقية الوحدة القتصــــــــــادية العربية  وكذلك، 1953عام  في العربي التجاريوتنمية التبادل 

  .1964عـــــام  فيالســــــــــــــوق العربيـــــة المشــــــــــــــتركـــــة  إنشـــــــــــــــــــاء، ثم صـــــــــــــــــــدور قرار 1957عـــــام 
 لعربيايمكن القول أنها مثلت رافعة للعمل و المشـــــــــــــترك،  العربي صـــــــــــــاديالقتتزايدت أهمية العمل 

 فترات تأزم العالقات السياسية العربية.  وبخاصة فيالمشترك 
إلى  1950عام  فيوقعت  التي القتصــــــــــاديتطرقت معاهدة الدفاع المشــــــــــترك والتعاون حيث 
لى  ، ودعت إلى توثيق العالقات القتصـــــــادية العربيةالقتصـــــــاديالجانب  نت من تلك ، وتبقوننتهاوا 

 من خالل تقديم مقترحاته لحكومات اســــتشــــارييكون له دور  اقتصــــاديالزاوية فكرة تأســــيس مجلس 
  .العربي القتصاديالدول العربية حول ما يراه كفيال بتعزيز التعاون 

 اعيوالجتم القتصــــــــــــاديبتكليف المجلس  قراراا  1996عام  فياتخذت أول قمة تعقد بالقاهرة و 
 نفيذيتبإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضـــــــــــع برنامج  باإلســـــــــــراع

عام  في. كما أطلق على قمة عمان 1/1/1998 فيإلنشــاء المنطقة على مدار عشــر ســنوات تبدأ 
وصــــــــــــــف "القمة  -2000عام  فيوهى أول قمة دورية تنعقد إعمال لقرار قمة القاهرة  - 2001

بالقاهرة  عربي اقتصـــاديلقتصـــادية" وتبنت هذه القمة المبادرة المصـــرية الخاصـــة بعقد أول مؤتمر ا
  الرتقاء بأداء القتصادات العربية". تحت شعار " 2001 الثانينوفمبر /تشرين  في

 المنظمات االقتصادية العربية المتخصصة:
بناءا على  العربية حدة االقتصـــــاديةمجلس الو تأســـــــس  :العربية مجلس الوحدة االقتصـــــادية -يوالم 

بتــــاريل  85في دور انعقــــاده الرابع بقراره رقم  الجتمــــاعي العربي موافقــــة المجلس القتصــــــــــــــــــادي
ول عن إدارة اتفاقية ز المســـــؤ الجها وهو، 30/4/1964تاريل وباشـــــر المجلس عمله ب 3/6/1957

ة شأة مجلس الوحدة القتصادية العربيومنذ ن .ارض الواقع الوحدة القتصادية العربية و إخراجها إلى
إلى تطبيق اتفاقية الوحدة القتصــــــــادية العربية علي  حتى اآلن قدم العديد من اإلنجازات التي تهدف

 .عربيستطيع تحقيق طموه المواطن الارض الواقع لما تتميز به هذه التفاقية من صيغ و أساليب ت
ذلك ، وحددت لهدف الوحدة القتصادية العربيةى ، صيغة مرحلية متدرجة للوصول إلاعتمدتحيث 

 :من خالل شأنها الوصول إلى هذا الهدف وذلكاألساليب واإلجراءات التي من  الوسائل و
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 يصاء واإلرث.حق التملك واإل -1
حرية اإلقامة والعمل والســـــــــــتخدام وممارســـــــــــة و  ،حرية انتقال األشـــــــــــخاص ورؤوس األموال -2
  القتصادي.النشاط 
 عقــد التفــاقــات التجــاريــة واتفــاقـاتواألجنبيــة. و تبــادل البضـــــــــــــــائع والمنتجــات الوطنيــة حريــة  -3

 المدفوعات مع البلدان األخرى بصورة مشتركة.
  المدنية.حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموان  والمطارات  -4
 تي: األطراف المتعاقدة على اآل كافة تعمل العربية الوحدة االقتصاديةتحقيق ول
 لتعرفة والتشـــريع واألنظمةاواحدة تخضـــع إلدارة موحدة وتوحيد جعل بالدها منطقة جمركية  -1

توحيد ها، و بتوحيد ســـياســـة الســـتيراد والتصـــدير واألنظمة المتعلقة ، و الجمركية المطبقة في كل منها
  والترانزيت.أنظمة النقل 

 ائر الضــــــرائب والرســــــوم األخرىتنســــــيق تشــــــريع الضــــــرائب والرســــــوم الحكومية والبلدية وســــــ -2
المتعلقــة بــالزراعــة والصــــــــــــــنــاعــة والتجــارة والعقــارات وتوظيف رؤوس األموال بمــا يكفــل مبــدأ تكــافؤ 

 والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة. يبيالضر  الزدواجتالفي و  الفرص.
ي بشـــكل يع القتصـــادة المتعلقة بالزراعة والصـــناعة الداخلية وتوحيد التشـــر ســـتنســـيق الســـيا -3

 يكفل لمن يعمل من رعايا البالد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاا متكافئة. 
  الجتماعي.تنسيق تشريع العمل والضمان  -4
تنســيق الســياســات النقدية والمالية واألنظمة المتعلقة بها في بلدان األطراف المتعاقدة تمهيداا  -5

  بها.لتوحيد النقد 
  اإلحصائية.توحيد أساليب التصنيف والتبويب  -6

كن مالم ومن المذكورة أعاله،لتحقيق األهداف  لزمةاتخاذ أية إجراءات وتقوم الدول األعضــاء ب
التجاوز عند مبدأ التوحيد في حالت وأقطار خاصــــــــــــــة بموافقة مجلس الوحدة القتصــــــــــــــادية العربية 

 .تفاقيةالمنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه ال
ويضــــــــــم مجلس الوحدة القتصــــــــــادية العربية في عضــــــــــويته عشــــــــــرة دول عربية فقط من الدول 

، جمهورية الســـــــودان، جمهورية الســـــــودانالهاشـــــــمية، المملكة األردنية األعضـــــــاء في الجامعة هي: 
عبية الش الجماهيرية العربية الليبية، دولة فلسطين، جمهورية العراق، الجمهورية الصومال الديمقراطية

  ليمنية.االجمهورية الموريتانية، الجمهورية اإلسالمية ، جمهورية مصر العربيةالعظمى، الشتراكية 
  :الهيكل التنظيمي لمجلس الوحدة االقتصادية العربية

لجنة نواب و  العامة.األمانة . و مجلس الوحدة القتصــــــــــــــادية العربيةمن أجهزة المنظمة: وتتكون 
اللجان ة إلى إضاف لجنة نواب الممثلين الدائمين كلجنة متابعة.و  تحضيرية. الممثلين الدائمين كلجنة

 اللجان الفنية. ، و الدائمة
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وهو الجهاز التشــــــــريعي لمجلس الوحدة القتصــــــــادية العربية، ويمثل أعلى ســــــــلطة فنية المجلس: -1
من  ف المجلسويتكون من وزراء القتصـــــــــاد أو التجارة أو المالية في الدول العربية األعضـــــــــاء يتأل

ممثل دائم أو أكثر لكل من األطراف المتعاقدة، ويقوم وزراء القتصاد أو المالية في الدول األعضاء 
 بتعيين نواب للممثلين الدائمين بدرجات وظيفية ل تقل عن درجة وكيل وزارة.

لفني، و يد اوهى اللجان المنبثقة عن المجلس، ويتحدد دورها في التمهاللجان الدائمة والمؤقتة:  -2
 إعداد الدراسات الضرورية لتخاذ المجلس لقراراته.

 وهى الجهاز القائم على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .األمانة العامة:  -3
 : عمان في قمة العربيةالورقة عمل طرحها مجلس الوحدة االقتصادية العربية على 

ربية ورقة عمل على مؤتمر القمة العربية بعمان طره مجلس الوحدة القتصادية التاسع للجامعة الع
 55تشمل اقتراحات حول العمل القتصادي العربي المشترك، تضمنت أربع استراتيجيات هي:  

التكامل القتصادي العربي للفترة المقبلة لبد من تحقيق مجموعة من األهداف هي  إستراتيجية - 1
قامة قامة منطقة استثمارية عربية  استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وا  اتحاد جمركي عربي وا 

ومنطقة تكنولوجية عربية تتضمن برنامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجيا العربية وبرنامج تحويل 
 إلى منطقة إلكترونية. الدول العربية

تفعيل السوق العربية المشتركة عن طريق توسيع العضوية للدول غير األعضاء  إستراتيجية - 2
دعوة الدول العربية لالنضمام إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة و 

 القتصادية العربية باعتبارها الهدف الستراتيجي للتكامل القتصادي العربي.
مع إمكانية تكليف مجلس الوحدة القتصادية العربية وصندوق النقد العربي لوضع آلية لتعويض 

 ل العربية األقل نمواا لسرعة اندماجها في مسيرة القتصاد العربي.الدو 
مل الثالثة من قرب موعد الع اإلستراتيجيةكيفية التعامل مع منظمة التجارة العالمية، وحذرت  - 3

باتفاقية منظمة التجارة العالمية وأهمية السعي لستكمال انضمام الدول العربية إلى المنظمة وضرورة 
 عم الفني للدول العربية.تقديم الد

 دعم دور القطاع الخاص في التنمية والتكامل القتصادي العربي. - 4
ضرورة إعداد برنامج تفصيلي يتضمن اآلليات الالزمة لتنمية التجارة العربية البينية  وتم التأكيد على
  .في المائة خالل خمس سنوات 20في المائة إلى  8.5وزيادتها من 
اســــتناداا  الزراعية المنظمة العربية للتنميةتأســــســــت  :الزراعية مة العربية للتنميةالمنظ -ثانيام 

في دور انعقـــاده الثـــالـــث  2635موافقـــة مجلس جـــامعـــة الـــدول العربيـــة على التفـــاقيـــة بقراره رقم ل
كافة الدول . وتضم في عضويتها 1972 وباشرت عملها في عام. 11/3/1970والخمسين بتاريل 

                                                 
 .النترنت يقر مشيرة أبو غالي الشرق األوسط عن ط -  55
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لمنظمة أجهزة اوتتكون دول العربية باســتثناء جمهورية القمر التحادية اإلســالمية. أعضــاء جامعة ال
 .اإلدارة العامة -ج، المجلس التنفيذي -ب، الجمعية العمومية -أ من 

تهدف المنظمة إلى مســــــاعدة الدول العربية في تنمية وتطوير أداء القطاع الزراعي إضــــــافة إلى 
ات سيق الزراعي في المجالت اإلنتاجية والتسويقية وتوفير مستلزمالمساهمة في تحقيق التكامل والتن

 اإلنتاج، وهي تعمل بشكل خاص على تحقيق األهداف اآلتية:
تنمية الموارد الطبيعية والبشــــــــــــرية المتوفرة في القطاع الزراعي وتحســــــــــــين وســــــــــــائل وطرق  -1

 استثمارها على أسس سليمة. 
 الدول العربية.  تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين -2
 التعاون مع الدول األعضــــــــاء فيو إعداد المشــــــــروعات التنفيذية في فروع الزراعة وتنفيذها.  -3

 سبيل تنفيذ المشروعات التي تمولها مؤسسات التمويل اإلنمائي. 
رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية وبلوغ التكامل الزراعي المنشـــــــــود بين  -4

 ول العربية. الد
 دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي والعمل على حلها.  -5
عقد المؤتمرات والندوات المتخصـــــــــصـــــــــة لمناقشـــــــــة قضـــــــــايا التنمية الزراعية العربية وتقديم  -6

 مقترحات إليجاد الحلول لمعوقاته. 
 ي تنفيذها واإلشراف عليها. دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والمساهمة ف -7
 النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي.  -8
قامة الدورات التدريبية في مختلف المجالت القتصــــــــــــادية  -9 إعداد برامج التنمية البشــــــــــــرية وا 

 والفنية والجتماعية. 
ربية، في المنطقة الع رصــــــــد وتحليل المتغيرات الفنية والقتصــــــــادية والجتماعية الســــــــائدة -10

 وكذلك انعكاسات المتغيرات التي تشهدها الساحتين اإلقليمية والدولية على الزراعة العربية. 
 الزراعية المستدامة. التنمية للحفاظ على الدول العربيةتدريب المزارعين على نطاق  -11
منظمة األقطار سست تأ(:  OAPEC المصدرة للبترول ) يوابك منظمة األقطار العربية -ثالثام 
. وتضــــم 1968 وباشــــرت عملها في عام ،9/1/1968تاريل ب(  المصــــدرة للبترول ) أوابك العربية

 ،دولــة البحرين، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المنظمــة في عضــــــــــــــويتهــا الــدول العربيــة التــاليــة:
، لســـــــوريةجمهورية العربية اال، المملكة العربية الســـــــعودية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــــعبية

 ،الجماهيرية العربية الليبية الشـــــعبية الشـــــتراكية العظمى، دولة الكويت، دولة قطر، جمهورية العراق
يضــــــــــــــم وزراء النفط في الدول  مجلس وزراءمن  أجهزة المنظمةوتتكون جمهورية مصــــــــــــــر العربية. 

 . قضائيةالهيئة وال عامةالمانة للمنظمة واأل تنفيذيالمكتب األعضاء وال
  الرئيسة:األهداف  -
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في مختلف أوجــه النشـــــــــــــــاط  فيمــا بين الــدول األعضـــــــــــــــاء الهــدف الرئيس للمنظمــة هو التعــاون
قرير الوسائل وت ،وتحقيق أوثق العالقات فيما بينهم في هذا المجال ،القتصادي في صناعة البترول
 ،عة منفردين ومجتمعينالمشـــروعة في هذه الصـــنا ءعضـــاالدول األوالســـبل للمحافظة على مصـــالح 

ير وتوف ،وتوحيد الجهود لتأمين وصــــــــــول البترول إلى أســــــــــواق اســــــــــتهالكه بشــــــــــروط عادلة ومعقولة
 الظروف المالئمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول األعضاء. 

 التالية: اإلجراءاتبالمنظمة  تقوم ولتحقيق هذه األهداف
 البترولية ألعضائها.  تنسيق السياسات القتصادية -أ
األعضــــــــــــــــاء إلى الحــد الــذي يمكن  الــدولالتوفيق بين األنظمــة القــانونيــة المعمول بهــا في  -ب

 المنظمة من ممارسة نشاطها. 
تاحة فرص التدريب والعمل لمواطني  -ج مســــاعدة األعضــــاء على تبادل المعلومات والخبرات وا 

  ذلك.يات األعضاء في أقطار األعضاء التي تتوفر فيه إمكان
 تعاون األعضاء في حل ما تعترضهم من مشكالت في صناعة البترول.  -د

مكانياتهم المشـــتركة في إنشـــاء مشـــروعات مشـــتركة في  الســـتفادة -هــــــــــــــــــ من موارد األعضـــاء وا 
مختلف أوجه النشــــــــاط في صــــــــناعة البترول التي يقوم بها جميع األعضــــــــاء أو من يرغب منهم في 

 ذلك.
كمنظمة متخصـــــصـــــة في إطار  العربية منظمة العملتأســـــســـــت  :العربية ملمنظمة الع -رابعام 

وافق المؤتمر األول أن  بعد .1965، في عام جامعة الدول العربية تعني بشــــــــــــــؤون العمل والعمال
على الميثــاق  12/1/1965لوزراء العمــل والشــــــــــــــؤون الجتمــاعيــة العرب الــذي عقــد في بغــداد في 

كما وافق . 21/3/1965. وباشـــــــــــرت عملها بتاريل  ل العربيةالعربي للعمل ودســـــــــــتور منظمة العم
بتــاريل  2102مجلس جــامعــة الــدول العربيــة في دور انعقــاده الثــالــث واألربعين بموجــب قراره رقم 

 وتضــــــــم في عضــــــــويتها على الميثاق العربي للعمل ودســــــــتور منظمة العمل العربية. 21/3/1965
 ة باستثناء: جمهورية القمر التحادية اإلسالمية. جامعة الدول العربي فيكافة الدول األعضاء 

تطبق المنظمة مبدأ التمثيل الثالثي الذي يقوم على أســـاس اشـــتراك أصـــحاب األعمال والعمال و 
مجلس  -ب المؤتمر العام. -أ من  أجهزة المنظمةوتتكون  مع الحكومات في أنشــــــــــــــطة المنظمة.

  .مكتب العمل العربي - ج. اإلدارة
 العمل العربية إلى ما يلي:  تهدف منظمةو 
  .تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي 
 تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية.  
  .تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول األعضاء 
  األعضاء والعمل على توحيدها. السعي إلى تطوير تشريعات العمل في الدول 



 119 

  :العمـل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء بما يحقق 
 تامين وسائل السالمة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل مالئمة.  .1
 توسيع قاعدة التأمينات الجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف األنشطة القتصادية.  .2
 عية للعمال وتحسين مستواها. توفير الخدمات الجتما .3
تقنين الحد األدنى لألجور وضــــــــــــــمان أجر للعامل يتناســــــــــــــب مع المتغيرات القتصــــــــــــــادية  .4

 والجتماعية. 
 تنمية عالقات العمل.  .5
 توفير الحماية الالزمة للمرأة العاملة واإلحداث. .6

موافقة ب اإلدارية المنظمة العربية للتنميةتأســـســـت : اإلدارية المنظمة العربية للتنمية -خامســام 
دور انعقــاده الخــامس والثالثين  في 1754مجلس جــامعــة الــدول العربيــة على التفــاقيــة بقراره رقم 

ـــــــــــــــــة. وتتكون 1/1/1969تاريل ، وباشـــرت عملها ب1/4/1961بتاريل  مجلس من ال أجهزة المنظمـ
ي جامعة عضـــاء فكافة الدول األوتضـــم في عضـــويتها  عامةالمديرية وال عموميةال والجمعيةتنفيذي ال

 الرئيس الهدفو جمهورية القمر التحادية اإلســــــــــالمية. و  الدول العربية باســــــــــتثناء: جمهورية جيبوتي
  .ةبما يخدم قضايا التنمية الشامل الدول العربيةللمنظمة اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في 

 تعمل المنظمة على تحقيق األهداف التالية: و 

مع  بما ينســــــــــــــجم هاوتطوير  الدول العربيةقومية للتنمية اإلدارية في  إســــــــــــــتراتيجيةوضــــــــــــــع  -1
 استراتيجيات التنمية القومية الشاملة. 

 تنمية اإلنسان العربي وتحرير قدراته اإلبداعية لتمكينه من اإلسهام في عملية التنمية.  -2

 إثراء الفكر اإلداري العربي والممارسة اإلدارية العربية.  -3

 شر التجارب اإلدارية المتميزة المعاصرة. دراسة ون -4

إبراز الدور الهام والفعال لإلدارة في تحقيق وتســــريع عملية التنمية القتصــــادية والجتماعية  -5
 العربية. 

اعتبـــار التطوير اإلداري عمليـــة مســــــــــــــتمرة بمـــا يمكن اإلدارة العـــامـــة من مواكبـــة التغيرات  -6
 الدول العربية.  القتصادية والجتماعية التي تعيشها

 اإلسهام في مواجهة التحديات اإلدارية العربية القائمة والمستقبلية.  -7

الهتمام بالتنمية اإلدارية في الدول العربية األكثر احتياجاا بما يســـــــــاعد على تقليص الفجوة  -8
 . الدول العربيةالتنموية بين 

ا اللغة العربية في اإلدارة في جهودهمســاعدة الدول العربية، التي تجد صــعوبة في اســتخدام  -9
 لتعريب المصطلحات والمفاهيم والنماذج اإلدارية.
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ــــــــــ يكســاد المركز العربي لدراســات -ســادســام   تم تأســيس: المناطق الجافة واألرايــي القاحلة ـ
في دمشــق  3/9/1968 بتاريلالمركز العربي لدراســات المناطق الجافة واألراضــي القاحلة )أكســاد( 

ية العربية السورية. وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بالجمهور 
بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل 
المعلومات والخبرات على نحو يمكن من الســــــــــــــتفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين 

 لتقانات الزراعية الحديثة بغية زيادة اإلنتاج الزراعي في هذه المناطق. ا

يشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب األعضاء في المركز، 
ومجلس تنفيذي منتخب يتألف من ســــبعة ممثلين عن ســــبع دول عربية، ويتوزع العمل فيه على عدة 

ة دراســـات األراضـــي واســـتعمالت المياه، الدراســـات المائية، دراســـات إدار  إدارات متخصـــصـــة، وهي:
 الثروة الحيوانية، دراسات الثروة النباتية، القتصاد والتخطيط، المالية واإلدارية. 

تتجســد مهام أكســاد في مواجهة التحدي الذي تفرضــه البيئات الجافة وشــبه الجافة ذات األنظمة 
المعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات المتقدمة إنتاجاا واقتباســــــــــاا الزراعية الهشـــــــــــة فمن خالل توفير 

وتطويراا بما يمكن من التنفيذ الواســـــع لمهام التنمية الزراعية والجتماعية والســـــتعمال األمثل للموارد 
لمملكة اويضـــــــم المركز في عضـــــــويته الدول العربية التالية:  في المناطق الجافة. المتجددةالطبيعية 

ملكة العربية الم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــعبية ،الجمهورية التونســـــية، دنية الهاشـــــميةاألر 
جمهورية  ،جمهورية الصومال الديمقراطية ،ريةالجمهورية العربية السو  ،جمهورية السودان، السعودية
ية العربية الجماهير  ،يةالجمهورية اللبنان، جمهورية القمر التحادية اإلســالمية ،دولة فلســطين ،العراق

ية اإلسالمية الجمهور  ،المملكة المغربية ،جمهورية مصر العربية ،الليبية الشعبية الشتراكية العظمى
 ب ـــــــــــــ المجلس أ ـــــــــــــ الجمعية العمومية. :المركز منأجهزة وتتكون  الجمهورية اليمنية.  ،الموريتانية
 ج ـ اإلدارة العامة.  التنفيذي.

بمســـــؤولية كبيرة فيما يتعلق باســـــتنباط أصـــــناف جديدة من الحبوب  ( ادأكســـــ)  المركز يضـــــطلع
عالية اإلنتاجية تحت أحوال الجفاف وتعميمها، وتوفير المصــــــــــــادر الوراثية الموثوقة من األشــــــــــــجار 
المثمرة، والمحاصـــــــــــــيل الرعوية، وســـــــــــــاللت الثروة الحيوانية المالئمة للبيئة الجافة العربية، وتحقيق 

لة للموارد المائية وترشــــــــيد اســــــــتعمالها، واإلدارة الســــــــليمة لســــــــتعمالت المياه المالحة اإلدارة المتكام
عادة  والعادمة والمعالجة في الزراعة، والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ومكافحة التصــــــــــــــحر، وا 
نشـــــــاء قواعد معلومات لموارد المياه واألراضـــــــي فضـــــــالا عن الثروتين  إحياء المناطق المتصـــــــحرة، وا 

 نباتية والحيوانية. ال

يجري أكســــــاد بحوثه ودراســــــاته واختباراته في محطاته البحثية المنتشــــــرة في ســــــورية وفي مراكز 
البحوث بالدول العربية، ويربط بين نتائج البحوث والدراسات وبين تطبيقها ونشرها عل نطاق واسع. 
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في الوطن  بها حظيرموقة التي إن الخيرات المتميزة التي راكمها خالل مسيرته الطويلة والسمعة الم
 العربي جعلت منه بيت خبرة على المستويين اإلقليمي والدولي. 

تعمم نتائج البحوث والدراســـــــات من خالل التعاون بين أكســـــــاد ومراكز البحوث الزراعية العربية 
نظمها ي والمنظمات اإلقليمية والدولية، وكذلك من خالل المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية التي

في مراكزه التـــدريبيـــة التي أحـــدثهـــا، بـــدءاا من الـــدورات الجمـــاعيـــة طويلـــة األمـــد إلى فرص التـــدريـــب 
صدار التقارير والنشرات العلمية المتخصصة. واعتمد أكساد  لألفراد، إضافة إلى عقد حلقات عمل وا 

وروابط  ته صــــالتالتعاون الفني كإحدى الوســــائل الفعالة في تنظيم برامجه وأنشــــطته من خالل إقام
وثيقة مع العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في العديد من دول 

 العالم المتقدم. 

  :بالبحوث والدراسات والتدريب في المجالت التالية ( أكساد)  المركز يقوم

 * حصر وتقييم إمكانات وخصائص الموارد الطبيعية الزراعية. 

ة الموارد الطبيعيـة الزراعيـة من التـدهور والتلوث وتمنيتهـا وتحـديـد األشــــــــــــــكـال والبـدائل * حمـايـ
 المثلى إلعادة تأهيل واستثمار المناطق المتدهورة. 

* توليد ونقل وتطويع التقانات الزراعية المالئمة بيئياا والمجدية اقتصـــــــــــــــادياا والمقبولة اجتماعياا 
 لزراعي في الدول العربية. بالتعاون مع مراكز البحث واإلرشاد ا

 * حصر وتقييم الخصائص والجتماعية والقتصادية للسكان في المناطق اإلنتاجية، 

 وتحديد سبل ووسائل رفع كفاءتهم اإلنتاجية ومستوى معيشتهم. 

 * التنمية المتكاملة والمستدامة لمناطق محددة. 

 والحيوانية ومصادر تغذيتها.  * تطوير الكفاءة اإلنتاجية لألنواع والساللت النباتية

 * تفعيل دور المرأة الريفية ومشاركتها في عملية التنمية الزراعية. 

 * رفع كفاءة الكوادر األطر الفنية الزراعية العربية في مختلف مجالت عمل المركز العربي. 

عادة تأهيل المناطق المتصــــــحرة، ومتابعة تنفيذ التفا ية الدولية ق* مراقبة التصــــــحر ومكافحته وا 
 لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية في هذا المجال.

  :تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام بددوار يربعة رئيسة
 ،ودعم جهود التحرر من الســـــتعمار على اســـــتقاللها مســـــاعدة الدول العربية في الحصـــــول –أ 
دول مثـل الجزائر،  فيمجـال دعم جهود التحرر  فيث برز دور الجـامعـة على ســــــــــــــبيـل المثـال حيـ

اليمن(، والســــــودان. ومثل هذا الدور كان هو  شــــــطري) قبل وحدة  الجنوبيوســــــلطنة عمان، واليمن 
ة لتشــمل اثنتين وعشــرين دولة عربي ،اتســاع حجم عضــوية الجامعة على ما تقد فيالســبب المباشــر 

 سبع دول. التأسيسييتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق  على حين لم
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 - المصــــــــــريالنزاع  هاالعربية، من -المنازعات العربية  أهمتســــــــــوية حل و  فيالمشــــــــــاركة  -ب 
اليمنى عام  -، و النزاع اليمنى 1963عام  الجزائري - المغربيالنزاع  و، 1958عام  الســـــــــــوداني

المجــال قــد ارتبطــت بــدرجــة قبول األطراف المتنــازعــة هــذا  في. ويالحظ أن قــدرة الجــامعــة 1987
لدورها، وهى نقطة تبدو أهميتها على ضـــــــوء ما هو معروف من كون ســـــــلطة الجامعة ل تعلو فوق 

عام  العراقي - الكويتياألعضاء. كما أنشأت الجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع  الدول سلطات
 عربية. ، وطورت دبلوماسية مؤتمرات القمة ال1961
ت على تشكل التيعبر مجموعة المنظمات المتخصصة  العربي - العربيتشجيع التعاون  -ج 

إطار الجامعة، تم إنشـــــــــاء منظمات اتســـــــــع  ففيمختلف المســـــــــتويات داخل إطار الجامعة وخارجه. 
وسائل و  والشئون العلمية والثقافية، والجتماعية،نشاطها ليشمل مسائل العمالة، والتنمية القتصادية 

 يالعرب، ولقد نهضــــــت بعض المنظمات مثل منظمة العمل العربية، والصــــــندوق واإلعالمالتصــــــال 
. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد إذاعات الدول والجتماعي القتصـــــــــــــــاديلإلنماء 

مات والنشــاطات تماللمواصــالت الســلكية والالســلكية، بالتعبير عن تلك اله العربيالعربية، والتحاد 
بجهد ل يغفل من الجامعة وبتنســيق مســتمر  العربي النقابيكافة. وخارج إطار الجامعة نشــط العمل 

والصــــــــــــــحفيين والحقوقيين والعمــال  واألطبــاءبين أجهزتهــاه ومن هنــا جــاء قيــام اتحــادات المحــامين 
 العرب... الل.

ها المتحدة ومنظمات األممدولية مثل مختلف المحافل والمنظمات ال فيتمثيل الدول العربية  -د
، والتعاون مع هذه األخيرة على تكوين طائفة من المؤســســات اإلفريقيةالمتخصــصــة ومنظمة الوحدة 

ى جانب دور للقروض، هذا إل العربي، والصندوق إفريقيا فيللتنمية  العربيالمشتركة مثل المصرف 
  السبعينيات. حقبة فيالحوار مع أوروبا  فيالجامعة العربية كطرف 

وســــواء أكانت الجامعة العربية فكرة عربية صــــافية وتســــعى لتحقيق الوحدة العربية أم كانت فكرة 
( في محاولة إلجهاض فكرة القومية العربية والوحدة إيدنالجامعة العربية إنكليزية األصــــل وضــــعها )

ة عربيــة رهــا ونحولهــا إلى هيئــعلينــا أن نطو  ،العربيــة الحقيقيــة. فــالجــامعــة العربيــة اليوم حقيقــة واقعــة
 تخدم الوحدة العربية وتسعى لتحقيقها.
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 وفكرة نشدة جامعة الدول العربية ينتوني إيدن - 1ملحق رقم 

اه ، صــــــــــــــرفـت انتبـالـدوليتلـت الحرب العـالميـة الثـانيـة مرحلـة انتقـاليـة من مراحـل تطور النظـام 
 وأوروبا الشــــــــــرقية والصــــــــــين، فيما تركت الســــــــــوفيتية إلى المناطق المجاورة لالتحاد الوليات المتحد

الشــــــــــــئون  يفالمنطقة العربية، مؤقتاا، لتقع ضــــــــــــمن اهتمامات بريطانيا وفرنســــــــــــا بخبرتيهما الطويلة 
ة تحليل موقفها من تأســــــــــــــيس الجامعة العربي فيالعربية. وفيما يخص بريطانيا تحديداا فمن المهم 

 األهمية. بالغتييقتين توضيح حق
  الحقيقة األولى، أنها لعبت بالفعل دوراا داعماا لتأســـــــــــيس الجامعة العربية ألســـــــــــباب مصـــــــــــلحية.
والحقيقة الثانية، أن هذا الدور كان دوراا مكمالا أو مساعداا ولم يكن دوراا منشئا أو مبادرا، سواء ألنه 

فل حقبة تاريخية معينة قادرة على ن فياســـية ل توجد دولة ما كانت ومهما بلغت درجة هيمنتها الســـي
ياا ، وكما اتضح لحقاا كان سلوكاا معادالبريطاني السياسيفكرة من العدم، أو ألن السلوك  فيالروه 
 الشـــــرق أوســـــطية. لقد مشـــــروعمصـــــطنعة أهمها  بمشـــــروعاتالعربية وســـــاعياا إلى منافســـــتها  للوحدة

تنتظم  لتياالعشـــرين أن وجود أحد األشـــكال المؤســـســـية األربعينيات من القرن  فيبريطانيا  اكتشـــفت
مع  عاطيالت - حينه يخدم مصــالحها من عدة وجوه أســاســية. األول فيفيها الدول العربية المســتقلة 

 -ثاني والالفرنســــــــية. بخاصــــــــة المنطقة تعاطياا جديداا تحســــــــباا للمنافســــــــات الدولية، و  أماني شــــــــعوب
بدا أنه ســــيكون أحد معالم العالقات الدولية بعد انتهاء  الذي ريوالتحر  الســــتقالليالتجاوب مع المد 
، يحصــــلت ضــــدها، ومنها ثورة العراق أيام رشــــيد على الكيالن التيالنتفاضــــات  - الحرب. والثالث

س فلســطين، توهما منها أن تأســي فيحل قضــية اليهود  - والرابع مصــر. فيوحركات التمرد ضــدها 
عام قادر على إعطاء التنازلت للصـــــــــــــهاينة  عربيإل من خالل إطار دولة يهودية ل يمكن أن يتم 
الستفادة من خبرة الحرب العالمية الثانية  - هذا الشأن. والخامس فيوموحد لكلمة العرب ومنسقها 

 نفطي ياطيباحتأكدت الطبيعة الواحدة اقتصـــــــــاديا واســـــــــتراتيجيا للمنطقة العربية كمنطقة تزخر  التي
ية الدولية: المائ الممرات والمضــــائقوكمعبر ألحد أهم تقريباا،  العالمي لحتياطيا بثلثي يقدرضــــخم 

، وكحلقة وصــــل بين الشــــرق مضــــيق جبل طارق مضــــيق باب المندب ومضــــيق هرمز قناة الســــويس

http://www.caeu.org.eg/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit
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مع  يتوافقبمــا  ائقبــالحــاجــة للتعــامــل مع هــذه الحقــ بريطــانيــا العظمى  شــــــــــــــعور وبــالتــاليوالغرب، 
  .مصالحها

حينذاك خطاباا ذكر فيه " إن  بريطانياوزير خارجية  أنتوني إيدنألقى  1941 مايو 29بتاريل 
 ،الحرب العالمية الماضــــــــــــــيةا خطوات عظيمة منذ التســــــــــــــوية التي تمت عقب العالم العربي قد خط

من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به اآلن. ويرجو كثير من مفكري العرب للشــــــــــعوب العربية درجة 
ن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مســـــــــــــــاعيهم نحو هذا الهدف ول ينبغي أن نغفل الرد على هذا  وا 
الطلـــب من جـــانـــب أصــــــــــــــــدقـــائنـــا ويبـــدو أنـــه من الطبيعي ومن الحق وجود تقويـــة الروابط الثقـــافيــة 

حكومة الياســـــــــــية أيضـــــــــــاا... وحكومة جاللته )ســـــــــــوالقتصـــــــــــادية بين البالد العربية وكذلك الروابط ال
صــــره  1943 فبراير 24البريطانية ( ســــوف تبذل تأييدها التام ألي خطة تلقى موافقة عامة ". وفى 

إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية " تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين 
 العرب ترمى إلى تحقيق وحدتهم القتصادية والثقافية والسياسية."

 نوعلى أثر ذلك، وبعد عام تقريبا من خطاب إيدن، بدأت ســــــــلســــــــلة من المشــــــــاورات الثنائية بي
مصـــــر من جانب وممثلي كل من العراق وســـــوريا ولبنان والمملكة العربية الســـــعودية واألردن واليمن 
من جانب آخر، وهى المشــــــاورات التي أســــــفرت عن تبلور اتجاهين رئيســــــيين بخصــــــوص موضــــــوع 
ا يالوحدة. التجاه األول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة اإلقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سور 

الكبرى أو الهالل الخصــيب. والتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشــمل من الوحدة يظم عموم الدول 
ن تضــــــــــــــمن هذا التجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو  العربية المســــــــــــــتقلة وا 

ائر ســــــــــكونفدرالية بين الدول المعنية واآلخر يطالب بصــــــــــيغة وســــــــــط تحقق التعاون والتنســــــــــيق في 
المجالت وتحافظ في الوقت نفســــــه على اســــــتقالل الدول وســــــيادتها. وتم ترجيح التجاه الداعي إلى 

 وحدة الدول العربية المستقلة بما ل يمس استقاللها وسيادتها.
حقيق تلقيام نظام إقليمي عربي واحد و  وسواء أكانت الجامعة العربية فكرة عربية صافية وتسعى

هاض ( في محاولة إلجإيدنكانت فكرة الجامعة العربية إنكليزية األصل وضعها )أم  ،الوحدة العربية
فكرة القومية العربية والوحدة العربية الحقيقية. فالجامعة العربية اليوم حقيقة واقعة علينا أن نطورها 

 الوحدة العربية وتسعى لتحقيقها.و  قضايا الشعب العربي ونحولها إلى هيئة عربية تخدم
 
 
 

 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1941
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
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 الدول العربية األعيا  في جامعة الدول العربية المساحة والسكان - 2لحق رقم م
 تاريل النضمام للجامعة العربية (و عدد السكان  ،) المساحة

عدد السكان  الدولة
 2006)نسمة( 

المساحة 
 (2)كم

 سنة االنيمام
 للجامعة العربية

 1945 437,072 26,783,383 الجمهورية العراقية 

 1945 185,180 18,881,361 الجمهورية العربية السورية 

 1945 17,818 3,874,050 الجمهورية اللبنانية 

 1945 92,300 5,906,760 المملكة األردنية الهاشمية 

 1945 1,960,582 27,019,731 المملكة العربية السعودية 

 1971 665 698,585 مملكة البحرين 

 1971 11,437 885,359 دولة قطر 

 1971 83,600 2,602,713 اإلمارات العربية المتحدة 

 1971 309,500 3,102,229 سلطنة عمان 

 1945 527,970 21,456,188 الجمهورية اليمنية 

 1961 17,820 2,418,393 دولة الكويت 

 1945 1,001,450 78,887,007 جمهورية مصر العربية 

عبية الشــــــــ الديمقراطيةالجماهيرية العربية الليبية  
 العظمى

5,900,754 1,759,540 1953 

 1958 163,610 10,175,014 الجمهورية التونسية 

 1962 2,381,740 32,930,091 الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  

 1958 710,850 33,241,259 بيةالمملكة المغر  

 1973 1,030,700 3,177,388 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 1956 2,505,810 41,236,378 ية السودانيةالجمهور  

 1974 637,657 8,863,338 جمهورية الصومال 

 1976 6000 3,889,249  دولة فلسطين 

 1977 23,000 486,530 جمهورية جيبوتي 

 1993 2,170 690,948 جمهورية القمر المتحدة 

 1945تدسست  13,868,171 333,379,716 مجموع الدول األعيا  بجامعة الدول العربية 
الا عن الذي يصــــــــــدره جهاز المخابرات األمريكية ســــــــــنويا.  نق World Fact book 2006المصــــــــــدر: كتاب 
 .الموسوعة الحرة ويكيبيديا

 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Iraq.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Syria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Lebanon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Jordan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Bahrain.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Qatar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Oman.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Yemen.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Kuwait.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Sudan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Palestine.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_Djibouti.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_the_Comoros.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_the_League_of_Arab_States.svg


 126 

 مكان وتاريخ القمم العربية – 3ملحق رقم 
 (1946مايو/ييار  29-28قمة ينشاص: اإلسكندرية  مصر ) .1
 (1956نوفمبر/تشرين الثاني  15-13قمة بيروت: بيروت  لبنان ) .2
 (1964يناير/كانون الثاني  17-13مؤتمر القمة العربي األول: القاهرة  مصر ) .3
 (1964سبتمبر/ييلول  11-5القمة العربي الثاني: اإلسكندرية  مصر )مؤتمر  .4
 (1965سبتمبر/ييلول  17-13مؤتمر القمة العربي الثالث: الدار البييا   المغرب ) .5
 (1967سبتمبر/ييلول  2 -/آب  29مؤتمر القمة العربي الرابع: الخرطوم  السودان ) .6
 (1969ديسمبر/كانون األول  23-21مؤتمر القمة العربي الخامس: الرباط  المغرب ) .7
 (1970سبتمبر/ييلول  27-21مؤتمر القمة غير العادي األول: القاهرة  مصر ) .8
 (1973نوفمبر/تشرين الثاني  28-26مؤتمر القمة العربي السادس: الجزائر  الجزائر ) .9

 (1974يكتوبر/تشرين األول  29-26مؤتمر القمة العربي السابع: الرباط  المغرب ) .10
 (1976يكتوبر/تشرين األول  18-6القمة السداسي: الرياض  السعودية )مؤتمر  .11
 (1( )1976يكتوبر/تشرين األول  26-25مؤتمر القمة العربي الثامن: القاهرة  مصر ) .12
 (1978نوفمبر/تشرين الثاني  5-2مؤتمر القمة العربي التاسع: بغداد  العراق ) .13
 (1979نوفمبر/تشرين الثاني  22-20مؤتمر القمة العربي العاشر: تونس  تونس ) .14
 (1980/تشرين الثاني  27-25مؤتمر القمة العربي الحادي عشر: عمان  األردن ) .15
 (1981نوفمبر/تشرين الثاني  25مؤتمر القمة العربي الثاني عشر: فاس  المغرب ) .16
 (1982سبتمبر/ييلول  9-6مؤتمر القمة العربي غير العادي الثاني: فاس  المغرب ) .17
 (1985/آب  9-7العربي غير العادي الثالث: الدار البييا   المغرب )مؤتمر القمة  .18
 (1987/تشرين الثاني  12-8مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع: عّمان  األردن ) .19
 (1988/حزيران  9-7مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس: الجزائر  الجزائر ) .20
 (1989ييار  26-23) ار البييا   المغربمؤتمر القمة العربي غير العادي السادس: الد .21
 (1990مايو/ييار  30-28مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع: بغداد  العراق ) .22
 (1990يغسطس/آب  10-9مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن: القاهرة  مصر ) .23
 (2) (1991يغسطس/آب  15مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع: القاهرة  مصر ) .24
 (1996/حزيران  23-22مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر: القاهرة  مصر ) .25
 (2000يكتوبر/تشرين األول  22-21مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر: القاهرة  مصر ) .26
 (2001مارس/آذار  30-27مؤتمر قمة عمان: عّمان  األردن ) .27
 (2002آذار مارس/ 28-27مؤتمر قمة بيروت: بيروت  لبنان ) .28
 (2003مارس/آذار  1مؤتمر قمة شرم الشيخ: شرم الشيخ  مصر ) .29
 (2004مايو/ييار  23-22مؤتمر قمة تونس: تونس  تونس ) .30
 (2005مارس/آذار  23-22مؤتمر قمة الجزائر: الجزائر  الجزائر ) .31
 (2006مارس/آذار  29-28مؤتمر قمة الخرطوم: الخرطوم  السودان ) .32
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 (2008آذار  30 – 29  الجمهورية العربية السورية )قمة التيامن العربيمؤتمر قمة دمشق:  .34
 :الهوامش

 كان هذا المؤتمر عبارة عن تتمة لمؤتمر القمة السداسي. .1
 ت.عقدت هذه القمة الطارئة اثر اقتحام القوات العراقية لدولة الكوي .2

 
 

 (2008مارس/آذار 30 - 29مؤتمر قمة دمشق: دمشق  الجمهورية العربية السورية )
المهم في دعم التيـــامن العربي وما زالت مســـتمرة رغم اليـــغوط  ين ســـورية معروفة عبر تاريخها بدورها) 

 مل عليها ما ستعالمحيطة بها بد ام من العراق مرورام بلبنان وصوالم إلى فلسطين وهذ التي تتعرض لها والمشاكل

  (. خالل فترة رئاستها للقمة لمدة عام
 يحمد الجويلي معالي الدكتور يحمد                                                                  

 العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية األمين                                                        
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 الفصل الثالث
 العمل االقتصادي العربي المشترك

 اإلستراتيجية( –المعوقات  –األهداف  –) الواقع 
في موضــــــوع  العمل القتصــــــادي العربي المشــــــترك كونه يمر اآلن  تهوخطور تبدو أهمية البحث 

 في مرحلة مراجعة و بخاصـــــــــــــة موضـــــــــــــوع ارتباطه بالظرفية و التطورات العالمية التي غيرت معالم
الخريطة القتصــــادية و أصــــبح أهم ما يميزها،اتجاه العالم نحو التكتالت القتصــــادية إن ذلك يدفعنا 
لتجديد الدعوة من أجل تحقيق التكتل القتصــــادي العربي و عدم الســــتمرار في هدر إمكانية الوحدة 

التعاون  نســـــيق والقتصـــــادية  العربية، و الوطن العربي غني بمقوماته و رجاله، و لكن لبد من الت
 ةاإلقليميليصـــــــــبح العرب قادرون على مواكبة عولمة القتصـــــــــاد ومواجهة المشـــــــــاريع القتصـــــــــادية 

المطروحة كالشراكة المتوسطية والشرق أوسطية، و ما يترتب عليها من نتائج تخص مختلف البلدان 
 العربية.

أن نســــــــأل ما هي  عندما نتحدث عن مســــــــتقبل العمل القتصــــــــادي العربي المشــــــــترك من المفيد
المميزات و الخصـــــــــائص القتصـــــــــادية العامة للدول العربية، و قد أظهرت الدراســـــــــات تنوع ظروف 
البلدان العربية و أوضـــــــــــــــاعها مثل التفاوت من حيث تركيب هياكلها القتصـــــــــــــــادية و توزيع القوى 

ســــــــوق م الالمنتجة و الثروات الطبيعية إضــــــــافة إلى اختالف مســــــــتويات التنمية القتصــــــــادية و حج
يقدم تنوعاا كبيرا. فســــــــــــــكان الدول العربية يتراوه تعدادهم بين  الدول العربيةالمحلية، و مع ذلك فإن 

مليون نســــمة )مصــــر( و متوســــط دخل الفرد يتراوه  60ألف نســــمة )قطر( وأكثر من  593أقل من 
ن هــذه دولر في )الكويــت(. وانطالقــاا م 18000دولر في )الصــــــــــــــومــال( إلى أكثر من  260من 

الحقيقة فإنه من الصـــــــــــعب العثور على بلد عربي يمكن أن يمثل الدول العربية كمجموعة. على أنه 
من الممكن أن نشــــــير إلى بعض المميزات القتصــــــادية المشــــــتركة لهذه الدول مثل ســــــوء اســــــتغالل 

ي  اكونها اقتصــاديات مزدوجة مؤلفة من اقتصــاد وطني متخلف يتع إلى إضــافةالموارد القتصــادية 
إلى جانب اقتصـــــــــاد متقدم يرتبط بالقتصـــــــــاد العالمي المتقدم،كما أن القتصـــــــــاديات العربية أحادية 
الجانب تعتمد في مواردها على ســــــــــلعة واحدة أو بعض الســــــــــلع المحدودة و تتســــــــــم بتخلف و تفكك 

الســوق  قهياكلها اإلنتاجية و انخفاض اإلنتاج و اإلنتاجية كما أن القتصــاديات العربية تتميز بضــي
المحلية العربية و تفتتها و اعتمادها المطلق على التجارة الخارجية و ضـــــــــــعف القاعدة التكنولوجية، 

 ومن جهة أخرى فإنها تتميز بانخفاض متوسط الدخل الفردي وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة.
ا تاريل و لهومع ذلك فان )المنطقة العربية يمكن تعريفها على أنها منطقة متصــــــــــــــلة جغرافياا و 

ثقافة وعقيدة مشــــــــــــــتركة و تواجه تحديات التخلف و التبعية الخارجية و التجزئة و هي بذلك ترتبط 
 بمصير واحد (.
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ل مجموعات من الدو  محلي فإنه يمكن التمييز بين أربعأما من حيث نمط نمو إجمالي الناتج ال
ي أنماط و الجتماعية وكذلك فالعربية تتشـــابه إلى حد بعيد في خصـــائصـــها و هياكلها القتصـــادية 

أدائها القتصــــــادي، المجموعة األولى: و تشــــــمل اإلمارات _ الســــــعودية _ عمان _ قطر _ ليبيا _ 
من إجمالي ناتج الدول العربية  %64.4الكويت _ إذ يبلغ الناتج اإلجمالي المحلي لهذه المجموعة 

الدول من إجمالي الســـــكان في  %9.8باألســـــعار الثابتة في حين أن عدد ســـــكانها ل يمثل أكثر من 
صر فان م العراق_ سورية_ الجزائر_ تونس_ ، أما المجموعة الثانية: والتي تشمل البحرين_العربية

من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في  %29.6الناتج المحلي اإلجمالي لهذه المجموعة يبلغ 
، والمجموعة الثالثة: تشمل الدول العربية من إجمالي السكان في %54.8حين أن عدد سكانها يبلغ 

من إجمــالي  %4.4األردن _ لبنــان _ المغرب ويبلغ النــاتج المحلي اإلجمــالي لهــذه الــدول حوالي 
من إجمالي السكان في  %14.9الناتج المحلي للوطن العربي في حين أن عدد سكانها يمثل حوالي 

_  _ الســـودان _ موريتانيامل جيبوتي _ الصـــومال أما المجموعة الرابعة: و التي تشـــ ،الدول العربية
من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في حين   %1.6ن الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ إاليمن ف

 .الدول العربيةمن إجمالي سكان  %20.5 إلىأن نسبة عدد سكانها تصل 
لقاعدة و المنطلق، و أن يجب أن يظل دائماا العمل القتصادي العربي المشترك هو األصل و ا

تكون التكتالت اإلقليمية إن وجدت مجرد تفرعات عنه تســــتســــقي من مصــــادره القومية والشــــمولية و 
 تصب في أهدافه الوحدوية العربية.

ــــــــــ يهداف و يهمية العمل االقتصادي العربي المشترك: تبدو أهمية العمل القتصــادي العربي  ـ
 المشترك من ناحيتين:

تضـــــــــمن العديد من الجوانب اإلنتاجية، التمويلية، التســـــــــويقية، انتقال المنتجات و األولى _ أنه ي
 عناصر اإلنتاج، التبادل و العالقات القتصادية مع الخارج.

_ أن هذا العمل ل يتم وينتهي مرة واحدة في نقطة زمنية معينة ولكنه يتطلب بعداا زمنياا  الثانية
، و هو بعـــد زمني متحرك ل يثبـــت عنـــد تـــاريل معين في يتحرك خاللـــه لتحقيق أهـــدافـــه النهـــائيـــة

المســـــتقبل، حيث أن هذا المســـــتقبل نفســـــه ينتقل و يتحرك، وتتحرك معه أهداف العمل القتصـــــادي 
العربي المشــــــــــــــترك، و في إطار حركة هذا العمل نحو أهداف مســــــــــــــتقبل محدد معين، يأتي تحركه 

 56للوصول لهذا المستقبل المحدد. المتتالي خالل فترات زمنية عديدة يجب أن يقطعها
 57 ومن يهم يهداف العمل االقتصادي العربي المشترك:

                                                 
محمد لبيب شــــــــــقير، الوحدة القتصــــــــــادية العربية، تجاربها و توقعاتها، مركز دراســــــــــات الوحدة العربية، بيروت  56

 .1009ص  1986
 .46يوسف محمد بادي، المصدر السابق ص 57
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 ار القدرات الذاتية لألقط رفع معدلت التنمية القتصــــــادية وضــــــمان اســــــتمرارها اســــــتناداا إلى
 العربية.
 .زيادة التشابك و الرتباط بين اقتصاديات األقطار العربية 
 مفرط على العالم الخارجي.تقليل اعتماد الدول العربية ال 
 .تقليص الفوارق القتصادية بين األقطار العربية 
 .تنويع الصادرات و تقليص هيمنة قطاع النفط على مجمل الصادرات 
 وحدة الهدف المتمثل في ال إدخال النسجام في مختلف أوجه السياسات القتصادية لتسهيل

 القتصادية.
لقد وضـــعت المســـيرة القتصـــادية العربية لنفســـها  شــترك:مســيرة العمل االقتصــادي العربي الم -

في البداية هدف التجمع المســــــــــــــتند إلى فكرة القومية العربية و حركيتها، ومع أن القومية العربية لم 
تكن قد حددت لنفســـــها هدفاا واضـــــحاا فقد كانت ترمي إلى تكتيل و تجميع الجهود العربية في ســـــبيل 

قيق هدف كبير رمز إليه بالوحدة العربية لتمكين العرب من آمالهم الصالح المشترك، و في سبيل تح
في العي  اآلمن الكريم و المســــــــــاهمة في الحضــــــــــارة العالمية، وقد التقى الهدف األمني مع الحاجة 
القتصــــادية لجعل ميثاق الدفاع المشــــترك و التعاون القتصــــادي أســــاســــاا لمســــيرة كان أحد جناحيها 

اســـي و العســـكري و القتصـــادي لدرء الخطر اإلســـرائيلي، و الثاني يحاول يقوم على التضـــامن الســـي
بناء اقتصـــــــــــــــاد متكامل يخلف القتصـــــــــــــــاديات المجزأة التي أقيمت في المنطقة العربية بعد انهيار 
اإلمبراطورية العثمانية، وقد ســـــــارت هذه الحركة شـــــــوطاا في التجاه الصـــــــحيح، غير أنها توقفت في 

تطيع اختراقه، و هو ســـــــد األســـــــوار الحمائية المختلفة التي أقامتها األقطار النهاية عند ســـــــد لم تســـــــ
العربية و عززتها بمفاهيم محددة للسياسة و المصلحة، و في إطار الخيار ما بين المجتمع الشمولي 
و الحمائيات القطرية فان الحمائيات تبدو اآلن و كأنها امتلكت الســــاحة تماماا و تغلب القطري على 

 .القومي
إن الخيار الثاني المطروه في الســـــــــــــاحة العربية هو الخيار التكتلي اإلقليمي القائم على ســـــــــــــاق 
جغرافيــة، و هنــاك نوع آخر من الخيــارات التي تتبــدى من منطلق جغرافي أو تــاريخي أو عقــائــدي 
 بحكم موضـــــع األمة العربية من هذه المنطلقات الثالث، وهو موقع مركزي، فالعامل الجغرافي يطلق
أحاديث عن تكامل بين دولة عربي أو أكثر و منطقة محاذية له، مجلس التعاون الخليجي _ اتحاد 

 دول المغرب العربي _ مجلس التعاون العربي _ دول إعالن دمشق.
وثمة خيار من نوع مختلف يتجاوز اإلطار الجغرافي و التاريخي و القومي و يقوم على أســــــــاس 

اكز إلى مر  الدول العربيةهناك خيار آخر، و هو أن تنجذب مســارات من توازنات القوى العالمية، و 
القوة المختلفة، و هناك مســـار آخر أخذ يحدث تأثيراته الكبرى في مصـــائر األمم و الشـــعوب، وذلك 
هو التغير الحاصل في حجم وحدات اإلنتاج القتصادي، فالمنش ت القتصادية قد كبر حجمها من 
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ة الكبيرة، فالشــــركة الكبرى العمالقة، ومن الشــــركة القطرية إلى الشــــركة الشــــركة الصــــغيرة إلى الشــــرك
 58القومية ) متعدية الجنسية (فاألممية.

 بدأت مســـــــــــيرة العمل القتصـــــــــــادي العربي المشـــــــــــترك المنظم مع قيام جامعة الدول العربية عام 
ماعي، و شـــقت ، وصـــدور عدد من مواثيق و اتفاقيات التعاون القتصـــادي و األمني و الجت1945

محاولت التعاون و التكامل القتصـــــــــــاديين طريقها إلى خمســـــــــــة محاور رئيســـــــــــة، و هي التجارة، و 
المعونات، و الستثمار، و القطاعات اإلنتاجية، و القطاع العمالي، و أخذت هذه المحاولت شكلين 

ظل  م عادة فيرئيســـيين، أحدهما ثنائي و اآلخر جماعي، و كان الشـــكل األخير حتى عهد قريب يت
 الجامعة العربية و منظماتها المتخصصة.

لكن العمل القتصــــادي العربي المشــــترك اصــــطدم بعقبات التجزئة و القطرية التي كانت تقيده و 
تحد من مداه و من ســــــــرعته، واتســــــــمت التفاقيات الجماعية بعدم اشــــــــتراك عدد من البلدان العربية 

بنودهــا و أحكــامهــا، كــذلــك فــان بعض الــدول التي  فيهــا، و تحفظ بعضــــــــــــــهــا اآلخر على كثير من
 وضعت أو صادقت على هذه التفاقيات لم تضعها موضع التنفيذ الفعلي.

و رغم كل ما قيل حول العمل القتصادي العربي المشترك أو ما حرر من اتفاقيات، فإن مسيرة 
عن  العربيــة متبــاعــدة التنميــة في البلــدان العربيــة اتخــذت الخط القطري، وكــانــت مخططــات التنميــة

بعضــها البعض و ل تعكس ســوى واقع التجزئة القتصــادي، وليســت المشــكلة في قصــور الفكر عن 
يجاد الحلول المناســــبة لها، بل في غياب أي ارتباط بين  تشــــخيص أســــباب عجز الجهود اإلنمائية وا 

م فعالا على أرض أهــداف التنميــة في المفهوم القومي و المســــــــــــــــار الــذي يؤدي إلى بلوغهــا، ومــا يت
 .59الواقع
 

 مراحل تطور العمل االقتصادي العربي المشترك:
من العمل القتصـــــادي العربي المشـــــترك حتى أوائل الســـــبعينات تمكن  المرحلة األولىاســـــتمرت 

مجلس الوحدة القتصــــادية العربية خاللها من تحقيق إنجازات هامة على طريق بناء الســــوق العربية 
ها اســـــتكمال أســـــباب تحقيق حرية تبادل المنتجات الوطنية واإلعالن عن قيام " المشـــــتركة، كان أبرز 

بين أربع دول مؤســــــــــــســــــــــــة هي األردن، وســــــــــــورية، والعراق،  1/1/1971منطقة للتجارة الحرة " في 
ومصــــــــر. كما تمكن من اتخاذ خطوات هامة على صــــــــعيد تحقيق حرية انتقال األشــــــــخاص وتنظيم 

 ها. استثمار رؤوس األموال وانتقال
                                                 

لمصــــــــــــدر ا العربية،تقرير الدورة الثانية و الثالثون لمؤتمر غرف التجارة و الصــــــــــــناعة و الزراعة للبالد  نظر،ا 58
 .11السابق ص

إلى الدورة الثانية و الثالثين لمؤتمر غرف  العربية،الدراســــــــــــــة المقدمة من األمانة العامة لتحاد الغرف  نظر،ا 59
 .1992 أيار 8_  5الرباط  العربية،اعة و الزراعة للبالد نالتجارة و الص
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عالوة على ذلك، فقد ســــــــــــــعى المجلس خالل هذه المرحلة بكل الجهد الممكن لتعبيد الطرق أمام 
جراءات  إنجــازات أخرى في هــذا المضــــــــــــــمــار، ولقــد كــان أهم هــذه الجهود مــا اتخــذ من خطوات وا 

، حيث اعتبر مجلس الوحدة 1970تســــــــــــــتهدف إنشــــــــــــــاء اتحاد عربي للمدفوعات بلغت ذروتها عام 
لعربية التحاد قائماا ألغراض المعلومات واإلحصـــــــائيات وترك للدول اتخاذ اإلجراءات القتصـــــــادية ا

للتصـــديق على التفاق الخاص بذلك ودفع رأس المال المقرر. كما بدا المجلس مصـــمماا على التقدم 
في بناء الســــوق بشــــكل عاجل من منطقة التجارة الحرة والقتراب بها إلى التحاد الجمركي والمنطقة 

إلنجاز  1965لجمركية الموحدة، حيث حدد لنفســــــــه بداية فترة خمس ســــــــنوات اعتباراا من أول عام ا
لتوحيد  1970من أول عام توحيد التشــــــــــــــريعات واألنظمة الجمركية وخمس ســــــــــــــنوات لحقة اعتباراا 

قرر إضــــــــــــــافة هذه األحكام إلى قرار الســــــــــــــوق العربية  1970الرســــــــــــــوم الجمركية، وفي مطلع عام 
 . 1972على أن يبدأ تنفيذ توحيد التعريفة الخارجية في أول عام المشتركة 

كمــا اهتم المجلس بموضــــــــــــــوع تبــادل المعلومــات التجــاريــة وتنميــة التبــادل التجــاري بين الــدول 
األعضاء، وسعى من جانب آخر إلى تعزيز السوق العربية المشتركة كتكتل سواء من خالل مواقفه 

تعقد مع الدول غير األعضــــــــــــــاء، أو من خالل محاولته لعقد اتفاقيات تجاه التفاقيات الثنائية التي 
  مشتركة مع البلدان والتكتالت األخرى. 

من الســـــبعينات وحتى بداية التســـــعينات فعلى الرغم مما بذله المجلس من  وتمتد المرحلة الثانية
جمركية، نظمة الجهود، جاء الحصاد متواضعا باستثناء ما تحقق على صعيد توحيد التشريعات واأل

بصـــــــدور الصـــــــيغة النموذجية للقانون الجمركي، وبعض األدلة الجمركية األخرى، وتبني عدد متزايد 
من الدول األعضـــاء في المجلس لهذه الصـــيغة النموذجية كأســـاس اســـتمدت منه قوانينها الجمركية. 

يبيا هي ل وما تحقق أيضـــــا على صـــــعيد توســـــيع قاعدة عضـــــوية الســـــوق بانضـــــمام ثالثة دول عربية
(. وفي حين انضــــــــــمت ليبيا على أســــــــــاس 1981( واليمن الديمقراطية )1980( وموريتانيا )1977)

التطبيق الكامل إلحكام الســــــوق فإن كال من موريتانيا واليمن الديمقراطية انظم على أســــــاس صــــــيغة 
ألقل امرنة تتضـــــــــــمن شـــــــــــروطا تأخذ بعين العتبار ظروف كل منهما باعتبارهما من الدول العربية 

 نموا. 
إضــــــافة إلى ذلك فقد حاول المجلس، ول يزال، اســــــتكمال بناء الســــــوق العربية المشــــــتركة إل أن 
مصــاعب وعقبات متنوعة ومتعددة اضــطرته في بعض األحيان للتريث في البت في بعض القضــايا 

ق أن بســــــــــــ لفترات طويلة نســــــــــــبيا، والى التأخر في إنجاز بعض األهداف عن البرنامج الزمني الذي
حدده لنفسه والتخلي في بعض األحيان عن البحث في اتجاهات معينة. كما أن وتيرة انضمام الدول 
إلى المجلس على الرغم من بطئها، ل زالت أســــــــــرع بكثير من وتيرة اللتزام بتطبيق أحكام الســــــــــوق 

 العربية المشتركة. 
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جعة شـــــــــــــــاملة بهدف تطوير من مرة، منذ مطلع هذه المرحلة وقفة مرا أكثرولقد وقف المجلس 
في و  1979و  1972الســـوق العربية المشـــتركة والســـير بها خطوات إلى األمام، كما تم في األعوام 

جراءات من شــــــــــــــــانهــا حــل بعض من أهم 1984عــام  ، ولقــد تمخض ذلــك عن صــــــــــــــــدور قرارات وا 
ود، قيالصــــــــعوبات القائمة. ولزال المجلس يســــــــعى، بين وقت وآخر، إلزالة ما اســــــــتجد من عقبات و 

يجاد وســائل لتنظيم المدفوعات، ووضــع برامج للتبادل التجاري، والعمل على الســير باتجاه التعريفة  وا 
الجمركية الخارجية، عالوة على قيامه بمحاولت جادة لتوســـــــــــــيع قاعدة عضـــــــــــــوية الســـــــــــــوق العربية 

يتها و المشـــتركة التي تضـــم ســـتاا من الدول األعضـــاء في المجلس، باســـتثناء مصـــر التي علقت عضـــ
، وبما يكفل انضــــــــــمام الدول األعضــــــــــاء الخمس األخرى في 1979في المجلس والســــــــــوق في عام 

 المجلس والتي ل تزال خارج السوق العربية المشتركة. 
إن الصـــــــعوبات والعقبات التي اعترضـــــــت حركة التبادل التجاري البيني بشـــــــكل خاص ومســـــــيرة 

اذ ة، منها ما يقلل في الوقت الراهن فرص اســتنفالســوق العربية المشــتركة بشــكل عام، عديدة ومتنوع
 اإلمكانيات القائمة، ومنها ما يمكن أن يعرقل تعظيم التبادل التجاري بين دول السوق في المستقبل. 

أن أهم الصــــــــــــعوبات الراهنة، يرتبط بواقع العالقات الســــــــــــياســــــــــــية بين الدول األعضــــــــــــاء  هيط بد
ة فيما بينها. ســـــيما في المجال الثنائي وكذلك التبدلت وانعكاســـــاته الحادة على العالقات القتصـــــادي

العميقة في طبيعة البنى القتصـــــــــــــــادية للدول األعضـــــــــــــــاء وزيادة ارتباط هذه البنى وتبعيتها للعالم 
الخارجي، والتي ظهرت بشكل خاص مع مطلع النصف الثاني من السبعينات خالل ما هو متعارف 

ى عدم التوصـــــــل بعد إلى إيجاد حلول عملية مناســـــــبة في على تســـــــميته ) بحقبة النفط(. إضـــــــافة إل
مجال تســـــــوية المدفوعات، وتوحيد التعريفة الخارجية وعدم وجود صـــــــيغ تنظيمية ومؤســـــــســـــــية ترعى 

 التبادل التجاري البيني وتؤدي إلى تنميته. 
وفي األجل الطويل، يمكننا القول بأن أهم الصـــــعوبات التي يمكن أن تعرقل مســـــيرة الســـــوق هي 

ثر النمو القتصــــادي في الدول األعضــــاء واســــتمرارية تأكيد الصــــفة القطرية، غير المنســــقة قوميا تع
ألنماط التنمية واإلنتاج، واســـــــتمرار نهج إقامة صـــــــناعات متماثلة بديلة عن الســـــــتيراد، وعدم إجراء 

على  ةتقســــــــــيم إقليمي مناســــــــــب للعمل فيما بينها، وعدم وجود برامج مشــــــــــتركة للتبادل التجاري مبين
التنســـــــــــيق والتكامل، وكذلك عدم تعزيز إمكانات مجلس الوحدة القتصـــــــــــادية العربية كمنظمة قومية 

 وتكتل إقليمي. 
إن األداء المتواضـــع للســـوق العربية المشـــتركة، بوضـــعها الراهن والذي كان بطبيعة الحال نتيجة 

تركة تمثل لسوق العربية المشلصعوبات أشير إليها أعاله، قد أدى إلى الترويج ألفكار تتلخص بان ا
" مدخل تحرير التجارة " القائم على أســـــــــــــاس إلغاء القيود والرســـــــــــــوم، وهو مدخل عاجز عن تحقيق 
الوحدة القتصـــــــــادية العربية. فهل يتوجب على الدول العربية البحث عن مدخل آخر، غير الســـــــــوق 

 العربية المشتركة لتحقيق الوحدة القتصادية.
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اهتمت جامعة الدول العربية منذ  بية و العمل االقتصادي العربي المشترك:جامعة الدول العر  -
تأسيسها بالتعاون القتصادي فيما بين األقطار العربية و تم تشكيل لجنة دائمة للشؤون القتصادية 
و المالية ضــمن إطار الجامعة للقيام بوضــع أســس و قواعد للتعاون القتصــادي العربي الذي يهدف 

 60إلى:
 يقوم عليها هذا التعاون و ر أشــــكال التعاون القتصــــادي و إرســــاء قواعد وأســــس متينةتطوي .1

ذلك من أجل اســــــــــــــتثمار الموارد الطبيعية التي تملكها األقطار العربية و توظيفها في خدمة عملية 
 التطور و النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.

 وزيادة مســـــــــــاهمة الدول العربية في بيةالدول العر تطوير أشـــــــــــكال التبادل التجاري فيما بين  .2
حجم التجارة الدولية، و التخلص من تبعية الدول العربية و ارتباط اقتصــــــــــادها باقتصــــــــــاديات الدول 
الرأســــــمالية الكبرى، عن طريق التصــــــدير و الســــــتيراد و يتم هذا عن طريق المبادلت التجارية بين 

 أو مع بقية الدول النامية. الدول العربية
، الدول العربيةفيما بين  أجل تحقيق الهدفين األول و الثاني ل بد من عقد اتفاقيات و من  .3

تنظم طرق و أشــــــــــــــكال التبادل التجاري و التعاون القتصــــــــــــــادي في مختلف المجالت: الزراعة و 
 الصناعة و التنمية القتصادية و الجتماعية.

عى لى تحقيق األهداف التي تسل بد أيضاا من تأسيس الهيئات و المؤسسات التي تعمل ع .4
 في موضوع الوحدة القتصادية. الدول العربيةألجلها 

. و 1950تم إبرام معاهدة الدفاع المشـــــــــــــترك والتعاون القتصـــــــــــــادي بين الدول العربية في عام 
نصــت المادة الســابعة من المعاهدة على ) تعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصــاديات بالدها 

مرافقها الطبيعية و تســــــــهل تبادل منتجاتها الزراعية و الصــــــــناعية...و تنظيم نشــــــــاطها  و اســــــــتثمار
برام ما يقتضــيه الحال من اتفاقات خاصــة لتحقيق هذه األهداف(. كما نصـت  القتصــادي وتنســيقه وا 
المعاهدة على إنشــــاء المجلس القتصــــادي و الذي أصــــبح اســــمه  فيما بعد بالمجلس القتصــــادي و 

يتبع لجــامعــة الــدول العربيــة، و يتــألف هــذا المجلس من وزراء الــدول التي وقعــت على الجتمــاعي 
، و تم إنشـاء إدارة في جامعة الدول العربية باسـم ) اإلدارة القتصـاديةالمعاهدة المختصـين بالشـؤون 

 العامة للشؤون القتصادية ( يرأسها آمين عام مساعد في األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
و قــد تم في نطــاق الجــامعــة العربيــة إنجــاز العــديــد من األعمــال الجمــاعيــة التي تمثــل محــاولت 
هدفها تعزيز التعاون القتصـادي العربي، و كان من أبرز األعمال المبكرة في هذا المضـمار عقد ) 

، و 1953  ماتفاقية تســـــهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية ( للعا
) اتفاقية تســـــــــــــــديد مدفوعات المعامالت الجارية و انتقال رؤوس األموال ( في العام ذاته، و )اتفاق 

                                                 
 .17تب، صا، مقالة للك220د العد 1988نظر، مجلة أخبار البترول و الصناعة، أبو ظبي، نوفمبر ا 60
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بشــأن اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية ( و من تلك األعمال ما تم في الســنين الالحقة من عقد 
 شـــــركة البوتاساتفاقات عديدة بخصـــــوص إنشـــــاء مشـــــروعات عربية مشـــــتركة، كان أولها مشـــــروع ) 

العربية ( لم ينفذ، و ) الشــــــــــركة العربية لناقالت البترول ( و )المؤســــــــــســــــــــة العربية لإلنماء ( ) حل 
مكانها الصندوق العربي لإلنماء القتصادي و الجتماعي(. ومن األعمال الجماعية أيضاا ) اتفاقية 

 61الوحدة القتصادية العربية (.
و حتى يومنا هذا تأسس الكثير من المؤسسات و  1945عام منذ قيام جامعة الدول العربية في 

المنظمات التي تســـعى و تعمل لتحقيق التكامل القتصـــادي العربي، مثل مجلس الوحدة القتصـــادية 
العربية المصـــــــــــــــدرة  العربية، منظمة التنمية الزراعية، منظمة التنمية الصــــــــــــــناعية، منظمة األقطار

الجتماعي العربي، صـــندوق النقد العربي، كما تم توقيع عدد  للبترول، صـــندوق اإلنماء القتصـــادي
من التفاقيات بين الدول العربية مثل اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة، اتفاقية النقل الجوي، و 
كذلك وضـــــــــع عدد من الســـــــــتراتيجيات العربية التي تهدف إلى تطوير و تعميق التعاون العربي في 

ياســـــــية و اقتصـــــــادية و اجتماعية، هنا نواجه ســـــــؤالا هاماا جداا حول مدى مختلف المجالت من ســـــــ
مســــــــاهمة هذا اإلطار المؤســــــــســــــــي الكثيف في صــــــــنع و تطوير التعاون العربي على طريق الوحدة 
القتصــــــادية العربية و الوحدة الشــــــاملة، إن معرفة مدى مســــــاهمة هذه المؤســــــســــــات و التفاقيات و 

عليها أولا ثم دراســة أثرها على حركة التبادل التجاري  و العمالة و  الســتراتيجيات، يقتضــي التعرف
 62رؤوس األموال بين األقطار العربية بعضها البعض.

واجه العمل القتصــــــــــادي العربي  معوقات ومحددات العمل االقتصـــــــادي العربي المشـــــــترك: -
 :أهمهاالمشترك  جملة من التحديات من 

فهومي التكامل و الوحدة بحيث يصــــــــعب الجمع بينهما في أن هناك تناقضــــــــاا ظاهرياا بين م 
إطار قضـــــــــية واحدة، فالتكامل يتعلق باســـــــــتقالل األجزاء، و الوحدة تتعلق بتذويب األجزاء في إطار 
الجمــاعــة، و على الرغم من ذلــك فــالتوفيق ممكن إذا كــان التكــامــل هو أحــد طرق التوحيــد، و هنــا 

 فاا نهائياا في حد ذاته، و لبد للعمل العربي المشــــترك منيصــــبح التكامل العربي و ســــيلة و ليس هد
 حسم هذه المسألة بوضوه.

)و في تحد ثان، ما زالت التنظيمات فوق القطرية و ضــــــــــــــرورتها لتحقيق القطرية و التوحيد ل  
شـــأنها في ذلك شـــأن كل دول العالم النامي، و  الدول العربيةتواجه بصـــراحة و فاعلية على مســـتوى 

بعض التكتالت شوطاا بعيداا في هذا المضمار بحيث صار له برلمان ينتخب انتخاباا مباشراا قد قطع 
                                                 

د. محمود الحمصــــــــي، خطط التنمية العربية و اتجاهاتها التكاملية و التنافرية، مركز دراســــــــات الوحدة العربية،  61
 .28، ص1983بيروت 

نظر، ملف المســــــتقبالت العربية البديلة، جامعة األمم المتحدة، منتدى العالم الثالث، مكتب الشــــــرق األوســــــط، ا 62
 .10م ص 1986قاهرة تشرين األول  ال 2العدد 
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و حقق النجاه الذي يطيب للبعض أن يســــــــــــتشــــــــــــهد به يوماا، أما نحن في التجربة العربية فما زالت 
قرارات الجامعة العربية ملزمة لمن يوافق عليها فقط، و ما زالت توصــــــــــــــيات المجلس القتصــــــــــــــادي 

 .63ة للقاعدة نفسها، حتى بعد تسميتها قرارات (خاضع
و هي سعي مجموعات إقليمية من األقطار  الدول العربيةلذلك نالحظ ظاهرة جديدة على صعيد 

العربية للتعاون الجماعي فيما بينها،) مجلس التعاون الخليجي ( و يسعى هذا النوع من التعاون إلى 
ت أعلى فأعلى من الكتفاء الذاتي الجماعي، و هذا الصـــــــــعود بأقطار المجموعة كافة إلى مســـــــــتويا

يعطي األقطار المتعاونة إمكانية تالفي نواقص بعضـــــــها بعضـــــــاا عن طريق تبادل اإلمدادات و هي 
 بذلك تحقق لنفسها مزايا في مضمار التكامل اإلنتاجي و التسويقي معاا.

قات مما يدى إلى إخفاقه من المحددات و المعو  العمل االقتصــادي العربي المشــترك عدد واجه
 64:  ومن يهم هذه المعوقاتفي تحقيق يهدافه

 عدم وجود فلسفة واضحة للتعاون القتصادي العربي. .1
تنظيم و تخطيط مؤســـــســـــات التعاون القتصـــــادي العربي من منطلق العالقات القتصـــــادية  .2

يداا لمتطلبات عملية التكامل القتصـــــــــــــــادي العربي  جربة نقالا عن تالعربية ونظمها الفرعية تجســــــــــــــ
ســــــــقاطاا آللية عملها بدون النظر إلى البون الشــــــــاســــــــع في  منظمات التعاون القتصــــــــادي العالمية وا 

 اختالف المستويات والظروف و األهداف.
افتقار نصـــــوص التفاقيات بين األقطار العربي إلى الدقة في تحديد الهدف ورســـــم الوســـــيلة  .3

اا ت مشحونة بالعبارة اإلنشائية كذلك تضمنت نصوصلتحقيقه إذ جاءت معظم نصوص هذه التفاقيا
 التنصل من التزاماتها تجاه هذه التفاقيات.  تسهل على الدول األعضاء

 ضعف آلية التنفيذ الالزمة لالتفاقيات العربية حيث لم ترد في معظمها أية نصوص إلزامية. .4
دى ي فيها مما أالفن ضـــعف التعاون بين منظمات العمل العربي المشـــترك و ضـــعف الكادر .5

 إلى خضوع بعضها إلى ضغوط سياسية.
 هذه المنظمة. عدم وضوه المقاييس التي يتم في ضوئها اختيار قيادات وكوادر .6
الســـــياســـــية في عمل المؤســـــســـــات العربية مما  تالو لءاالمعاناة من النزوع إلى المحلية و  .7

 أدى إلى ترسيل التجزئة و الحد من نشوء الولء القومي.
 لية األقطار العربية في تقديم الستشارات و تبادلها فبما بينها.ضعف قاب .8

                                                 
بي العربية الجديدة، مجلس المســـتقبل العر  ةالقتصـــاديد.عبد العال الصـــكبان، نحو تنظيم جديد إلدارة العالقات  63

 69ص 1982كانون األول  46العدد 
 ي،إحســـــــــان هاني ســـــــــمارة، التكامل القتصـــــــــادي العربي المحددات و اآلفاق، ندوة التكامل القتصـــــــــادي العرب 64

 ، رابطة المعاهد و المراكز العربية للتنمية القتصادية و الجتماعية. تونس.1989الخرطوم 
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ضــــــــــــعف بنية البحوث األســــــــــــاســــــــــــية و التطبيقية و فاعليتها، تلك البحوث التي تخدم فروع  .9
 القتصاد و قطاعاته المختلفة.

 التناقضات التي تسود أساليب التنمية العربية. .10
لقتصــــــــــادية و الحماية والســــــــــياســــــــــات التباين بين األقطار العربية في بنية الســــــــــياســــــــــات ا .11

 القتصادية األخرى.
ألقطار ل انخفاض قابلية األقطار العربية النفطية في تقديم اإلعانات و القروض الميســــــــــــــرة .12

العربية الفقيرة مما أدى إلى زيادة مشــــــــــــــكلة مديونية هذه األقطار و بالتالي إلى زيادة اعتمادها على 
 اإليمان بالعمل العربي المشترك. الدول الرأسمالية مما ينجم عنه ضعف

ســـيادة نمط إنتاج الصـــناعات الســـتخراجية و التبعية القتصـــادية لألســـواق العالمية الناجمة  .13
 عن انخفاض مستوى التكوين الرأسمالي.

الحوافز والموانع أمام حركة الشــــــــــــــعب العربي بين األقطار العربية مما أدى إلى ضــــــــــــــعف  .14
العربيـــــــة  بين األقطـــــــار ى كافة المستويات والمجالت فنشأت التصال و التفاعل الجتماعي عل

 مسافات شاسعة.
الف القطري و اخت لزالـــت التجزئـــة للوطن العربي تتعمق يومـــاا بعـــد يوم بســــــــــــــبـــب تعمق الفكر

يصــــــــــــــعــب معــه إحــداث تنميــة جمــاعيــة  العربية و هذا الوضع  مستويات النمو و التطور لألقطار
  صادية العالمية. تستطيع مواجهة التكتالت القت

ي تفعيل العمل القتصــــادي العرب إن الطريق إلى تفعيل العمل االقتصـــادي العربي المشـــترك: -
  65: ثالث عمليات متتابعة المشترك يجب أن يتحقق عبر

  التي يقوم عليها العمل المشـــــترك شـــــريطة أن تكون فلســـــفة هذا العمل  اإلســـــتراتيجيةإرســـــاء
يها و ل اجتهاد يفســــــــــــــر من كل جهة حســـــــــــــــب هواها في هذه واضــــــــــــــحة و معرفة بدقة ل لبس ف

 أهدافاا رئيســـــية واقعية، واضـــــحة، تنســـــجم و اإلســـــتراتيجية، كما يجب أن تتضـــــمن هذه اإلســـــتراتيجية
إمكانات األمة العربية. و إطالق القوى اإلبداعية المنتجة لإلنسـان العربي من خالل مشـاركة شـعبية 

 باء التنمية ومسئولياتها و أيضاا جني ثمارها و عوائدها.فعالة في تحمل عادل و متكاف  ألع
  تخطيط العمل العربي المشترك و ذلك بوضع خطة قومية طويلة األجل تكون إطار الخطط

 راتيجيةاإلســـتمتوســـطة و قصـــيرة األجل للتنمية القومية و القطرية على حد ســـواء مبنية على أســـاس 
جهاز للتخطيط القومي بالتنســـيق مع أجهزة التخطيط التي تم وضـــعها، على أن ينهض بهذه المهمة 

 القطرية.

                                                 
، رابطة المعاهد و المراكز العربية للتنمية القتصـــــــــــادية و 1989التكامل القتصـــــــــــادي العربي، ندوة، الخرطوم  65

 .264،  ص1989الجتماعية تونس 
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  تنفيذ خطة التنمية القومية و ذلك من خالل منظمات عربية متخصــــــــصــــــــة تتولى مســــــــئولية
تنفيذ المشــــــــــــــروعات و البرامج الواردة في خطة التنمية القومية شــــــــــــــريطة أن ل تنعكس الخالفات 

نفيذ شــــاريع مع اللتزام الكامل للحكومات العربية في تالســــياســــية و آثارها الســــلبية على تنفيذ هذه الم
 خطط التنمية القطرية المنبثقة من الخطة القومية.

كيف يمكن أن يتحقق التعاون القتصــــــــــــادي بين الدول العربية ؟ إنه يقوم قبل كل شــــــــــــيء على 
طني و مبادئ التقســــــــيم العربي للعمل، إن أشــــــــكال هذا التعاون متعددة: تنســــــــيق خطط القتصــــــــاد ال

للتنمية، التجارة، القروض و التسليف، بناء المشاريع القتصادية الكبيرة المشتركة التعاون في ميدان 
النقل و المواصــــــالت، و من الضــــــروري هنا تحقيق التخصــــــص و التعاون في اإلنتاج على صــــــعيد 

ك مات و غير ذل، و عندما يتم دراســــــــــــــة و تقييم الموارد و األيدي العاملة و توفر الخاالدول العربية
من اإلمكانيات، يتم التفاق فيما بين األقطار العربية بشــــــأن اإلنتاج الذي ســــــينتجه كل دولة منها و 
بأي كمية لتلبية حاجة األقطار العربية الشــــقيقة األخرى، لم يعد في الوضــــع القتصــــادي المعاصــــر 

أصــــــــــــناف المنتجات ، خصــــــــــــوصــــــــــــاا إذا كان صــــــــــــغيراا، أن ينتج جميع ابمفرده ةبمقدور دولة واحد
 الضرورية، ألن إنتاجاا كهذا سيكون قليل الكمية و عالي التكاليف.

أن التخصــــــــص على صــــــــعيد األقطار يتيح تركيز إنتاج ســــــــلعة ما في أحد أو عدد من األقطار 
العربية، و إن تقســــــيم العمل على هذا النحو يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، تخفيض التكلفة، زيادة إنتاجية 

سين نوعية المنتج، كما يؤمن تطوير القتصاد و رفع مستوى المعيشة في جميع األقطار العمل، تح
 العربية.

) و لم ل نكون، نحن العرب، كســـــــائر األمم: نركز اهتمامنا على المســـــــتقبل و تحدياته، ليمكننا 
الت جتحقيق مزيد من العمل المشــترك مســترشــداا باحتمالت المســتقبل،  يمكننا توجيه جهودنا إلى م

  66. أوسع رحابة، و أعمق تأثيراا، و أبعد مدى (
إن العمل القتصـــادي العربي المشـــترك ل يمكن أن يظل دائماا مجرد رد فعل أو تعبير عن الحد 
األدنى ألنه يعد المســــــــــــــتقبل ذاته لألمة العربية، و ل مســــــــــــــتقبل للعرب في ظل دويالت و كيانات 

ل العربي المشـــــــــترك و الفعال هو الممكن الوحيد لألمة ضـــــــــعيفة و صـــــــــغيرة في عالم الغد، إن العم
العربية لكي تخرج من تخلفها و تتخلص من تبعيتها على الســـــــــــــــاحة العالمية، و الظروف العربية 
الراهنة من انقســـــــام و تفارقات تدعونا أكثر من أي وقت مضـــــــى، و تدعو كل من له غيرة و انتماء 

ي أســـــــاليب العمل القتصـــــــادي العربي المشـــــــترك بل إعادة عربيين للدفع أكثر باتجاه إعادة النظر ف

                                                 
ية، الشـــاذلي القليبي، في افتتاه ندوة اســـتشـــراف مســـتقبل العالم العربي، خطاب األمين العام لجامعة الدول العرب 66

 .17/10/1987تونس 
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صـــــياغة أســـــاليب التوحيد العربي على أســـــاس أكثر صـــــالبة و رصـــــانة من الصـــــيغ  الترقيعية التي 
 .67اآلنإلى اتبعت 
يتطلب تفعيل العمل العربي القتصــــــادي   العمل االقتصــــادي العربي المشــــترك: إســــتراتيجية -

 إلستراتيجيةااقتصادية عربية موحدة، و الشيء الذي يميز  راتيجيةإستالمشترك قبل كل شيء تحديد 
هو ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع معين، و ما تتضــــــــــــــمنه لتحديد مســـــــــــــــار حركة هذا 

 المجتمع في سبيل الوصول إلى هذه األهداف و تحقيقها.
تصـــــــــادي المشـــــــــترك حيث  تم تحديد منطلقات و أهداف و أولويات و برامج و آليات العمل الق

بين الدول العربية، و نصــــــــــت على أن فعالية العمل القتصــــــــــادي العربي المشــــــــــترك رهن بتخليص 
الموارد المادية العربية من كل ســــــــــيطرة أجنبية و تحرير القتصــــــــــاد العربي من التبعية و رفع قدرته 

 68على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في القتصاد العالمي.
األهداف بالســــــــــعي من أجل تحقيق األمن القومي بما فيه األمن الفكري، العســــــــــكري، وتم تحديد 

الغذائي واألمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العســـــــــكرية العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصـــــــــهيوني 
شرية و على ضرورة تنمية و تطوير القوى الب اإلستراتيجيةالذي تتعرض له أمتنا العربية. كما أكدت 

و ضـــــــمان حريتها في الحركة وفقاا لمتطلبات التنمية القتصـــــــادية و  الدول العربيةقوى العاملة في ال
وسع في و الت الدول العربيةالجتماعية في األقطار العربية و الحفاظ على هذه القوى داخل أراضي 

 العتماد على العمالة العربية بهدف تقليص العتماد على العمالة األجنبية.
و  الدول العربيةاا من هدف تحقيق التنمية القتصـــــــــــــــادية الجتماعية في مختلف أرجاء انطالق

 راتيجيةإستالسعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون القتصادي العربي، ل بد من وضع 
للعمل القتصادي العربي المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العتماد على النفس 

 من التبعية القتصادية للدول الصناعية الكبرى. و التخلص
 يجب ين تكون: اإلستراتيجيةو يبرز نقاط هذه 

  .استخدام األموال العربية في تمويل عملية التنمية القتصادية الجتماعية 
  نمية و توظيفها في خدمة عملية الت الدول العربيةاســــــــــــــتغالل الثروات الطبيعية المتوفرة في

 يحقق أفضل مردود. القتصادية بما
  العتمــاد على الكوادر الوطنيــة الفنيــة المؤهلــة مع الســــــــــــــتفــادة من التكنولوجيــا الحــديثــة و

 المساهمة في تطويرها و توطينها.

                                                 
 .1990، أيلول 63نظر، مجلة ) شؤون عربية ( العدد ا 67
 1982جامعة الدول العربية، تونس  1اقتصـــادية رقم  قوثائالعمل القتصـــادي العربي المشـــترك، و  إســـتراتيجية 68

 .5ص 
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 .تقليص الفجوة التنموية بين األقطار العربية 
تقتصــــــــــــــر على مجرد بناء و إقامة  ألإن آفاق العمل القتصـــــــــــــــادي العربي المشــــــــــــــترك يجب 

ات ذات التمويل المشــترك أو حدوث انتقال اليد العاملة و األموال،ل نســتطيع أبداا أن نشــك المشــروع
في جدوى و فعالية بناء مثل هذه المشروعات، أو حدوث التدفقات المالية و البشرية فيما بين الدول 

بط االعربية و لكن العمل العربي القتصـــــــــــادي المشـــــــــــترك يحتاج أيضـــــــــــاا إلى إحداث المزيد من التر 
العضـــــــوي في الهياكل اإلنتاجية للوطن العربي و إن الســـــــتخدام األمثل للقدرات الذاتية و العلمية و 

 .69الدول العربيةالتكنولوجية يتطلب العمل المشترك بين 
 العمل العربي االقتصادي المشترك بالنقاط التالية: إستراتيجيةويمكن تحديد يهداف 

 وظيفها من أي سيطرة أجنبية وت الدول العربيةلطبيعية في تخليص الموارد المادية والثروات ا
 في عملية التنمية.

  تحرير القتصــاد العربي من التبعية القتصــادية للدول الصــناعية الكبرى، و بناء صــناعات
 متطورة.
  العالمي.  زيادة دور و فعالية القتصاد العربي و تحقيق مكانة معقولة في القتصاد 
 ربي و إطالق قدراته المبدعة لتشارك في عملية التنمية.تحرير اإلنسان الع 
  ،تحقيق األمن القومي الذي يتضــــــــــــــمن ) األمن الفكري، األمن العســــــــــــــكري، األمن الغذائي

 واألمن التكنولوجي و األمن المائي (
 .تسريع وتائر النمو القتصادي، بتحقيق أكبر قدر من العتماد القومي على الذات 
 ن من التناســــــب بين القطاعات و األقاليم لتلبية الحاجيات األســــــاســــــية تحقيق أكبر قدر ممك

 المتنامية.
يتطلب شــــــــــــــروط ووســـــــــــــــائل عمل تؤدي إلى ذلك، و تتميز  اإلســــــــــــــتراتيجيةتنفيذ  إن تحقيق أو
عادةا بالشـــــــــــمولية وضـــــــــــرورة التنســـــــــــيق و التكامل بين جوانبها المختلفة ) األهداف،  اإلســـــــــــتراتيجية

عربي العمل القتصـــادي ال إســـتراتيجيةطلبات، والشـــروط ( وهذا ينطبق على المســـارات، الحركة، المت
 70المشترك.

وهذا يتطلب ) إقامة نظام اقتصـــــادي عربي جديد يتســـــم بالتكامل المحقق للتنمية الشـــــاملة ويمثل 
هدف إزالة ،و يســـتلدول العربيةل، يحقق التطور و التحرر الدول العربيةنمطاا من تقســـيم العمل داخل 

يقاف اسـتنزاف موارد التب  و إقامة عالقات اقتصـادية متكافئة و عادلة بين دوله.( الدول العربيةعية وا 
71 

                                                 
 .10-4بيروت ص  1981كانون الثاني  55عربي العدد الثاني نظر، القتصاد الا 69
 المصدر السابق.  70
 6العمل القتصادي العربي المشترك مصدر سابق ص إستراتيجية 71
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لعربي فعالة للعمل القتصــــــــــادي ا إلســــــــــتراتيجيةترتيباا على ما تقدم يمكننا تقديم تصــــــــــور علمي 
( e full packagالمشــــترك يقوم على مبادئ أســــاســــية و محاور رئيســــة يتم تطبيقها كحزمة كاملة )

 72 وفقاا لما يلي:
بحيث تتضمن المبادئ األساسية:تحييد العمل القتصادي العربي المشترك عن العمل السياسي  

وربط  .ةا كاف و الخالفات الطارئة بين الدول العربية. وعدالة توزيع المنافع و األعباء على األطراف
 الم الخارجي.مراحل التكامل بمراحل التنمية الشاملة.وتوحيد الموقف تجاه الع

 يما المحاور الرئيسة فهي يربعة محاور:
 تنمية القوى البشرية العربية، 
 تدعيم البنى األساسية، 
 التنمية الزراعية و توفير األمن الغذائي، 
 .التصنيع 

و االقتصــــاديون العرب مطالبون اليوم يكثر من يي وقت ميــــى بالتفكير في ســــيناريو عملي 
رك يؤدي إلى تفعيله و من الممكن ين تتيــــمن هذا الســــيناريو للعمل االقتصــــادي العربي المشــــت

 العمليات التالية:
  ترشــيد العملية التخطيطية القطرية بما يتيــمن توســيع يفقها القومي و مد بصــرها للمدى

األبعد  يي ينه في كل هذا الواقع العربي الذي يشـــــــهد تغليب المصـــــــالح القطرية اليـــــــيقة على 
ل من العمل على حث كل قطر على أنه و هو يفكر في مصـــــــــــــالحه ، فليس أقالمصــــــــالح القومية

القطرية أل يضــــيف عقبة أو صــــعوبة جديدة تعرقل العمل القتصــــادي العربي المشــــترك، بل أنه لو 
نظر إلى مصــالحه القطرية في األمد الطويل، و هو األفضــل، لعمد إلى إزاحة عقبة أو صــعوبة من 

ليعجل في عملية التكامل القتصــادي العربي و طبيعي أن هذا  العقبات أو الصــعوبات القائمة حالياا 
الترشيد لن يتم إل من خالل زيادة و تكثيف التصال و التنسيق بين األنشطة و األجهزة التخطيطية 

 في الدول العربية.
  اختيار و انتقا  مجموعة األنشــطة االســتثمارية التي قد تتجاوز مزاياها و عوائدها حدود

ة، مثل: الموارد المائي لقطرية لتمتد إلى دعم و دفع التنمية القومية ) األقطار األخرى ( التنمية ا
مصـــــــادر الطاقة الطبيعية، الهياكل األســـــــاســـــــية...الل، ذلك أنه قد يكون من األفضـــــــل في مثل هذه 

ئة ز الستثمارات أن تتم بجهد قومي ل قطري، حيث أنها تتسم في حالت كثيرة بعدم القدرة على التج
 أو بخضوعها بشكل واضح لقتصاديات الحجم.

                                                 
نظر، د.ســـــعيد عبد الخالق محمود، العالقات القتصـــــادية العربية : المســـــار و المصـــــير، مجلة شـــــؤون عربية ا 72

 و ما بعدها. 194العدد ص
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  االلتفات الجماعي حول بعض القيايا و المشاكل التنموية ذات العالقة المباشرة يو غير
ايا و ،.... الل، مثل تلك القضـــالمباشــرة بالقدرات التنموية القطرية و كذلك القدرة التنموية القومية

يواجهها بمفرده ســـــــواء لرتفاع نفقاتها المالية أو المشـــــــاكل قد يكون من الصـــــــعب على أي قطر أن 
لتجاوزها قدراته البشـــــــــــــرية المتاحة و الممكنة، و إذا لم يكن هذا أو ذاك و افترضـــــــــــــنا قيام كل دولة 

 .اإلنفاقباإلنفاق على مثل تلك القضايا، أليس من الممكن الترشيد و تجنب ازدواجية 
 امل العربي إلى دور الحكومات و األنظمة لماذا ينصرف الذهن عادة عند الحديث عن التك

؟ إن إنجاز التكامل ليس مســـــؤولية الحكومات و  و ال ينصــــرف يييــــام إلى دور الشــــعوب و األفراد
األنظمة فقط، بل إن هناك دوراا هاماا يجب أن تلعبه الشــــــــــــــعوب في الدول العربية و الهيئات غير 

 الرسمية و النقابات و التحادات و الجمعيات.
و اشــترك فيه أكثر  29/5/1995 انعقد مؤتمر المســتثمرين العرب في اإلســكندرية بتاريل  وحين

من ألف مســــــتثمر عربي، أجمع الحضــــــور على ضــــــرورة مواجهة التحديات بقيام الكتل القتصــــــادية 
بإنعا  و تفعيل التكامل القتصـــــــــــادي العربي، و يعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حرة ربما 

لخطوة الصــــــــــــحيحة على طريق تفعيل العمل القتصــــــــــــادي العربي المشــــــــــــترك ومع ذلك طل تكون ا
 التهافت عند بعض الحكومات العربية على مشروع السوق الشرق أوسطي قائماا.

ياا حتى ئمما تقدم يتضح أن التصور العملي الذي نراه مناسباا للتكامل العربي ل بد و أن يبدأ جز 
رة الشــــاملة للتكامل عند البداية ســــوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة نصــــل الشــــمولية، ذلك أن الصــــو 

فنية و إدارية و تنظيمية لألقطار العربية، عالوة على كونها تصـطدم مباشـرة بتحديات الواقع العربي 
المعاصـــر، أما الصـــورة الجزئية فإنه يمكن أن تكون بالقدر و الشـــكل الذي يتناســـب مع هذا الواقع و 

بالتالي فإن منهجية التدرج هي أقرب إلى التطبيق و النجاه، إذ يمكن في هذه الحالة تلك القدرات و 
أن يكون التكامل في نشـــــــاط أو أكثر و قطاع أو أكثر و بين دولتين أو أكثر، أما أن يكون شـــــــامالا 
لكل األنشــــــطة و القطاعات في القتصــــــاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا هو الطموه الذي 

ســمح بتحقيقه الواقع و ل اإلمكانات و يعتبر المشــروع المشــترك رغم أنه ل زال يحتاج إلى مزيد ل ي
من الدراســـــــــة و التحديد، فإنه يظل أهم أداة لتحقيق التكامل العربي، و إن كان هذا ل يمنع أن يقوم 

ة الرؤيالمشــــــــروع الخاص الفردي أو الخاص المشــــــــترك بدور هام في هذا الصــــــــدد إذا ما توفرت له 
 بعيدة المدى.

بما أن األوضاع القتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتالت القتصادية األمر الذي يؤكد 
أن الســـير في طريق التكتل القتصـــادي العربي هو الوســـيلة األولى و األســـاســـية لمواجهة التحديات 

ت هو التبعية ( و في نفس الوقالمســـــــتقبلية القتصـــــــادية و بخاصـــــــة القيود القتصـــــــادية الخارجية ) 
ومن هذا المنطلق تصـــــــــــبح قضـــــــــــية العمل  الدول العربيةالحل األمثل لتحقيق التنمية الشـــــــــــاملة في 

القتصــاد العربي المشــترك و التكامل القتصــادي العربي على رأس األولويات بالنســبة   القتصــادي



 143 

 عمل القتصـــــادي القومي، و وضـــــع خطةال إســـــتراتيجيةلكافة الدول العربية، و عليه فإن العودة إلى 
عربية طويلة األجل للتنمية الشــــاملة تتضــــمن تصــــور واضــــحاا لمجالت العمل  العربي المشــــترك و 

بنوعيه القطري و المشـــــــــترك، و يجب الســـــــــتفادة من الجهود التي تبذلها  القتصـــــــــاديميثاق العمل 
يعاب و تكييف التكنولوجيا مؤســــــــســــــــات البحث العلمي، و من الضــــــــروري الهتمام بتطوير و اســــــــت

 73. للتخلص من التبعية و تدعيم استقالل األمة العربية و ضمان أمنها
و لتحقيق الرؤية الشــــــــاملة الموضــــــــوعية فإنه من المنطقي تصــــــــور أن يتم وضــــــــع اإلطار العام 
المقتره للعمل العربي المشــترك بأهدافه المحددة من خالل تجمع علمي و فني و ســياســي تســهم في 

 يمه و أعماله المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك.تنظ
 هل تتكامل الدول العربية اقتصاديام؟

في كيان ســياســي واحد كان ول يزال مطلباا جماهيرياا تتطلع إليه جماهير  الدول العربيةإن توحيد 
 طر علىاألمة العربية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية عديدة. وكان هذا المطلب ول يزال يســــــــــــــي

تفكير الجماهير والنخب المثقفة والســـــــياســـــــية منذ أواخر القرن التاســـــــع عشـــــــر. ودخلت بعض الدول 
العربية في تجارب وممارســـــات وحدوية جزئية لتحقيق هذا الهدف وبخاصـــــة في النصـــــف الثاني من 

، وهو ةالقرن العشــــرين. ورغم تعثر هذه التجارب أو فشــــلها، فإن المحاولت الوحدوية ل تزال مســــتمر 
األمر الذي يدل على حيوية وعمق هذا المطلب الجماهيري لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية 

من قرن من الزمان. إن الســـــــــتطراد في ذكر وتعداد المقومات  أكثرالتي يواجهها وطننا العربي منذ 
إلى الخليج هم  ن المحيطالطبيعية واإلنسانية والثقافية والتاريخية والقتصادية التي تؤكد أن العرب م

أمة عربية واحدة، ذات حضــــــــارة واحدة، وتاريل مشــــــــترك واحد، وآمال وم س واحدة رغم ما قد يوجد 
بينها من تنوع وخصـــــــوصـــــــية في إطار النســـــــق العام، والتعرض لها هنا يكون تكراراا ممالا في تزويد 

 اســــــــــــــة وكثر فيها الكالم خاللالبديهيات والكالم عن المســــــــــــــلمات. ولكن هذه األمور قتلت بحثاا ودر 
 الخمسين عاماا الماضية، من قبل األفراد واألحزاب والحكومات. 

قرن:  من أكثرالذي يهمنا في هذا المقام، هو اإلســهام في تقديم إجابة عن الســؤال المســتمر منذ 
ذا كان لدى الجماهير العربية هذا المطلب في التوحد طوال هذه دة، الم إذا كان العرب أمة واحدة، وا 

ذا كانت الوحدة  فما هي العوامل واألسباب التي عرقلت ول تزال تعرقل قيام الدولة العربية الواحدة؟ وا 
الســـــياســـــية التي تشـــــمل كل العرب أمرا صـــــعباا في الوقت الحاضـــــر، فلماذا لم تتكامل الدول العربية 

ل القتصـــــــــــــادي العربي؟ اقتصـــــــــــــادياا ؟ وهاهي العوامل التي عاقت، أو ل تزال تعيق خطوات التكام

                                                 
لتكامل القتصادي العربي، أوراق و مناقشات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية نظر، اا 73

، رابطة 1989شــــباط  15-13القتصــــادية و الجتماعية و مجلس األبحاث القتصــــادية و الجتماعية، الخرطوم 
 .المعاهد والمراكز العربية للتنمية القتصادية و الجتماعية، تونس
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ولماذا لم تتمكن الســــــــوق العربية المشــــــــتركة من تحقيق األهداف المرجوة منها؟ وما هي إشــــــــكاليات 
قامتها مستقبالا؟   السوق العربية المشتركة؟ وا 

إشـــــــكاليات وآفاق بناء الســـــــوق العربية المشـــــــتركة هي موضـــــــوع البحث وقد كانت خطوات  تظل
 ك تسعى لتحقيق هدفين رئيسين: العمل القتصادي العربي المشتر 

هو أن يخدم التكامل القتصـــادي العربي مطلب التوحيد الســـياســـي للدول العربية.  الهدف األول:
 ويعد التكامل القتصادي وسيلة للوحدة السياسية لألسباب التالية: 

ــــــــــــــــــ إن التفاق في مســــائل القتصــــاد في  1  لأكثر يســــراا وســــهولة عنه في مســــائ الدول العربيةـ
الســـــــــياســـــــــة. ذلك لن الوحدة القتصـــــــــادية تحقق مزايا وفوائد مادية مباشـــــــــرة على المدى القصـــــــــير 

 والمتوسط لجميع الدول العربية. 
ـــــــــــــ ل يمس التكامل القتصادي العربي بشكل مباشر كراسي السلطة التي تتربع عليها النخب  2

 الحاكمة في البلدان العربية. 
شــــوطاا ل بأس به على طريق التكامل القتصــــادي، فإن ذلك  ــــــــــــــــــ عندما تســــير الدول العربية 3

 سيعرض على النخب الحاكمة حتمية الوحدة السياسية. 
هو أن التكامل القتصـــــــــــــادي العربي يخدم مطلب التنمية الشـــــــــــــاملة لكافة الدول  الهدف الثاني:

ية للخروج من ان العربالتنمية مطلباا جماهيرياا تفرضــــــــــــــه الرغبة القوية في البلد ويعد مطلبالعربية. 
دائرة الفقر والتخلف والتبعية. وبمعنى آخر إن التكامل القتصــــــــــادي العربي وســــــــــيلة لرفع مســــــــــتوى 
نهاء الســـــيطرة القتصـــــادية والتبعية  معيشـــــة اإلنســـــان العربي، وتلبية حاجاته األســـــاســـــية من جهة، وا 

 اته من جهة أخرى. وثرو  الدول العربيةالسياسية للقوى الدولية الخارجية على مقدرات 
واألمر الذي ينبغي أن نقرره منذ البداية هو أن التكامل القتصادي ــــــــــ سواء كان لخدمة هدف ) 

التوحيد السياسي أو لهدف التنمية الشاملة ينطوي على قرارات وممارسات سياسة من طرف النخب 
 الحاكمة في المقام األول. 

لعوامـل الـداخليـة والخـارجيـة. وربمـا كـان أهم هـذه وفي قراراتهـا تتـأثر هـذه النخـب بمجموعـة من ا
العوامل على اإلطالق عامل المصــــــــــــــلحة الذاتية ألفراد النخبة الحاكمة، كما تحدده رؤيتها هي لهذه 
المصـــــالح. ومن هذه العوامل، التي ل تقل أهمية، القوى الجتماعية الفاعلة في كل قطر من أقطار 

لفئوية، وكذلك المؤســـســـات والقيم وأنماط اإلنتاج الســـائدة في كل األمة ورؤيتها لمصـــالحها الطبقية وا
منها ما نريد أن نخلص إليه هو أن محاولت التكامل القتصــــادي، بين الدول العربية، شــــأنها شــــأن 
محاولت التوحيد الســياســي، تخضــع كلها لقرارات ســياســية، تصــنعها النخب الحاكمة في هذه الدول. 

كل نخبة بمجموعة من المعطيات الموضــوعية، كما تدركها وتفســرها هذه  وفي صــناعة القرار، تتأثر
 النخبة نفسها، في ضوء مصالحها ومصالح القوى األخرى الفاعلة من حولها. " 
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منذ حصــــــــلت البلدان العربية على اســــــــتقاللها الســــــــياســــــــي وهي ل تنقطع عن محاولت التعاون 
اولت التعاون والتكامل القتصادي أحسن حالا من والتكامل القتصادي فيما بينها ولم يكن شأن مح

امل وتمت محاوالت التكالمحاولت الشــــــــــبيهة في المجالت الســــــــــياســــــــــية والثقافية والدفاعية وغيرها. 
ين محاولت ثنائية ب -األول والتعاون االقتصــــادي بين الدول العربية على مســــتويات ثالثة وهي: 

ـ محاولت  ثالثال من دولتين عربيتين. أكثرماعية اشترك فيها ـ محاولت ج الثانيدولتين عربيتين. 
 في ظل الجامعة العربية.  الدول العربيةعلى مستوى 

( على العالقــة الثنــائيــة بين الفكر  Sociology Knowledgeيركز علم الجتمــاع المعرفي )
اســـــي ) ، وهو الفعل الســـــيأما علم الجتماع الماركســـــي، فيضـــــيف إلى هذا الثنائي بعداا ثالثاا  والواقع.
praxis .ويوضح لنا الشكل التالي العالقة المثلثية بين الواقع والفكر والعمل ) 
 

 العالقة بين الفكر والواقع والفعل السياسي
 
 
 
 
 
 
 

الواقع هو قاعدة المثلث، وضــــلعاه هما الفكر والفعل الســــياســــي، فإذا اســــتقامت العالقة بين أبعاد 
نــة نتج عن ذلــك حركــة تطور تنقــل الواقع والفكر والعمــل إلى مرحلــة أرقى من المثلــث وكــانــت متواز 

ذا لم تتوازن العالقة بين الفكر والواقع والفعل وتســـــــتقم في مجتمع  المرحلة التي ســـــــبقتها... وهكذا، وا 
 ما، فإن حركة هذا المجتمع معرضة للتخبط والدوران في المكان والنتكاس نحو الوراء. 

في  الدول العربيةمن عدم التســـــــاق بين الواقع والفكر والفعل الســـــــياســـــــي، ســـــــاد  ويبدو أن نوعاا 
العقود األربعة الماضــــــــــية، وهو األمر الذي يفســــــــــر لنا اإلخفاق التنموي والفشــــــــــل في مجابهة الغزو 

 الصهيوني وتعثره في تحقيق الوحدة السياسية، وتراجع العمل القتصادي العربي المشترك. 
ة المشـــتركة، ســـبع دول عربية هي: ) مصـــر، ســـورية، العراق، األردن، ليبيا، تضـــم الســـوق العربي

 119حوالي  1995اليمن، موريتانيا ( ويبلغ عدد الســـــــــــــكان في الدول األعضـــــــــــــاء، في عام حوالي 
من إجمالي الســـــــــــــكان العرب. ويمكننا فيما يلي اســـــــــــــتعراض أهم  %47مليون نســـــــــــــمة وهذا يعادل 

 ة لدول السوق الحالية. المؤشرات القتصادية اإلجمالي

 الواقعالضلع الثالث 

 الفعل السياسياليلع الثاني  الفكرالضلع األول 
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 ومن أهم مداخل التكامل القتصادي العربي التي تمثل محاور نشاط السوق العربية المشتركة: 
ــــــــــ المدخل االســتثماري: 1 تم إقرار اتفاقيتين لتنمية وحماية الســتثمار. وتأســيس أربع شــركات  ـ

: ادية رئيســــــــية هيعربية مشــــــــتركة قابضــــــــة كبرى برؤوس أموال حكومية، في أربع قطاعات اقتصــــــــ
التعدين، الثروة الحيوانية، الدواء والمســـتلزمات الطبية  الصـــناعة، كما تم إعداد مشـــروع قانون عربي 

 موحد للشركات المشتركة. 
ـــــــــ المدخل اإلنمائي: 2 وضعت دراسات ونماذج للتنسيق والتوحيد اإلنمائي، والربط بين خطط  ـ

إطار جماعي. ومشـروع مبدئي لسـتراتيجية برامج عمل  التنمية القتصـادية والجتماعية القطرية في
 المجلس في إطار التكامل القتصادي العربي. للسنوات العشر القادمة. 

( اتحاد 24جرى إنشاء عدد كبير التحادات النوعية العربية المتخصصة )  ـــــ المدخل الفني: 3
ة / ؤســـــســـــات والهيئات اإلنتاجيحتى اآلن تعمل في نطاقها عشـــــرات القطاعات التي تمثلها مئات الم

الســـلعية والخدمية / في الدول العربية (. وكذلك تم إنشـــاء المكتب المركز العربي لإلحصـــاء. وتقديم 
 معونات فنية للدول أعضاء المجلس في هذا المجال. 

ــــ المدخل المالي: 3 قام المجلس بإعداد مشروعات اتفاقيات / مؤسسات لكل من صندوق النقد  ـ
المؤسسة العربية لضمان الستثمار. واتفاقيات في المجال الضريبي، ومشروع اتحاد عربي العربي. و 

 للمدفوعات واتفاقية انتقال رؤوس األموال. وأخرى لتسوية منازعات الستثمار. 
تم إعداد مشروع ) اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت( ومشروع  ـ مدخل النقل والمواصالت: 4

 تركة للنقل البرى. شركة عربية مش
تم إقرار اتفاقيتين في قطاع التأمينات الجتماعية، وقواعد ومشروع  ـــــــــ مدخل القوى العاملة: 5

 بطاقة شخصية لنتقال األشخاص بين الدول األعضاء.
إن الواقعية تســـــــــــتدعي أن يكون الندماج والتكامل منطلقاا للتنمية و العمل القتصـــــــــــادي العربي 

ت الواقعية هي التي تؤمن هذا المنهج و الذي ســـــارت عليه الدول األوربية بدأا المشـــــترك، فالســـــياســـــا
بالقتصــــــــــــاد، تكتالا و تكامالا و توحيداا، و من ثم شــــــــــــق الطريق المكملة التي تتطلبها الضــــــــــــرورات 
القتصادية وصولا للتكامل السياسي والضمان الجتماعي واألمن القومي العربي، و هناك مؤشرات 

  بأن العمل القتصادي العربي المشترك مازال يحتفظ بالكثير من حيويته و مرونته وقدرته كثيرة تنب
على تحقيق الكثير للبالد العربية و المواطن العربي، إن كان ذلك من خالل المؤســـــــــــســـــــــــات العربية 
 القائمة أو من خالل التعاون الثنائي و المواَطني بين مختلف الدول العربية و بخاصـــــــــــــــة المجاورة

 لبعضها بعضاا.
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 الفصل الرابع
 الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية

ظهرت في السنوات األخيرة بوادر إيجابية فيما يتعلق بتفعيل العمل القتصادي العربي المشترك 
أصـــــبح  رى.بية البينية تتجلى بإنشـــــاء منطقة التجارة الحرة العربية الكوتنمية المبادلت التجارية العرب

من الضـــــــــــــروري أن تتطور منطقة التجارة الحرة في المســـــــــــــتقبل إلى مســـــــــــــتويات أعلى من التعاون 
نطقة القتصــــادية. وتعد موالوحدة  القتصــــادي العربي كالتحاد الجمركي والســــوق العربية المشــــتركة

الكبرى خطوة مهمة لتفعيل العمل القتصـــــادي العربي المشـــــترك والتجارة البينية التجارة الحرة العربية 
العربية، وضرورية في عالم تسوده التكتالت القتصادية اإلقليمية. لكن هذا الهدف ل يتحقق إل إذا 

 74نفذت الدول األعضاء في المنطقة التزاماتها. 
 مستويات التعاون االقتصادي بين الدول: -يوالم 
نه تنســـيق بين دولتين أو مجموعة من الدول يقوم على أســـس أرف التعاون القتصـــادي على يع

الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات القتصادية وتكتيل النشاط القتصادي لهذه الدول. 
  75: اأهمه ومراحل عديدةمستويات دولتين أو مجموعة من الدول  بينالقتصادي  والتكامل لتعاونل

القيود  يفن لتخفاة من اإلجراءات التي تتخذها دولت، ويقصـــــد به مجموعبالتفيـــيل الجزئيتبدأ 
المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصــــــــص الذي 

ينة على عتخضــــــع له المبادلت التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرســــــوم الجمركية، أو أن تتفق دول م
 أن يعطي بعضها بعضاا امتيازات جمركية متبادلة.

عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية منطقة التجارة الحرة: 
لغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلت التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها  وا 

ســــوم الجمركية في عالقاتها التجارية مع بقية دول العالم )غير األعضــــاء في في فرض القيود أو الر 
التعاون القتصــــــــــــــادي ومن  مســــــــــــــتوياتاتفاق منطقة التجارة الحرة(. وتعد منطقة التجارة الحرة أحد 

 األمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة األوربية.
دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرســـــوم الجمركية  اتفاق يتم بين 76 االتحاد الجمركي:

على البضــــــائع التي يتم مبادلتها بين دول التفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول األعضــــــاء في التحاد 
زالـــة القيود الجمركيـــة على المبـــادلت التجـــاريـــة فيمـــا بينهـــا،  الجمركي بتحرير التجـــارة الخـــارجيـــة وا 

                                                 
 الدكتور صباه نعو ، بحث تحرير التجارة العربية البينية، الجزيرة نت. - 74
الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعهد العربي  - 75

 .10 - 9، ص 1996للتخطيط بالكويت، الكويت 
 .188 - 176ص  المصدر السابق ص - 76
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الموحدة والمشــــــــــتركة على البضــــــــــائع التي ترد إلى دول التحاد من الدول  وتطبيق التعرفة الجمركية
 ومن يهم مزايا االتحاد الجمركي:غير األعضاء في التحاد. 

 .يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول األعضاء في التحاد 
 ي ص كل دولة فيســــاعد على تقســــيم العمل بين الدول األعضــــاء في التحاد، بحيث تخصــــ

 إنتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها.
ويعد التحاد الجمركي أحد صــــــــور التعاون القتصــــــــادي، ومن األمثلة البارزة لالتحاد الجمركي 

 )السوق األوربية المشتركة(.
يتعين أن يســـهل التحاد الجمركي المبادلت التجارية بين الدول األعضـــاء وأل يقود إلى وضـــع 

يســـــــتوجب التحاد الجمركي التفاق على جدول جمركي و عراقيل أمام تجارة الدول غير األعضـــــــاء. 
موحد يســــــري على ســــــلع الدول غير األعضــــــاء. ترى كيف يمكن التوصــــــل إلى هذا الجدول الموحد 
بحيــث ل تتضــــــــــــــرر تجــارة الغير؟ في أغلــب األحيــان يصــــــــــــــعــب التوفيق بين هــذين األمرين نظرا 

ة العتماد وتوحيد الجداول يفترض بالضـــــــرور  التعرفة الجمركية للبلدان العربية.في  لالختالف الكبير
، لتعرفةاعلى الجداول الوطنية السائدة قبل تأسيس التحاد ثم تتولى لجنة متخصصة تحديد متوسط 

 نوالمتوســـــط هو الجدول الموحد، وينجم هذا التحديد عن دراســـــات اقتصـــــادية ومالية وعن التوفيق بي
 77. الح المتعارضةالمص

اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتم من خاللها إلغاء القيود على   السوق المشتركة:
انتقال عناصــــــــر اإلنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضــــــــائع فيما بين دول الســــــــوق، 

 لســـــــلع واألشـــــــخاصوبذلك تكون الدول األعضـــــــاء في التفاق ســـــــوق موحدة يتم في إطارها انتقال ا
لتعاون القتصـــــــــــادي. ومن األمثلة ل المســـــــــــتويات العاليةورؤوس األموال بحرية تامة. وهي تعد أحد 

 البارزة على السوق المشتركة، )السوق األوربية المشتركة(.
إجراءات التعاون  تين أو مجموعة من الدول تتســــــــــــــع فيهاتفاق بين دولاالتحاد االقتصـــــــــادي: 

يزات السوق المشتركة فيما بين الدول األعضاء في التفاق، لتشمل تنسيق القتصادي إلى جانب م
 السياسات القتصادية والمالية والنقدية والسياسات الجتماعية وتشريعات العمل والضرائب.

 
 
 
 
 

                                                 
 .المصدر السابقباه نعو ، الدكتور ص - 77
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 منققة التجارة الحرة
روضة كمية المفاتفاق بين دولتين أو أكثر لتحرير التجارة الخارجية بإلغاء الرسوم الجمركية والقيود ال

على المبادالت التجارية فيما بينها، مع عدم المساس بالنظام الجمركي والقيود التي تعتمدها كل دولة 

 تجاه بقية دول العالم.

 

 االتحاد الجمركي
الة القيود اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول لتحرير التجارة الخارجية وإز

الجمركية على المبادالت التجارية فيما بينها، وتقبيق التعرفة الجمركية الموحدة 

 والمشتركة على المبادالت التجارية مع الدول غير األعضاء في االتحاد.

 السوق المشتركة
اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول إلقامة سوق موحدة فيما بينها، يتم في إقارها 

 انتقال السلع واألشخاص ورؤوس األموال وعناصر اإلنتاج بحرية تامة.

 االتحاد االقتصادي
اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتضمن باإلضافة إلى ميزات السوق المشتركة 

فيما بين الدول األعضاء في االتحاد،تنسيق السياسات االقتصادية والمالية والنقدية 
 عمل والضرائب.والسياسات االجتماعية وتشريعات ال

 االندماج االقتصادي
أعلى مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي، يتضمن توحيد السياسات االقتصادية كافة، 

 مية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات.وإيجاد سلقة إقلي

 التكامل االقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول درجات
 

 

 

 

 التفضيل الجزئي
مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها دولتين لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما 

 معينة على أن يعقي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة.بينها، كأن تتفق دول منققة 
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مراحل التعاون القتصــــادي، فهو يتضــــمن إضــــافة أعلى مرحلة من  االندماج االقتصـــاديويعد 
إلى ما نصــــــــت عليه اتفاقية التحاد القتصــــــــادي والســــــــوق المشــــــــتركة في المراحل الســــــــابقة، توحيد 
يجاد ســــــــلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مســــــــؤول عن تنفيذ هذه  الســــــــياســــــــات القتصــــــــادية كافة، وا 

وافق كل دولة عضـــو على تقليص ســـلطاتها الســـياســـات. وفي هذه المرحلة من التعاون القتصـــادي ت
التنفيذية الذاتية وخضـــوعها في كثير من المجالت للســـلطة اإلقليمية العليا وهذا يعني الوصـــول إلى 

 فوائد التكتل االقتصادي:ومن أهم  التكامل القتصادي التام.
 زيادة القدرة اإلنتاجية لدول التكتل. - 1
 فتح أسواق أوسع وأكبر يؤدي إلى: -2
 ،زيادة المنافسة 
 ،تحريض المنتجين على زيادة اإلنتاجية 
 .تحريض المنتجين على تحسين نوعية اإلنتاج 
 تشجيع وزيادة الستثمار. - 3
 زيادة اهتمام المستثمرين بدول التكتل. - 4
 تحقيق وفورات الحجم.  - 5

 بالنسبة للدول العربية فوائد التكتل القتصادي أكثر:أما 
 ادية اجتماعية )المذكورة أعاله(.فوائد اقتص - 6
 تحقيق الستقرار القتصادي والسياسي. - 7
 يمكن أن يكون التكتل القتصادي طريق لتحقيق الوحدة العربية المنشودة. - 8

ومن أهم مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين دولتين عربيتين اختصــــــــــــــار الفترة النتقالية التي يتم 
ركية إلى خمس ســـنوات بدلا من عشـــر ســـنوات. والجدير بالذكر أن هناك خاللها إلغاء الرســـوم الجم

اتفاقات تجارية بين بعض الدول العربية يتم بموجبها إعفاء بعض المنتجات من الرســـــــــــــوم الجمركية 
وســــوف تكون هذه المنتجات معفاة فوراا، باإلضــــافة إلى العمل على أن تكون القائمة الســــلبية للســــلع 

 أرجاء إعفائها من الرسوم الجمركية في أضيق الحدود.التي تطلب كل دولة 
تتســـــــم التجارة العربية البينية بالضـــــــعف مقارنة بالتجارة البينية لمناطق أخرى من العالم، ســـــــواء 
تعلق األمر بدول صــــناعية كالتحاد األوروبي أم بدول نامية كأميركا الالتينية وجنوب شــــرق آســــيا. 

عني ضـــعف المصـــالح المشـــتركة وبالتالي غياب المواقف الموحدة وضـــعف مبادلت التجارة البينية ي
في المحافل الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية. وغياب هذه المواقف وســــــط تكتالت اقتصــــــادية 
إقليمية يقود إلى تحمل سلبيات التنظيم الجديد للتجارة العالمية دون الستفادة القصوى من إيجابياته. 

ر العربية رغبتها في إنشاء اتحاد جمركي عبر اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وقد أبدت األقطا
يتم التفاوض بين األطراف المعنية لفرض  ) :، حيث نصـــــــت مادتها الثامنة على ما يلي1981لعام 
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حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات األثر المماثل على السلع التي 
 78ورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية(.تست

ارتفعت التجارة الخارجية العالمية )الصــــــــــــــادرات والواردات الســــــــــــــلعية( من  1998و 1980بين 
، في حين هبطــت التجــارة الخــارجيــة %180مليــارا، أي بنســــــــــــــبــة  10635مليــار دولر إلى  3802

. %16مليارا أي بنســــــــبة ســــــــالبة قدرها  290مليار دولر إلى  347العربية خالل الفترة نفســــــــها من 
حدث هذا التباطؤ رغم تحرير التجارة العالمية من القيود الكمية والرســــــــــــــوم الجمركية ورغم التفاقات 

 ويعود هذا التراجع إلى عوامل عديدة  يهمها:التفضيلية التي عقدت في التسعينيات. 
  كية واآلســــــــــــــيوية بمعدلت عالية جدا، في حين تدهورت ازدهار المبادلت األوروبية واألمير

 األسعار الحقيقية للنفط مما أثر بشدة في صادرات وواردات البلدان النفطية. 
  كما تخبطت دول عربية بصـــــــراعات عســـــــكرية عنيفة أفضـــــــت إلى تردي أجهزتها اإلنتاجية

 فانعكس األمر على تجارتها الخارجية وأدت إلى تفاقم مديونيتها. 
 إلى ذلك تحســـــن التجارة البينية للتجمعات اإلقليمية في حين ســـــجلت التجارة العربية  أضـــــف

 البينية ركودا واضحا.

وحجم التجارة  2004مليار دولر عام  639.5في حين ارتفع حجم التجارة العربية إلى حوالي 
 ة العربية الكلية. فقط من التجارة الخارجي %10.0مليار دولر أي حوالي  64.5العربية البينية بنحو 

 :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -ثانيام 
ن المنافســــة م الوطنيةتســــتخدم عملية فرض الرســــوم الجمركية لتوفير الحماية للســــلع والمنتجات 

األجنبية، ويشــترط من الناحية المبدئية أن تكون هذه الحماية محددة بمدة زمنية تســتغلها الصــناعات 
نتاج وتحســـين نوعيته. بيد أن هذه الرســـوم انحرفت عن هذا الهدف إثر تزايد تدخل لزيادة اإل الوطنية

الدولة في الحياة القتصـــــــــــــادية لغاية منتصـــــــــــــف الثمانينيات حيث تفاقم عجز الميزانيات العامة ولم 
تهرب منها لكثرة ال العربية العتماد على الضــــرائب المباشــــرة نظراا  للدولتســــتطع الســــياســــات المالية 

ني مســـــــتويات الدخول الفردية. وأمام هذا الوضـــــــع كان ل بد من اللجوء المتزايد للضـــــــرائب غير تدو 
المباشــرة ومن بينها الرســوم الجمركية، فتحول الهدف األســاســي لهذه األخيرة من اقتصــادي إلى مالي 

مرتفعة على الســــــــلع المســــــــتوردة حتى عند عدم وجود ســــــــلع وطنية  تعرفةبحت، وأصــــــــبحت تفرض 
ة وتعثرت وتقيدت المبادلت البينية والخارجي الوطنية نتيجة النهائية لم تتقدم الصــناعة. وفي المماثلة

 الستثمارات األجنبية. 
ي ف فـــالمنطقـــة الحرة )مثـــل المنطقـــة الحرة… تختلف منطقـــة التجـــارة الحرة عن المنطقـــة الحرة 

أو ميناء )مثل بور ســـــــعيد  ( هي عبارة عن تحرير منطقة ما أو مدينة عدرامدينة دمشـــــــق أو  مطار

                                                 
 الدكتور صباه نعو ، المصدر السابق. - 78



 153 

ة، تعتبر منتجات مصــــــــــدر  في مصــــــــــر( تجارياا بمعنى أن كل المنتجات التي تدخل إلى هذه المنطقة
وكل المنتجات التي تخرج منها تعتبر مســــــتورده. وللمناطق الحرة أهداف عديدة منها تنمية صــــــناعة 

ة فهي أما منطقة التجارة الحر . معينة أو صـــــــناعات، وقد تكون لتنمية التجارة أو لتحقيق الهدفين معاا 
عبــارة عن اتفــاق بين دولتين أو مجموعــة من الــدول يهــدف إلى تحرير التجــارة فيمــا بينهــا، وعــادة 
يتضــمن هذا التحرير قوائم للســلع يتم تحريرها تدريجيا وســلع أخرى يتم إعفاؤها فوراا وهي الســلع ذات 

ة الســـــــلع التي ل يتم تحريرها مثل تجار  الرســـــــوم الجمركية المنخفضـــــــة، كما يتضـــــــمن التحرير بعض
 الساله أو الخمور والتي تسمى بالقوائم السلبية.

 :كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة إنشا  اإلعالن عن  -
البرنامج  ،والتي عقدت في القاهرة ،59قرر المجلس القتصـــــــــــــــادي الجتماعي في دورته رقم 

نشـــــــاء منطقة تالتنفيذي لتفعيل اتفاقية تيســـــــير وتنمية ا جارة حرة لتبادل التجاري بين الدول العربية، وا 
، حيــث تبــدأ الــدول العربيــة بتخفيض الرســــــــــــــوم الجمركيــة على 1/1/1998من  اعتبــاراا  كبرى عربيــة

ســـنوياا( حتى  %10المنتجات المتبادلة فيما بينها بنســـب متســـاوية على مدى عشـــر ســـنوات )بمعدل 
. ويحق لمن يرغب من الدول 2007ســــــــــــوم الجمركية في عام نصــــــــــــل إلى مرحلة اإللغاء الكامل للر 

شـــــر رجاء إعفائها خالل الســـــنوات العإالســـــلع التي تطلب أي دولة عربية  اســـــتثناء بعضفي العربية 
وذلك لمراعاة الصـــــــناعة المحلية فيها نظراا لختالف مســـــــتويات الصـــــــناعة في هذه الدول  ،المذكورة

 79 .وحرصاا على تطور الصناعات الناشئة
 إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب القتصادية فيالدول العربية  تحقيقاا لرغبة

قامة التكتالت فيالمشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات  القتصادية الدولية  التجارة العالمية وا 
يونيو حزيران /  23-21ترة القـــاهرة خالل الف فيالعربيـــة المنعقـــدة  تنفيـــذا لقرار القمـــة. و واإلقليميـــة
جارة إقامة منطقة الت فيإلســـــــراع لباتخاذ ما يلزم  والجتماعي القتصـــــــاديبتكليف المجلس  1996

لمجلس ا اتخـــذ. لـــذلـــك يتم التفـــاق عليهمـــا زمنيلبرنـــامج عمـــل وجـــدول  الكبرى وفقـــاا  الحرة العربيـــة
 ،الزمنيوجــدولــه  التنفيــذي هــذا البرنــامجحول  59د. 1317رقم  قرارال والجتمــاعي القتصــــــــــــــــادي

ن الدول بي التجاريألحكام اتفاقية تيســـــــــــير وتنمية التبادل  وفقاا  إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة  التجارة الحرة منطقة مبادئ العربية وتتماشــــــــــــــى

ما م  2/1997/ 19 بتاريلالصـــــــــادر  59د. 1317رقم  قرار. وتضـــــــــمن الالدولية للتجارة الناظمة
 80يلي: 

                                                 
 .20ص  2/6/1997تاريل  ،1482العدد  ،األهرام القتصادي - 79
الصادر عن جامعة الدول العربية، موقع  ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن نظر، ا - 80
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  أول  ابتداء من عشـــــــــر ســـــــــنواتمدة اإلعالن عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خالل
  .1998عام 

   إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التنفيذيالموافقة على البرنامج.  
  اإلدارة العـــامـــة  وير عمـــل ومهـــامتكليف األمـــانـــة العـــامـــة بـــاتخـــاذ اإلجراءات المالئمـــة وتط

 .الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية وقيامون القتصادية بما يتواءم ؤ للش

  البرنامج إلى مباشـــــرة مهامها وتضـــــع برامجها  فيتدعى اللجان المكلفة والمنصـــــوص عليها
 يفإقـــامـــة منطقـــة التجـــارة الحرة العربيـــة الكبرى  التنفيـــذيـــة والزمنيـــة من أجـــل تحقيق هـــدف

 .والجتماعي القتصاديبأول على المجلس  موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها أولا 

 المنظمات العربية المتخصـــــصـــــة والمؤســـــســـــات المالية العربية المشـــــتركة والتحادات  تكليف
متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها  فيمجال اختصــــــــاصــــــــه  فيكل  العربية

 .إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتواءم وتحقيق ومهامها بما

 العربية  الدول فيالقائمة  تكليف األمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة
لتخاذ قرار بشـــــأن  1998 قبل نهاية عام الجتماعي القتصـــــاديوعرضـــــها على المجلس 

 .التنفيذيإطار البرنامج  فيمعاملة منتجاتها 

 المراحل األولى من تطبيق البرنامج  جنة الســـداســـية الوزارية لمواصـــلة أعمالها خاللدعوة الل
ة انضـــــــــمام الجمهورية التونســـــــــية لعضـــــــــوي لمعالجة أية عقبات تعترض تطبيقه مع التنفيذي
 .اللجنة

 ه القادمةدورات فيموضـــوع تنفيذ التجارة الحرة العربية الكبرى محوراا ألعمال المجلس  يكون 

 .استكمال بنائهاإلى أن يتم 

كبرى األســــــــــــــس  منطقة تجارة حرة عربية إلقامةالبرنامج التنفيذي حدد  :القواعد واألســـــــــس -
 81 والقواعد التالية:

قية تيســـــير إطاراا لتفعيل اتفاكبرى،  نشـــــاء منطقة تجارة حرة عربيةإلالبرنامج التنفيذي  ‘ديع  .1
 .تجارة حرة عربية كبرى بين الدول العربية إلقامة منطقة التجاريالتبادل  وتنمية

الدول العربية  بين التجاريالتبادل  اتفاقية تيســــــــــــــير وتنمية فيتلتزم الدول العربية األطراف  .2
 .1/1/1998الكبرى خالل عشر سنوات اعتباراا من  باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية

 .تماعيوالج تصاديالقمراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس  تتم  .3
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الدول  يفالبرنامج، معاملة الســلع الوطنية  تدخل التبادل وفقاا لهذا التيتعامل الســلع العربية  .4
والمواصــــــفات والمقاييس واشــــــتراطات الوقاية الصــــــحية واألمنية،  األطراف فيما يتعلق بقواعد المنشــــــأ

 .المحلية والرسوم والضرائب

يتعلق بــاألســــــــــــــس الفنيــة إلجراءات الوقــايــة ومواجهــة  مــامراعــاة األحكــام والقواعــد الــدوليــة في .5
جراءات ومعالجة خلل  .ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج حالت الدعم وا 

 مكافحةب لقيتعدولياا فيما  المعتمدة تعريف ومعالجة حالت اإلغراق األسس الفنية فيتتبع  .6

 .اإلغراق

 تدريجيالســوف يطبق عليها اإلعفاء  التيالمماثل  الرســوم الجمركية والضــرائب ذات األثر  .7
، 1/1/1998كل دولة طرف بتاريل  فياألثر المماثل السارية  الرسوم الجمركية والضرائب ذات هي

 .للتخفيضات الجمركية ألغراض تطبيق هذا البرنامج وتكون هذه الرسوم قاعدة الحتساب

األخرى ذات األثر المماثل بعد  تم تخفيض الرســــــــــوم الجمركية أو الرســــــــــوم والضــــــــــرائب إذا .8
 ةالفقر  فيفإن الرســــوم المخفضــــة ســــوف تحل محل الرســــوم المنصــــوص عليها  1/1/1998 تاريل

 .أعالهالسابعة 

فيما بين  اريالتجاتفاقية تيســـــير وتنمية التبادل  بموجب أحكام المادتين الثالثة والســـــابعة من .9
ادل أطراف التفاقية التفاق فيما بينها على تبعربيين أو أكثر من  بلدين أليالدول العربية يجوز 

 82. للبرنامج الزمنييسبق الجدول  اإلعفاءات بما

يتم تحرير كافة الســــــــــــــلع العربية المتبادلة بين : بين الدول األطراف التجاريتحرير التبادل  -
ك وذلــــ 1/1/1998يطبق بــــدءاا من تــــاريل  الــــذي التــــدريجيوفقــــاا لمبــــدأ التحرير  الــــدول األطراف

والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم  بتخفيض الرسوم الجمركية
 الكامل لكافة الســــــــــــــلع العربية مع نهاية الفترة المحددة إلقامة منطقة التجارة الحرة إنجاز التحرير

 يألبرنامج وضع ا ، ويمكن باتفاق الدول األطراف أثناء تنفيذ31/12/2007العربية الكبرى بتاريل 
 :السلع العربية التالية طبق التحرير المتدرج على قوائم. كما يالفوريسلع تحت التحرير 

فقاا والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية و  ( والحيوانية) النباتية  الســـلع العربية الزراعية .1
نمية ســــــــير وتالمادة الســــــــادســــــــة من أحكام اتفاقية تي مناألولى والثانية ألحكام الفقرتين 

 .العربية بين الدول التجاريالتبادل 

                                                 
ن البرنامج ويؤكد م ""أولا  فيمن القواعد واألســـس الواردة  6و  5المادتين  فيالعراق على ما ورد  وفدتحفظ  - 82

أولا وليس القواعد  في 6و  5أحكام الفقرتين  تحدد التيالمرجعية الوحيدة  هي والجتماعي القتصاديأن المجلس 
المشـــــــترك  العربي القتصـــــــادينص يتعارض مع قواعد العمل  بأياللتزام  والتفاقيات الدولية. ورفض وفد العراق

 .ذلك قرار السوق العربية المشتركة يفإطاره بما  فيالمرجعية  والتفاقيات
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إعفاءها قبل تاريل نفاذ  والجتماعي القتصـــــــــــــــادي أقر المجلس التيالســــــــــــــلع العربية  .2
 .البرنامج

 ل تتمتع فيها هذه التيلعدد من الســــــــــلع الزراعية  ( الرزنامة الزراعية) مواســــــــــم اإلنتاج  تحدد

 وينتهيل. المماث لجمركية والرسوم والضرائب ذات األثرالسلع باإلعفاءات والتخفيضات من الرسوم ا
ـــــــد  ـــــــذ فــيالــعــمـــــــل بــهـــــــذا الــتــحـــــــدي ـــــــاريــل النــتــهـــــــاء مــن تــنــفــي ـــــــامــج مــوعـــــــد أقصـــــــــــــــــــــاه ت  . الــبــرن

 يفإدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها  فيترغب  التيتحدد الدول العربية السلع الزراعية 
 . لــــــإلطــــــالع عــــــلــــــيــــــهـــــــا والجــــــتــــــمـــــــاعــــــي القــــــتصـــــــــــــــــــــاديإلــــــى الــــــمــــــجــــــلــــــس  أعــــــاله. وتــــــرفــــــع

 فياستخدامها  تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو ل
، وتلتزم البيطري الزراعي من الدول ألســباب دينية أو صــحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر أي

ألطراف تتبع الــدول ا .ت تطرأ عليــهتعــديال الــدول األطراف بتقــديم بيــان بهــذه المنتجــات وكــذلــك أيــة
 83. البرنامج فيتصنيف السلع الواردة  في  (HS)المنسق النظام
لســـــــادســـــــة الفقرة ا عرفته الذيالقيود غير الجمركية على النحو  تعرف: القيود غير الجمركية -
لتــدابير ا: ) بين الــدول العربيــة وهى التجــاريوتنميــة التبــادل  من اتفــاقيــة تيســــــــــــــير المــادة األولى من

ــــة الطرف للتحكم  التيواإلجراءات  ــــدول ــــد تتخــــذهــــا ال ــــة أو  الواردات فيق لغير األغراض التنظيمي
تفرض  التيالكمية والنقدية واإلدارية  اإلحصــــــائية، وتشــــــمل هذه القيود على وجه الخصــــــوص القيود

  84(.  على الستيراد
ة قيود غير إلى أي التنفيذيمج إطار هذا البرنا فييتم تبادلها  التيل تخضــــــــــــع الســــــــــــلع العربية 

 القتصــاديأنشــأها المجلس  التيالمفاوضــات التجارية  مســمى كان، وتتولى لجنة أيجمركية تحت 
 .الدول األطراف فيمتابعة تطبيق ذلك  1987لعام  43د - 1037بموجب قراره رقم  والجتماعي

يها قواعد برنامج أن تتوفر فالسلعة عربية ألغراض تطبيق هذا ال يشترط لعتبار :قواعد المنشد
تدخل التبادل  التيوتنفيذاا لذلك فإن الســـلع كافة  والجتماعي القتصـــاديالمجلس  يقرها التيالمنشـــأ 
ضعها ت منشؤها إحدى الدول العربية األطراف، تخضع لقواعد منشأ والتيأو التحرير المتدرج،  الحر

 56د   - 1249 بموجب قراره رقم والجتماعي القتصاديأنشأها المجلس  التيلجنة قواعد المنشأ 
رها أق التيالمنشــــــــــــــأ  ولحين إقرار ما تتوصــــــــــــــل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد ،13/9/1996بتاريل 

 .دورته السابعة والخمسين فيالمتخذ  1269بموجب قراراه رقم  والجتماعي القتصاديالمجلس 

                                                 
 ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن نظر، ا - 83

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110.. 
 .ول العربيةبين الد التجاريوتنمية التبادل  المادة األولى من اتفاقية تيسير الفقرة السادسة من - 84
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وطني أل تقل القيمة المضـــــافة على ويشـــــترط لكتســـــاب المنتجات الصـــــناعية صـــــفة المنشـــــأ ال
من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، كما يجب أن تصــــحب  %40إنتاجها في الدول األطراف عن 

المنتجات في هذه الدول بشـــهادة منشـــأ مصـــدقة من جهة حكومية مختصـــة، ويجب أن يطبق نموذج 
 شهادة المنشأ العربية الموحدة.

خطار المجل تتعهد الدول األطراف بتطبيق مبدأ :المعلومات والبيانات تبادل – س الشــــــــــــــفافية وا 
بما  اريالتجواللوائح الخاصــــــــــة بالتبادل  واإلجراءاتبالمعلومات والبيانات  والجتماعي القتصــــــــــادي

ذه له لتنفيذيابين الدول العربية والبرنامج  التجاري يكفل حســـــــــن تنفيذ اتفاقية تيســـــــــير وتنمية التبادل
 التفاقية.
للدول العربية  تطبيقاا لمبدأ المعاملة الخاصـــــــــة :العربية األقل نموام  عاملة الخاصـــــة للدولالم -

بين الدول العربية يتم منح معاملة  التجاريأحكام اتفاقية تيســــــير وتنمية التبادل  فياألقل نمواا الوارد 
طبيعة  تتقدم هذه الدول بطلب يتضــــــــــــــمن إطار هذا البرنامج، على أن فيتفضــــــــــــــيلية لهذه الدول 

 هيوالدول العربية األقل نمواا  .وموافقة المجلس عليها المعاملة التفضــــــــــــيلية المطلوبة والفترة الزمنية
 85. الدول المحددة وفق تصنيف األمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها

راف هو جهة اإلش والجتماعيالمجلس القتصادي  :والتنفيذ وفض المنازعات آلية المتابعة -
 أن يقوم بالمهام التالية: لى تطبيق البرنامج وللمجلسع

 التنفيذيتطبيق البرنامج  فيمراجعة نصف سنوية لمدى التقدم  إجراء. 
  التنفيذي عقبات تعترض تطبيق البرنامج أياتخاذ القرارات المالئمة لمواجهة. 
 التنفيذي فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج. 
  فييفوضـــها المجلس بعض اختصـــاصـــاته وصـــالحياته  التيالتنفيذية تشـــكيل اللجان الفنية و 

 .عن تطبيق البرنامج المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة
 86 ة:األجهزة واللجان التالي أداء مهامه فيويساعد المجلس 

 الــدول العربيــة، كمــا يمكن للجنــة دعوة جهــات غير ممثلي تتكون منو  ذ والمتابعةلجنة التنفي
للبرنامج ولها  وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية. إذا ارتأت ذلك مية ذات العالقة بصــــــــــــــفة مراقبحكو 

إلجراءات دراســـــــــة القوانين وا صـــــــــالحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما تتولى
 تولىتو  .البرنامج فيدولة عربية مشاركة  الجمركية الالزمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل

 .التنفيذياللجنة مهمة تنفيذ البرنامج 

                                                 
الصادر عن جامعة الدول العربية، موقع  ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن نظر، ا - 85
 ..http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110، جامعة على شبكة النترنتال
 ..ine.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110http://www.arableagueonl، المصدر السابق - 86
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 تتولى اللجنة مهمة تصـــفية القيود غير الجمركية المفروضـــة على :لجنة المفاويــات التجارية

تحديد قوائم  لكذ فيالبرنامج. بما  فيالدول العربية األعضــــاء  فيالســــلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك 
 .البرنامج إطار تطبيق فيها السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجت

 تتولى وضــــع قواعد منشــــأ للســــلع العربية ألغراض تطبيق اتفاقية: لجنة قواعد المنشـــد العربية

 .التنفيذيبين الدول العربية، وتطبيق البرنامج  التجاريتيسير وتنمية التبادل 
 رافية ألجهزة اإلشـــــــاإلدارة العامة للشـــــــئون القتصـــــــادية مهام األمانة الفن تتولى: األمانة الفنية

 87 .إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التنفيذيللبرنامج  والتنفيذ

وينص البرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس القتصـــادي الجتماعي العربي، على إمكانية اتفاق 
ي أي في ذدولتين عربيتين أو أكثر على إمكانية تبادل أفضـــــليات أو إعفاءات تســـــبق البرنامج التنفي

مدة تقل عن العشــــر ســــنوات. وتتجه بعض الدول العربية )مثل مصــــر( إلى إقامة مناطق تجارة حرة 
 مع الدول العربية بشكل ثنائي )مثالا مع الكويت، تونس، لبنان(.

تفترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ســــــريان إلغاء الرســــــوم الجمركية والقيود الكمية على 
ع الســــــلع دون اســــــتثناء فيما بين الدول العربية. وقد وافقت دول الخليج الســــــتة على تجارة جميع أنوا

هذا المبدأ. أما الدول األخرى فقد قدمت كل منها قائمة بالســـــــــــلع التي ل ترغب بتحريرها. وحســـــــــــب 
ســــلعة. وبطبيعة الحال كلما  832تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضــــح أن عدد الســــلع المســــتثناة بلغ 

عدد الســــــتثناءات تضــــــررت مصــــــداقية المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية العربية.  كثر
كما أن اســـــــتثناء ســـــــلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في اســـــــتثناء ســـــــلع مماثلة. 
وحتى ل تنقلب الســــــــــتثناءات إلى قاعدة عامة تفضــــــــــي إلى فشــــــــــل المنطقة الحرة وضــــــــــع البرنامج 

بط التي تحكم الســـــــــتثناءات، واشـــــــــترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الضـــــــــوا
من  %15القتصـــادية وأل تتجاوز مدة الســـتثناء أربع ســـنوات وأل تزيد قيمة الســـلع المســـتثناة على 
ى ثالثة لقيمة الصــــادرات إلى البلدان األعضــــاء في المنطقة. ويمكن تقســــيم التزامات الدول العربية إ

 أصناف رئيسية:
سنويا اعتبارا من  %10إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع  الصنف األول:

، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والسلع الممنوعة 1998عام 
 ألسباب دينية وأمنية وصحية. 

                                                 

 فيبشــــــــــــــأن اجتماع القاهرة  التنفيذي ديباجة البرنامج فيحفظ وفد جمهورية العراق على اإلشــــــــــــــارة الواردة ت - 87 
من  لها نابع تنفيذيمنطقة تجارة حرة عربية ووضــــــــــــــع برنامج  ويعتبر أن بحث إقرار إقامة 1996يونيو/حزيران 

 يف والجتماعي القتصـــاديهذا الموضـــوع وبشـــكل خاص ما صـــدر عن المجلس  إطارها فيبحث  التي المرجعية
 .السابقة دورته
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ثر المماثل خالل الفترة المذكورة أعاله وبالنسبة نفسها. إلغاء الضرائب ذات األ الصنف الثاني:
ويتعلق األمر بالرســــوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للســــلع المســــتوردة كالرســــوم المبالغ 
فيها المفروضــة على تفريغ أو تحميل البضــائع في الموان  وكذلك الضــرائب التكميلية على الواردات 

ة كالضـــــرائب على الدفاع. وأيضـــــا الضـــــرائب التي تســـــري على المنتجات دون خدمة محددة ومباشـــــر 
المســـــتوردة دون المنتجات المحلية كالرســـــوم القنصـــــلية. وحســـــب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع 

 هذه الرسوم ذات األثر المماثل في هيكل التعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيض. 
ية. وعلى خالف الصــــــــنفين المذكورين الخاضــــــــعين للخفض إلغاء القيود الكم الصـــــنف الثالث:

التدريجي، يجب إزالة هذه القيود فوراا. إنها الحواجز غير الجمركية التي تمنع دخول الســـــــــــلع العربية 
واإلجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويالت وتعقيدات فتح العتمادات المصــــــــــــــرفية وتعدد 

راخيص الســـــــــــــتيراد، أضـــــــــــــف إلى ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة في الجهات اإلدارية المانحة لت
 المواصفات القياسية.

تقتصــــــر اللتزامات المذكورة على الســــــلع المنتجة في الدول األعضــــــاء في منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى. وهذا أمر متعارف عليه بالمناطق الحرة في العالم ألن ســـريان التحرير على بضـــائع 

ات منشــــــــــــــأ أجنبي يقود إلى التهرب الضــــــــــــــريبي، كأن تســــــــــــــتورد دولة عربية تطبق تعرفة جمركية ذ
منخفضـــــــــة ســـــــــلعة من بلد أجنبي وتعيد تصـــــــــديرها لدولة عربية أخرى تطبق تعرفة جمركية مرتفعة. 
ولكن متى تعتبر الســــــــــــلعة عربية فتعفى من الرســــــــــــوم الجمركية ومتى تعد أجنبية ل يســــــــــــري عليها 

الســـــــؤال معقد لتشـــــــابك العمليات اإلنتاجية من جهة ولتباين درجات اإلنتاج في البلدان  اإلعفاء؟ هذا
 العربية من جهة أخرى.

ثام  رى لقيــام منطقــة التجــارة الحرة العربيــة الكب: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نتائج -ثال
 فوائد عديدة أهمها:

  ية لمواجهة عولمة القتصاد.حافز ومبرر إلجراء اإلصالحات القتصادية الضرور 
 .تشجيع الستثمار المشترك بين البلدان العربية 
  .تحسين مناخ الستثمار في الدول العربية 
 .إعطاء مؤشر للمستثمرين عن وجود سوق مهمة ومتنامية على مستوى الدول العربية 
 .إعطاء مؤشر عن تزايد انفتاه الدول العربية على القتصاد العالمي 
  وط إنشاء مؤسسات اقتصادية مشتركة بين الدول العربية.تحسين شر 
 .حافز للمنتجين لالهتمام أكثر في تطوير مؤسساتهم اإلنتاجية لمواجهة المنافسة 
 .زيادة إنتاجية العمل ووحدة رأس المال 
 .استقطاب رؤوس األموال الموجودة خارج الدول العربية وتحفيزها للعودة 
 بينية. زيادة حجم التجارة العربية ال 
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ول بد من معالجة اآلثار المالية السيئة الناجمة عن تخفيض الرسوم الجمركية، إذ تعتمد البلدان 
العربيـــة غير النفطيـــة على هـــذه الرســــــــــــــوم في إيراداتهـــا العـــامـــة وتمويـــل نفقـــاتهـــا، فعلى الرغم من 

كية ســـــــوم الجمر اإلصـــــــالحات القتصـــــــادية الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية ل تزال حصـــــــيلة الر 
تشـــــكل مصـــــدرا أســـــاســـــيا من مصـــــادر اإليرادات العامة في كل من مصـــــر وســـــورية واألردن وتونس 
والمغرب واليمن. ولما كانت ميزانيات بعض هذه الدول تعاني من عجز فإن أي تقليص لهذه الرسوم 

كم الديون أو ايقود إلى ارتفاع العجز المالي مما يســــــتوجب تغطيته بالقروض الداخلية والخارجية فتتر 
 باإلصدارات النقدية فترتفع األسعار أو بهذين األسلوبين معا. 

)يتعين عدم المبالغة في حجم هذه اآلثار الســــــــــيئة نظرا لضــــــــــعف المبادلت البينية، لكن خطر 
تفاقم العجز قائم بســـــــــــــبب التحرير التجاري. وتختلف درجة الخطر حســـــــــــــب أهمية الواردات البينية، 

هذه األخيرة هبطت الحصـــــــيلة الضـــــــريبية. وعلى هذا األســـــــاس فإن تحســـــــين  فكلما ارتفعت حصـــــــة
العالقات القتصادية العربية يجب أن يعوض الخسارة المالية عن طريق رفع مستويات الستثمارات 

 88والمبادلت البينية (. 
 لوقد دعا المشــــــــــــــروع إلى إقامة اتحاد إقامة اتحاد جمركي بين الدول العربية بحيث تعمل الدو 

قامة )جدار جمركي( يطبق تجاه العالم  األطراف على وضــــــــــــــع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة وا 
الخــارجي ويكون من أهــداف توحيــد التعرفــة الجمركيــة توفير الحمــايــة للمنتجــات الوطنيــة لمواجهــة 
 المنتجات األجنبية المنافســــة. كما دعا المشــــروع أيضــــاا إلى عدم خضــــوع المنتجات العربية التي يتم

 تبادلها بموجب التفاقية إلى أية قيود غير جمركية.
وقد نص المشــــــروع على ضــــــرورة تعهد الدول األطراف في التفاقية بتطبيق مبدأ اتفاقية وتبادل 
المعلومات والبيانات واإلجراءات واللوائح الخاصـــــــــــــــة بالتبادل التجاري بما يكفل حســــــــــــــن تنفيذ هذه 

 التفاقية.
نتقال رؤوس األموال العربية فيما بين الدول األعضــاء في التفاقية ودعا المشــروع إلى تشــجيع ا

وتســـــهيل ســـــيل انتقالها واســـــتثمارها وتوفير الضـــــمانات الالزمة بما يحقق القائدة لقتصـــــاديات الدول 
المســـتقبلة والدول المرســـلة لرأس المال،والمســـتثمرين، كما نص المشـــروع على ضـــرورة إقامة أســـواق 

تهدف إلى حشــــــــــد الموارد وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشــــــــــاريع اإلنتاجية   مالية عربية متطورة
 ووفقاا ألوضاع وظروف كل دولة.

وبنفس الوقت تعمل الدول العربية على تنســـــــيق ســـــــياســـــــاتها الســـــــتثمارية وتشـــــــريعاتها المتعلقة 
لمشــــــاريع ة إلقامة ابالســــــتثمار بغية توفير المناخ الســــــتثماري المالئم وتوفير رؤوس األموال الالزم
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المشتركة. وكذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وتشجيع إنشاء شركات قابضة تكون 
 مهمتها اختيار المشاريع ذات الجدوى القتصادية ودراستها والترويج لها.

د قرار المجلس القتصــــــــــــــاحدد : وقواعد المنشـــــــــد الحرة العربية الكبرى منطقة التجارة -رابعام 
ألغراض  قواعد المنشـــــــــأ العربية ،17/9/1997بتاريل الصـــــــــادر  60/ د /1336رقم  والجتماعي

، وبخاصــــــة ما يتعلق العامة بين الدول العربية القواعد التجاريتطبيق اتفاقية تيســــــير وتنمية التبادل 
 89 .تكون قواعد المنشأ الحرة العربية الكبرى منطقة التجارةبتطبيق اتفاقية 

يقرها  لتيابار الســـــــلعة عربية ألغراض هذه التفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشـــــــأ يشـــــــترط لعت
من القيمة  %40الدولة الطرف عن  فيالمجلس وأل تقل القيمة المضــــــــــــــافة الناشــــــــــــــئة عن إنتاجها 

 النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.
 واردةحات والكلمات الالمصطل تم توضيح معاني عدد منألغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية 

ة إلنتاج تخضـــع لها المدخالت اإلنتاجي التيالعملية أو ســـلســـلة العمليات هو  التصـــنيعف في التفاقية
المواد الخام و/أو المواد األولية و/  فهي اإلنتاج فيالمواد الداخلة أما  المواد أو المنتجات أو الســلع.

م ت هو الذيالمنتج و  إنتاج الســـــلع. فيمة أو المنتجات نصـــــف المصـــــنعة و/ أو الوســـــيطة المســـــتخد
ة الناشـــئة المنتجات النهائيهي:  الســـلعةو تصـــنيعه حتى لو كان مدخال إنتاجيا لعملية تصـــنيع أخرى. 

الدول  ويتم تحديدعن التعدين أو الســـتخراج أو الزراعة أو الصـــيد أو الناشـــئة عن عملية التصـــنيع. 
 .والجتماعي القتصاديلمجلس ا استناداا إلى قرار العربية األقل نمواا 

ل عليها متحصـــال التالية منتجاتال د  تعبحيث  معيار المنشـــأ تم تحديد الوطني: معيار المنشــد -
 : وطنيذات منشأ  الدولة العضو المصدرة فيكلية 
 تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها. التيالمنتجات التعدينية أو الخام  .1
  تجنى أو تحصد فيها. التيالمنتجات الزراعية  .2
  تولد وتربى فيها التيالحيوانات  .3
  تربى فيها. التيالمنتجات المتحصل عليها من الحيوانات  .4
 المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد األسماك فيها. .5
عة لدى الســـلع المصـــن تســـتخرج من التيوالمنتجات البحرية األخرى  البحريمنتجات الصـــيد  .6

إنتاجها مدخل "مدخالت" من منشــــــــــــــأ طرف آخر  فييدخل  والتيمن األطراف العربية  أي
من القيمة النهائية للسلعة عند  %40يجب أن ل تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 

 إتمام إنتاجها.

                                                 
جامعة لاالصـــادر عن جامعة الدول العربية، موقع  ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشـــأنظر، ا - 89

 ..http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110، تعلى شبكة النترن
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المنتجات المعدة و/أو المصـــــــــــنعة على ظهر الســـــــــــفن المصـــــــــــانع التابعة لها من المنتجات  .7
  على سبيل الحصر. ( أعاله6الفقرة ) فيالمشار إليها 

 تجمع فيها ول تصلح إل لسترجاع المواد الخام. التياألصناف المستعملة  .8
  تدور فيها. التيالفضالت والخردة الناتجة عن عمليات الصنع  .9
لفقرات ا فيالبضـــائع المنتجة فيها على ســـبيل الحصـــر من المنتجات المشـــار إليها  .10
 ( أعاله.9( إلى )1)
 90 وفقا للعناصر واألسس التالية: حساب القيمة المضافة يتم :حساب القيمة الميافة -
وتشــــــــــــمل األجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة  :كافةا  األجور والمرتبات -1

 فنيوال اإلداريالجهــاز  فيومكــافــأة نهــايــة الخــدمــة والتــأمينــات الجتمــاعيــة لعمــال اإلنتــاج والعــاملين 
ج مباشـــــــرة كالمشـــــــرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف، أو غير مباشـــــــرة المتعلقين باإلنتا

 التسويق. وموظفي والمحاسبي اإلداريكالجهاز 
 الصناعية والمعدات واآللت، وكذلك المبانيويشمل استهالكات  استهالك األصول الثابتة: -2
لتصنيع، ارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط ابند اإليج فيل تدخل  التيالسكنية المملوكة للشركة  المباني

أصل  يأتقرها الجهات الرسمية المختصة، ول يدخل استهالك  التيكل ذلك وفقاا لنسب الستهالك 
 حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية إلى صفر. في

 مبانيوالعات الصناعية المستخدمة المحلية والمستود األراضيوتشمل إيجارات  اإليجارات: -3
الصــناعية ومحالت تســويق المنتجات )صــالت العرض الخاصــة بمنتجات المصــنع( وســكن العمال 

 غير المملوكة للمنشأة. 
التكاليف على القروض المســــــــتخدمة فى تمويل األصــــــــول  إجماليتكلفة التمويل: وتشــــــــمل  -4

لنظم ف هذه القروض وفقاا لالثابتة المعرفة أعاله أو لتمويل النشـــــــاط المباشـــــــر للمؤســـــــســـــــة، أو تكالي
 كل دولة.  فيالسارية 
وتشــمل المواد الخام األســاســية والمواد الوســيطة  :الوطنيالمواد الخام الوســيطة ذات المنشــأ  -5

دول إحدى ال فيما تم إنتاجه  الوطنيالعمليات اإلنتاجية، ويغطى مفهوم المنشـــــــــــأ  فيالمســـــــــــتخدمة 
 .الوطنياألعضاء ويحقق صفة المنشأ 

وتشــــمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات األبحاث والتطوير ورســــوم  فقات أخرى منوعة:ن -6
واآللت وتكاليف ورســــــــــــــوم براءات وحقوق الختراع والملكية الفكرية  المبانيالتأمين واألخطار على 

 العملية اإلنتاجية. فيالعربية المتعلقة باإلنتاج وتكلفة إيجار اآللت المستخدمة 

                                                 
جامعة لاالصـــادر عن جامعة الدول العربية، موقع  ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشـــأنظر، ا - 90
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العملية  يفوتشــمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المســتخدمة  والكهرباء والماء: الوقود -7
 اإلنتاجية.
المصـــــــروفات العمومية واإلدارية: وتشـــــــمل مصـــــــروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات  -8

 . وغيرها والشتراكات
ة التجميعية إما وفقا للصــيغ ب نســبة القيمة المضــافة وفقاا ألحد األســلوبين التاليين:احســ كما يتم

 : التاليلعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو 
 

 =  نسبة القيمة الميافة
 ( 8إلى 1القيمة الميافة )مجموع العناصر من 

         100 X     

  القيمة النهائية للسلعة باب المصنع       

 
األجنبية )ناقصــاا الرســوم والضــرائب  = القيمة المضــافة + المدخالت قيمة الســلعة باب المصــنع

 .المفروضة عليها( 
 :التاليباستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو أو 
 

نسبة القيمة الميافة 
 =المحلية

 فيالمستوردة الداخلة  قيمة المواد -القيمة النهائية للسلعة باب المصنع 
 100X (ناقصا الرسوم واليرائب المفروية عليها التصنيع )

 المصنع القيمة النهائية للسلعة باب

 
وتحســـب القيمة المضـــافة وفقا لذلك باعتبارها: الفرق بين القيمة النهائية للســـلعة المنتجة حتى انتهاء 

اا عملية اإلنتاج )ناقصــــــــــــ فيأجريت عليها وقيمة المواد المســــــــــــتوردة الداخلة  التيعملية التصــــــــــــنيع 
دة من والمســتور  الوطنيذلك المواد ذات المنشــأ  فيا(، ول تدخل الضــرائب والرســوم المفروضــة عليه

يرتبط معهــا بــاتفــاق تعــاون أو تكــامــل، وتعــامــل  عربيبلــد  أيالتفــاقيــة، أو  فيدولــة عربيــة طرف 
 باعتبارها سلعاا أو مواد محلية.

 يفتحســـــــب القيمة النهائية للســـــــلعة المنتجة على أســـــــاس )قيمة التكلفة لهذه الســـــــلعة( ل يدخل 
مبالغ مدفوعة مقابل فرض رســــوم جمركية أو رســــوم إنتاج محلية  أيحســــاب القيمة النهائية للســــلعة 

  تكون قد فرضت عليها أو على مدخالت إنتاجها.
ج اشــتريت به من الخار  الذيعملية اإلنتاج على أســاس الســعر  فيوتحســب قيمة المواد الداخلة 

الدولة عند وصـــول المواد إلى بلد اإلنتاج ول تتضـــمن "ســـيف" وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة 
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ل ل ترتبط بالعملية اإلنتاجية بشــــــــك التيأو غيرها من المصــــــــروفات  الداخليقيمة مصــــــــاريف النقل 
  مباشر.

يؤخذ بمعيار نســـــبة القيمة المضـــــافة وفق أحكام التفاقية كأســـــاس لتحديد قواعد المنشـــــأ للســـــلع 
 من المعيارين التاليين: أيالعتبار  فيالعربية مع األخذ 

 على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية. الجمركيمعيار تغيير البند  -أ
 تحدد منشأ السلع المعنية.  التيمعيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية  -ب

خر آ عربيتعامل مدخالت اإلنتاج المســــــــــتوردة من بلد التراكمي فقواعد المنشــــــــــأ أما بالنســــــــــبة ل
  بلد المنشأ. في %40معاملة المدخالت الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 

من قواعد المنشــــــــــــأ العربية تحتســــــــــــب براءات الختراع والرســــــــــــوم  الثالثةدون اإلخالل بالقاعدة 
  ل نمواا.الدول العربية األق فيالمدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها 

مة يراعى أن يتم التشــــــاور بينهم مســــــتقبالا لمواء في التفاقية األطراف الدول تعظيماا لســــــتفادةو 
من التجمعات القتصـــــادية الدولية  وأي طرفقواعد المنشـــــأ مع ما ســـــوف يتم التفاق عليه بين كل 

 منهم تجاهها. أيواإلقليمية وذلك بما ل يخل بالتزامات 
ية من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية وغير كاف أيتعتبر  :ثانويةالتصنيع العمليات  -

 :الوطنيإلكساب المنتج صفة المنشأ 
زاء التهوية أو التمليح أو إزالة األجكنقل أو التخزين العمليات لضــــمان حفظ الســــلع لغايات ال -أ

 التالفة أو ما شابهها.
عادة عة للبيع بالتجزئة كالتغلات تقديم الســـــــــلعمليات التعبئة والتجميع البســـــــــيط وعملي -ب يف وا 
 .التغليف
  عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل: -ج
 .اإلذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر 
  ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك. فيالتنظيف بما  
 .تشذيب وقص المواد الزائدة 
  ات، الترقيم، التعليم )عالمات(، الفرز أو التدريج.الفحص، الختبار 
 .الطالء أو الغسيل أو التعقيم 
  خرفة ، التهذيب، الز بالطيإطار إنتاج المنســـــــوجات كالمتعلقة  فيعملية تزيين المنســـــــوجات

 البسيطة، التطريز البسيط والعمليات األخرى المشابهة.
دول العربية تضــعها ال التيد المنشــأ الوطنية أل تمثل اإلجراءات التنفيذية المتصــلة بقواعويجب 

حد ذاتها  يفيجب أل يؤدى تطبيق قواعد المنشــأ العربية كما  فيما بينها. التجاريقيوداا على التبادل 
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إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشــوهة للتجارة العربية أو مخلة بها، وهى ل تفرض شــروطاا صــارمة غير 
  د المنشأ.لتحديد بل أساسيمعين ل يتعلق بالتصنيع كشرط ضرورية أو تتطلب اإليفاء بشرط 

شـــــــأ( تمنح المن التيتقوم قواعد المنشـــــــأ لدى الدول العربية على أســـــــاس معيار إيجابي )القواعد 
دما الحالت الفردية عن فيكجزء من توضــــــــيح معيار إيجابي أو  الســــــــلبيويســــــــمح بالعمل بالمعيار 

 .ضروريللمنشأ غير  اإليجابييكون التحديد 
وفق قواعد المنشــــــــــأ العربية  الوطنييجب أن تكون المنتجات ذات المنشــــــــــأ  إثبات المنشــــــد: -

ة التجارة إلقامة منطق التنفيذيوالمتبادلة بين األطراف ولغايات الســــــــــــــتفادة من التفاقية والبرنامج 
جميع  وفىالحرة العربية مصــــــــحوبة بشــــــــهادة منشــــــــأ وطنية وفقاا للنموذج المعتمد كما يجب أن تســــــــت

صدار شهادة المنشد و ويتم منح و  حقولها.  91 وفقام لما يلي: صديقهاتا 
 تيالالجهة  دولةكل ) تحدد  الوطنيتمنح شــــــهادة المنشــــــأ للســــــلع العربية ذات المنشــــــأ  .1

 .( تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها
قعة و يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريل فاتورة الشحن وم .2

 من قبل المصدر.

مكان ال فييجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة  .3
 المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو اإلضافة.

 يفتصــــدر شــــهادة المنشــــأ من بلد المنشــــأ لتلك الســــلعة عند تصــــدير البضــــاعة ويجوز  .4
د مكان التصــدير عندما يكون هناك ظروف اســتثنائية إصــدارها بعد التصــدير أو من بل

هذه الحالة أن تحمل الشــــــــــهادة  فيالشــــــــــهادة ويجب  فيخطأ أو إغفال غير مقصــــــــــود 
 فيها. أصدرت التيعالمة خاصة تبين الظروف 

تصـــــادق على شـــــهادة المنشـــــأ والمصـــــدرة أيضـــــاا يجب أن يحتفظ كل منهما  التيالجهة  .5
نوات من تاريل إصـــدارها وذلك وفقاا بنســـخة منها والمســـتندات المرفقة بها لمدة ثالث ســـ

 للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين.

البلد  في( من تاريل إصــــــــدارها  أربعة أشــــــــهر شــــــــهادة المنشــــــــأ ســــــــارية المفعول لمدة ) .6
 المصدر وتقدم خالل هذه المدة.

البلد المســــــتورد للبضــــــاعة وقت  فيشــــــهادة المنشــــــأ يجب أن تقدم للســــــلطات الجمركية  .7
 ن يكون قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر من تاريل صدورها.التخليص على أ

                                                 
جامعة لاالصـــــــادر عن جامعة الدول العربية، موقع  ،كبرىالعربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشـــــــأأنظر،  - 91
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 التيحال فقدان أو تلف شـــــــهادة المنشـــــــأ يحق للمصـــــــدر أن يطلب من الســـــــلطات  في .8
أصــــدرت هذه الشــــهادة إصــــدار نســــخة أخرى حســــب نموذج وثائق التصــــدير الموجودة 

لية" أصـــــــ لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضـــــــوه كلمة "نســـــــخة ثانية غير
 "بدل تالف أو فاقد".

ها ونومضـــم هاشـــكلو  نموذج شـــهادة المنشـــأ العربيةتم تحديد  :نموذج شــهادة المنشــد العربية -
  وفقاا لما يلي ) أنظر النموذج المرفق (:

 .للشهادة أن يكون النموذج موحداا ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة المصدره -
ات وافية عن الســــلعة تتضــــمن نوعها ووزنها وعدد الطرود أن تتضــــمن شــــهادة المنشــــأ معلوم -

 والعالمات التجارية للسلعة وقيمتها.
 الشهادة رقم وتاريل الصنع. فيأن يذكر  -
 أن تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون إضافة الرسوم والضرائب واألرباه. -
 الشهادة فراغات يمكن التالعب بها. فيأل يكون  -
 أن تكون األختام واضحة. -
، وأن يجرى إبالغ كل دولة فيتصـــــــــدق عليها  والتيتصـــــــــدر الشـــــــــهادة  التيتحديد الجهات  -

 فياألمانة العامة للجامعة العربية بأســــــــــــــماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول األعضـــــــــــــــاء 
 التفاقية.

ل األطراف بعضــــــــهم الدو  فيتصــــــــادق على الشــــــــهادات"  التي يجب أن تزود الجهات المعنية "
المعدة للتصـــــــــديق على شـــــــــهادات المنشـــــــــأ وعناوين الجهات المســـــــــئولة عن  األختامالبعض بنماذج 

 إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى األمانة العامة للجامعة العربية.
البلدان األطراف وتتعاون فيما بينها على مراجعة شـــــــهادات  فيتعمل الســـــــلطات المختصـــــــة  -أ
 أ أصالا ومضموناا.المنش
 البلد اآلخر القيام فيأحد األطراف أن تطلب من نظيرتها  فييمكن للســــــــــلطة المختصــــــــــة  -ب

احات تســــــتدعى إيضــــــ التيطلبها العناصــــــر  فيبمراجعة لحقة أولية لبيانات شــــــهادة المنشــــــأ مبينة 
عة الالحقة اجإضــافية: وفى هذه الحالة يســمح بدخول البضــائع المتعلقة بشــهادة المنشــأ موضــوع المر 

إلى البلد المســتورد مع تقديم ضــمان مؤقت "قابل لالســترجاع" للرســوم والضــرائب المســتحقة للترتيبات 
 البلد المستورد. فيواإلجراءات المعمول بها 

ة وفقاا لإلزال واضـــح وغير قابلبشـــكل على البضـــاعة الوطني منشـــأ الوضـــع دللة أن يتم يجب و 
 لطبيعة البضاعة.

ا منشؤها أحد األطراف يتم نقله التيالمنتجات  الدول األطراف:يم غير يقاليم إقل فيالمرور  -
مباشــــــــــــــرة دون أن تمر بأقاليم غير أقاليم األطراف العربية ومع ذلك فإن تلك المنتجات يمكن نقلها 
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مثل  يفذلك إمكانية شـــــــــحنها أو تخزينها المؤقت  فيإقليم غير أقاليم تلك األطراف بما  فيبالمرور 
ألقاليم ما دام المرور بهذه األقاليم تقتضــيه أســباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت تلك ا

إشــــــــــــراف الســــــــــــلطات الجمركية لبلد المرور أو اإليداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ 
عادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف إلى المحافظة على حالتها.  وا 

حال وجود خالفات أو نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشـــأ العربية  في تســوية النزاعات: -
يحول هذا النزاع إلى لجنة تســـــــــــــوية المنازعات، وذلك للتحقق وعالج الشـــــــــــــكاوى واقتراه اإلجراءات 

عمد يثبت إخالله المت الذيذلك حظر التعامل مع المصـــــــدر  فيالالزمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما 
ولة طرف، كل د فيانات الشهادة وذلك مع عدم إخالل بالقوانين واللوائح السارية بقواعد المنشأ أو بي

 حينه. فيعلى أن يتم إخطار الجانب اآلخر بهذه اإلجراءات 
انســـــجاما مع مبدأ الشـــــفافية، تبلغ الدول العربية األمانة العامة، خالل الفترة النتقالية، إلى حين 

عند و  صــــــيلية، قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد المنشــــــأ لديها.النتهاء من إعداد قواعد المنشــــــأ التف
قواعد منشـــأ جديدة ل تطبق الدول العربية هذه  إدخالتغييرات على قواعد المنشـــأ الوطنية أو  إدخال

  التغييرات بأثر رجعى.
شـــــــأ نتتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشـــــــأ ويكون مخالفاا لقواعد الم إداريإجراء  أي د  يع

وضــــــوع، هذا الم فيلتســــــوية المنازعات متخصــــــص  فنيالمتفق عليها قابال للمراجعة من قبل جهاز 
تعتبر و  عربية.بين الدول ال التجاريوذلك وفق أحكام الفصـــل الرابع من اتفاقية تيســـير وتنمية التبادل 

بل ارها من قهذه القواعد ملزمة للدول األطراف وواجبة التطبيق خالل ثالثة أشــــــــــــــهر من تاريل إقر 
 .والجتماعي القتصاديالمجلس 
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 التجاريألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  قواعد المنشد العربية
 .العامة بين الدول العربية القواعد

 

المشـــــاكل والصـــــعوبات الرئيســـــة التي تعترض تنفيذ الكامل منطقة التجارة الحرة  –خامســـــام 
ي مقدمتها يأتي فتعاني منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مجموعة من القيود  العربية الكبرى:

بة الحصــــول ية وصــــعو القيود غير الجمركية، التأخر في إقرار قواعد المنشــــأ التفصــــيلية للســــلع العرب
 على التأشيرات لرجال األعمال والمستثمرين في بعض الدول العربية.

 وتشمل القيود غير الجمركية القيود اإلدارية والفنية والكمية والمالية:القيود غير الجمركية: 

القيود  ) تتضـــــمنالقيود اإلدارية وانعكاســـاتها على مدة العبور وكلفة التجارة وتنافســـيتها:  -
دارية اشــــتراط تقديم طلب للحصــــول على إعفاءات جمركية، والقيود الموســــمية الزراعية، واشــــتراط اإل

الحصـــول على رخص للتصـــدير والســـتيراد، والمبالغة في التثمين الجمركي، إلى جانب طول وتعقيد 
، نإجراءات التصــديق على وثائق شــهادات المنشــأ وفواتير التصــدير والســتيراد ووثائق ضــمان التأمي

والتأخير والقيود في اإلجراءات الجمركية الحدودية بالنسبة إلى كل من مدة العبور والوقت المستغرق 
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جراءات التفتي ، وتكرار هذه العمليات عند كل  لمراجعة المســـــتندات ولمعانية البضـــــائع ومطابقتها وا 
 92الحدودية(.منفذ جمركي في ظل استمرار العمل باألساليب القديمة في الكثير من المرافق 

وتعد مشكلة طول مدة العبور وبخاصة إجراءات التفتي  وطول مدتها من المعوقات التي تواجه 
التجـارة البينيـة العربيـة في العـديـد من المنـافـذ الحـدوديـة العربيـة، ممـا يؤدي إلى ارتفـاع كلفـة العملية 

بخاصــــة ع الحســــاســــة، و التجارية ويضــــعف كفاءتها، كما يؤثر في جودة البضــــائع ونوعيتها في الســــل
 المنتجات الغذائية. 

كما أن ارتفاع التكاليف الخاصــة بتأمين الوثائق والمســتندات الالزمة والتأخير غير المبرر على 
الحدود الجمركية وانتشـــــــــــار الرشـــــــــــوة تعطل الفوائد المحققة من إزالة التعريفات الجمركية، كما تجعل 

ها. ول من التصدير للدول األخرى، مما يضعف تنافسيتالتصدير بين الدول العربية يستغرق وقتا أط
كما يفتقر العديد من المنافذ الجمركية في الدول العربية إلى المرافق الالزمة من مختبرات الفحص 

 والحجر.
فنية تتضـــــــــمن القيود الالقيود الفنية المغاالة في المواصــــــفات والمعاناة في فحص العينات:  -

المواصــــــفات، والمغالة في اشــــــتراط دللة المنشــــــأ، والقيود على الوزن،  التشــــــدد والمبالغة في تطبيق
 وطول وتعقيد إجراءات الكشف والمعاينة، باإلضافة إلى القيود الصحية، والشتراطات البيئية. 

وتعد القيود على المواصـــــــفات من أهم القيود التي تواجه الشـــــــركات التجارية العربية الخاصـــــــة. 
عضــــــــــــاء في الدول العربية األ تنفيذية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فإنوبناء على األحكام ال

المنطقة ملزمة باعتماد المواصــــــفات القياســــــية العربية التي يتم إقرارها، وتطبق المواصــــــفات الوطنية 
فات عربية لها. وينبغي اّل يؤدي تطبيق  على الســــــــــــــلع المســــــــــــــتوردة في حال عدم وجود مواصــــــــــــــ

ل المواصــفات القياســية إلى المنع أو التأخير لدخول الســلع العربية إلى أســواق الدول الشــتراطات حو 
األعضـــــــــــاء في المنطقة. لكن الســـــــــــماه بتطبيق المواصـــــــــــفات الوطنية على الســـــــــــلع التي ل تتوفر 

 93. تخذ ذريعة للمغالة والتشدد في تطبيق المواصفاتيمواصفات عربية لها غالبا ما 
تشــــــــــــــمل القيود الكمية منع اســــــــــــــتيراد بعض الســــــــــــــلع، والقيود على لية: القيود الكمية والما -

الحصـــص. فيما تمارس القيود المالية من خالل المبالغة في رســـوم العبور، وارتفاع رســـوم التصـــديق 
على الوثائق، وتطبيق الرســـــوم التصـــــاعدية، والمغالة في رســـــوم الكشـــــف والمعاينة، وكذلك بالنســــبة 

 ت.للرسوم على تحويل العمال

                                                 
د القيود ماذا بعت الواقعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: تصــــــــــــــورات القطاع الخاص تجاه الحتياجا - 92

الجمركية؟ األمانة العامة لالتحاد العام لغرف التجارة والصـــناعة والزراعة للبالد العربية، دراســـة أعدتها الســـيدة مي 
 .2008دمشقية سرحال، بيروت شباط )فبراير( 

 .www.caeu.org.eg إلنترنت : الموقع على ا -مجلس الوحدة القتصادية،  -  93

http://www.caeu.org.eg/


 170 

وبصــــــــورة عامة هناك مغالة في حماية المنتجات المحلية في عدد من الدول العربية وبالنســــــــبة 
لبعض الســــلع مثل المنتجات النســــيجية والدوائية. وهناك صــــعوبة بالغة تصــــل إلى حد الســــتعصــــاء 
بالنســـــــبة لتســـــــجيل المنتجات الصـــــــيدلنية في كل من األردن والســـــــعودية ومصـــــــر وســـــــوريا وع مان. 

بعض الدول فرض الرســــوم أو المنع من اســــتيراد بعض الســــلع، كما الحال بالنســــبة لســــوريا  ويمارس
بفرض رســــوم على تصــــدير الزيوت النباتية، ومنع اســــتيراد مواد التنظيف المحصــــورة بالقطاع العام، 
وكذلك محضرات اللحوم والدواجن والورق المستخدم في صناعة السجائر التي يمنع استيرادها ويمنع 

 رها عبر أراضيها.مرو 
وهناك أعباء مالية غير مبررة، مثل تقاضـــــــي رســـــــوم بدل عمل إضـــــــافي خارج الدوام الرســـــــمي 
ورسوم بدل ترفيق في عدد من الدول العربية، إلى جانب الرسوم المرتفعة على الشاحنات في بعض 

 الدول العربية.
عربية  لعتبار الســـــلعة يشـــــترطالتدخر في إقرار قواعد المنشـــد التفصـــيلية للســـلع العربية:  -

ألغراض المنطقة أن تتوفر فيها قواعد المنشــــــأ التي يقررها المجلس القتصــــــادي والجتماعي، ومن 
تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية المتفق عليها على أسس  1/1/2008المفترض ابتداء من 

 وملحقاتها. تفضيلية، والبدء باستخدام نموذج شهادة المنشأ العربية المعتمدة
أما بالنســـــــــبة إلى الســـــــــلع غير المتفق عليها، فقد كلف المجلس القتصـــــــــادي والجتماعي لجنة 
مكونة من كل من الســــــعودية والمغرب إلعداد مقتره لقواعد المنشــــــأ التفصــــــيلية لها، والتي ســــــيطبق 

تقل نســـــــــــــبة  المعتمدة على القيمة المضـــــــــــــافة، بأن ل 2008عليها القاعدة العامة المطبقة قبل عام 
من القيمة النهائية للســلع تســليم المصــنع بصــفة انتقالية ريثما يتم  %40القيمة المضــافة المحلية عن 

خصوما منه صنع موتحتسب القيمة المضافة على أساس سعر السلعة تسليم باب المالتفاق عليها. 
 94القيمة الجمركية لكل منتج ليس له صفة المنشأ يدخل في إنتاج السلعة. 

تنقل يعد تحرير المشكلة التدشيرات وعراقيل تنقل األشخاص ورجال األعمال والمستثمرين:  -
البيني لألشـــــخاص وخصـــــوصـــــا رجال األعمال والمســـــتثمرين من المواضـــــيع التي يجب التأكيد على 
أهميتها والعمل على تحقيقها. وهذا الموضــــوع يأتي في طليعة اهتمامات التحاد العام لغرف التجارة 

ناعة والزراعة للبالد العربية، ولطالما تم التأكيد عليه، خصــــوصــــا مع تعرض العديد من رجال والصــــ
األعمال العرب إلى تأخير أعمالهم بسبب صعوبة التأشيرات، أو إلى التأخير والوقوف لساعات في 
المطارات وما ينطوي عليه ذلك من ضيق وتعب وحرج. وغالبا ما تنعكس الحساسيات واإلشكاليات 

                                                 
ة للم صــــنع تســــليم باب المصــــنع في الدول ،ســــعر تســــليم باب المصــــنع، يعني ســــعر المنتج الذي يتم ســــداده -  94

المواد  ميعج العربية العضــــــو التي يتم فيها آخر عملية تجهيز أو تشــــــغيل أو تصــــــنيع، ويشــــــمل هذا الســــــعر قيمة
 المستخدمة مخصوما منها أية ضرائب أو رسوم داخلية )غير جمركية( يمكن أن يعاد سدادها عند تصدير السلعة.
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لسياسية بتداعيات مهينة على العمال ورجال األعمال واألشخاص العاديين، سواء في مجال عملهم ا
أم بالنسبة لتنقلهم بين بلد عربي وآخر. كما هناك أنواع أخرى من القيود على حركة األشخاص بين 

 ضالبالد العربية، مثل القيود التي تفرض على حركة نقل األموال الشـــــــــخصـــــــــية للمســـــــــافرين في بع
 الدول العربية.

وينطوي موضـــــــوع تحرير التنقل لرجال األعمال على حســـــــاســـــــية خاصـــــــة، بالنظر ألهميته  
وانعكاســـــــــاته على التعاون القتصـــــــــادي بين البالد العربية، مما يســـــــــتدعي المبادرة إلى وضـــــــــع آلية 

عربيــة ل اللتســــــــــــــهيــل الــدخول إلى البالد العربيــة لرجــال األعمــال واألفراد الــذين يرغبون بزيــارة الــدو 
 لالستثمار أو لمتابعة مشاريعهم أو التعرف على فرص الستثمار. 

مســــــألة مهمة للغاية  قصــــــور البيانات والمعلوماتتعد مســــــألة قصــــور البيانات والمعلومات:  -
نظرا للنقص الفاده في البيانات والمعلومات واإلحصـــــــــــاءات العربية المعلنة حول إمكانات المنتجين 

ن، وكذلك المعلومات المتصــــلة باإلجراءات والســــياســــات الجمركية، وبالســــياســـات ورغبات المســــتهلكي
المالية والنقدية وفرص التمويل والســــــــــــــتثمار وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المصـــــــــــــــدرون 

 .مجال التسويق تصديراا واستيراداا  والمستوردون، لتمكينهم من وضع القرارات الصحيحة في
بية المتخصــــــــــصــــــــــة عدد من التقارير الســــــــــنوية الهامة في هذا يصــــــــــدر عن المنظمات العر  

عن  1961( الذي يصـــــدر بشـــــكل دائم منذ عام  التقرير االقتصـــادي العربيالمجال، ونذكر منها ) 
التحاد العام لغرف التجارة والصـــــــــناعة والزراعة للبالد العربية باللغتين العربية واإلنكليزية، مشـــــــــكال 

طورات القتصــادية العربية على المســتوى القطري لجميع الدول العربية. ســجال وتحليال موثقا عن الت
( الذي يصــــدر ســــنويا عن المؤســــســــة العربية  تقرير مناخ االســتثمار في الدول العربيةكما هناك ) 

لتقرير الضــمان الســتثمار متناول مختلف التطورات الســتثمارية في البالد العربية، باإلضــافة إلى ) 
( الذي يصــــــــــــــدر عن أربع جهات رســــــــــــــمية عربية ويتناول التطورات  عربي الموحداالقتصـــــــــادي ال

واإلحصـــــــــــــاءات على المســـــــــــــتوى العربي البيني. والمشـــــــــــــكلة أن هذا التقرير بالذات يتأخر كثيرا في 
الصدور، بسبب إصرار الجهات الرسمية العربية على مراجعة مضمونه قبل إصداره بشكل رسمي، 

 نسخة أولية منه تسبق اإلصدار النهائي الرسمي.علما أنه باإلمكان إصدار 
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حرة منطقة التجارة الوبهدف تفعيل : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىتفعيل  -ســـــــــادســـــــــام 

 ل بد من: العربية الكبرى
ألكثر اتسريع العمل بإعداد مواصفات موحدة لجميع السلع العربية، خصوصا بالنسبة للسلع  -

 تبادلا بين الدول العربية، والتي ينبغي أن تعطى األولوية في هذا المجال.
مراعاة توافق المواصـــــــفات القياســـــــية العربية مع المواصـــــــفات الدولية، وفي حالة عدم وجود  -

 مواصفة عربية للسلعة يتم اعتماد المواصفة الدولية لحين إصدار مواصفة قياسية عربية موحدة لها.
عتماد المتبادل لشـــــــــــــهادات المطابقة من خالل توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال تســـــــــــــهيل ال -

 السلع األكثر تبادلا، وتطوير أجهزة العتماد الوطنية، مع السعي إلنشاء جهاز عربي لالعتماد. 

اعتماد الشفافية خصوصا في تقرير النظم المعتمدة للمواصفات تجنبا ألية اتجاهات حمائية  -
 95 لمصالح معينة.

لى جانب مشـــكلة المواصـــفات، تبرز مشـــكلة تأخر إجراءات فحص العينات وتكرارها والمغالة  وا 
في الشـــروط. وتأخذ المدة المســـتغرقة إلجراءات فحص العينات والتحاليل المخبرية للســـلع والمنتجات 

 يوما في بعض الدول العربية.  60 – 45وقتا طويال نسبيا، حيث تتراوه هذه المدة ما بين 
قرر المجلس القتصادي الجتماعي العربي اإلعالن عن إقامة منطقة تجارة حرة عربية بعد أن 

تقدمت الجمهورية العربية الســــــــــــــورية بمشــــــــــــــروع  ،يةبما يتفق مع مبادئ وأهداف جامعة الدول العرب
  واستنادام للمشروع تهدف االتفاقية إلى ما يلي:اتفاقية إلقامة سوق عربية مشتركة، 

                                                 
عد القيود ماذا بتصــــــــــــــورات القطاع الخاص تجاه الحتياجات الواقعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  -  95

ف التجارة والصـــناعة والزراعة للبالد العربية، دراســـة أعدتها الســـيدة مي الجمركية؟ األمانة العامة لالتحاد العام لغر 
 .2008دمشقية سرحال، بيروت شباط )فبراير( 

 العربية الكبرىمشاكل منققة التجارة الحرة 

 تحديد المحتوى المحلي للسلعة المتبادلة. - 1

 التحقق مكن شهادة المنشأ. - 2
 

 لمضافة المحلية.تحديد نسبة القيمة ا - 3
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راف واألط  .وتطويـــــــــــــــــر العالقات القتصــادية والتجارية فيما بين الدول العربية تعميـــــــــــــــــق ) .1
 وصولا إلى تحقيق التكامل القتصادي فيما بينها.

 ية.نزيادة وتوسيع التجارة العربية البي .2
قامة المشاريع المشتركة. .3  تشجيع الستثمار وانتقال رؤوس األموال وا 
لتنســــيق في المجالت الصــــناعية والزراعية والطاقة تنســــيق الســــياســــات التجارية والتعاون وا .4

والنفط إضــــــــافة إلى تنســــــــيق الخطط اإلنمائية بهدف الوصــــــــول إلى التكامل القتصــــــــادي بين الدول 
 األطراف.

 تعزيـز دور القطـاع الخاص على المشاركة في دعم التنمية القتصادية الجتماعية. .5
 التصالت بين الـمراكز المتخصصة.دعم التعاون الفني وتبادل المعلومات وتيسير  .6
 توحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتبادلة. .7

لعربية ا ويل التجارةمويلية العربية والمصــــارف المتخصــــصــــة في تمتشــــجيع المؤســــســــات الت  .8
 ية.نالبي

 التنسيق ما بين المصارف العربية لتطوير خدماتها وتعزيز تعاونها.  .9
ظمة الجمركية خالل فترة ل يتجــــــــــــــــاوز الخمس سنوات بدءاا تنسيق التشريعات واألن .10

  96 (.من تاريل نفاذ التفاقية 
 ،وتنص المادة التاســعة عشــرة على ضــرورة توفير الصــيغ المناســبة لحرية انتقال رؤوس األموال

وبخاصــة حرية ممارســة النشــاط القتصــادي، وحرية النتقال واإلقامة والعمل، وحرية التملك واإلرث 
وقد نصــــــــــــت المادة الرابعة من التفاقية على تحرير التبادل التجاري فيما بين الدول  97لوصــــــــــــية. وا

العربية األعضــــــــــاء للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصــــــــــناعية التي يتم 
 ة. أماإنتاجها في أي من الدول األعضــــــــــــــاء. وتعامل جميع هذه المنتجات معاملة المنتجات الوطني

المنتجات الصــــــــــــــناعية العربية فيتم تبادلها بين الدول األعضـــــــــــــــاء في التفاقية وفقاا لمبدأ التحرير 
التدريجي وعن طريق تخصـــيص الرســـوم الجمركية والرســـوم والضـــرائب األخرى بنســـبة مئوية ســـنوية 

 دة.محددة، إلى أن يتم اإللغاء الكامل للرسوم والضرائب بأنواعها خالل فترة زمنية محد
 

 
 
 

                                                 
 .26/6/1997تاريل  6846صحيفة تشرين العدد  - 96
 .13/8/1964تاريل  17جميع هذه الحريات قد وردت في ديباجة قرار إنشاء السوق العربية المشتركة رقم  - 97
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 منطقة التجارة الحرة قيام من الدول العربيةيها تجنالمنافع التي 
 

 حافز ومبرر إلجرا  اإلصـــالحات االقتصـــادية اليـــرورية - 1
 لمواجهة عولمة االقتصاد. في الدول العربية

 

 .في الدول العربيةتشجيع االستثمار  - 2
 

 . ةالدول العربيتحسين مناخ االستثمار في  - 3

إعطا  مؤشـــــــر للمســـــــتثمرين عن وجود ســـــــوق مهمة  - 4
 .الدول العربيةومتنامية في 

على  الــدول العربيــةإعطــا  مؤشـــــــــر عن تزايــد انفتــا   - 5
 االقتصاد العالمي.

 نبي تحسـين شـروط إنشـا  مؤسـسـات اقتصـادية مشـتركة -6
 . الدول العربية

 محافز للمنتجين لالهتمام يكثر في تطوير مؤســـــــســـــــاته - 7
 اإلنتاجية لمواجهة المنافسة.

 زيادة إنتاجية العمل ووحدة ريس المال.   - 8

      وتحفيزها للعودة. المهاجرةاستقطاب رؤوس األموال  - 9

 .     الدول العربيةزيادة حجم التبادل التجاري بين  - 10
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 ملحق  –سابعام 
 :عن طريق التجارة الخارجية درجة اندماج االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي

أضـــــحى أمام ريدكالية( و  تعرضـــــت بيئة التجارة الدولية في الفترة األخيرة إلى تغيرات قوية )و    
وق في الســــ االندماج -األول  ،ول العالم في التعامل مع الســــوق العالمي التجارية أحد خيارينكل د

 .العزلة –والثاني  ،العالمية
فمن  .إما الندماج في الســــــــــــــوق العالمية عن طريق التجارة الخارجية مع باقي دول العالم    

ادلت التجارية الدولية بشــــــــــــــكل فاعل إذا انخرطت الدولة في المب ،الممكن أن يكون اندماجاا إيجابياا 
ل وبخاصــــــــة إذا اســــــــتطاعت الدولة أن تتفاع ،ومؤثر في التغيرات في بيئة العالقات التجارية الدولية

  .بكفاءة ومرونة مع السوق العالمية
ويكون الندماج اندماجاا إيجابياا إذا حاولت الدولة أن تتفاعل بكفاءة ومرونة مع التغيرات في     
تجارة الدولية وتقبل ما يحقق مصالحها ويعظم مكاسبها وترفض ما يتعارض مع مصالحها أو بيئة ال

ويكون الندماج ســــــلبياا إذا قبلت الدولة كل ما يفرض عليها من البيئة التجارية الدولية  .تتحايل عليه
 تنفــذ لكــل مــا يطلــب من األطراف الفــاعلــة في ســــــــــــــــاحــة ،وتتحول إلى متلق في عالقــاتهــا التجــاريــة

 .العالقات التجارية الدولية
إن بدء تطبيق اتفاقيات الغات والتي تتضــمن التحرير التدريجي للتجارة الدولية مع بداية عام     
يعني أن اقتصـادات مختلف دول العالم سـتكون مترابطة من خالل الحركة في أسـواق دولية  ،1995

ي والندماج في العولمة القتصـــادية يعن كما أن خيار النضـــمام إلى اتفاقيات الغات .مفتوحة نســـبياا 
ذا وه .فتح األســـــــــــواق الدولية أمام منتجات الدول األخرى وفتح أســـــــــــواق الدول األخرى أمام منتجاتنا
األمر  ،يعني تعرض القتصـــــادات الوطنية في أي دولة وبكافة قطاعاتها لضـــــغوط المنافســـــة الدولية

صــــة الصــــناعات ذات الكفاءة المنخفضــــة والتي وبخا ،الذي يؤدي إلى انهيار بعض فروع الصــــناعة
كما يوفر الندماج فرصــاا كبيرة لنمو وتطور الصــناعات ذات  .كانت قائمة اســتناداا إلى مبدأ الحماية

الكفاءة العالية والتي تملك الدولة فيها ميزة نســـــــــــــبية وقدرة تنافســـــــــــــية عالية. وفي المحصـــــــــــــلة يؤدي 
رفع كفاءة تخصــــيص الموارد القتصــــادية، ويوفر إمكانية الندماج في عالقات اقتصــــادية قوية إلى 

 ، بما يزيد من القدرة علىأســــهلالحصــــول على تكنولوجيا متقدمة وعالية من الدول األخرى بصــــورة 
  .مواكبة احدث التطورات التكنولوجيا في العالم

( ببعض W. T. Oوفي الندماج التجاري من الممكن أن تســـــمح المنظمة العالمية للتجارة )    
وبخاصــــــــة في الدول التي تقوم بإصــــــــالحات  ،أشــــــــكال الحماية المؤقتة لبعض الصــــــــناعات الوطنية

جاتها من لتتمكن منت ،اقتصـــــــــادية وتتجه نحو إعادة هيكلة تلك الصـــــــــناعات ورفع قدرتها التنافســـــــــية
 ةصــــــــحيح أن عدم النضــــــــمام إلى اتفاقيات الغات والمنظمة العالمي .المنافســــــــة في أســــــــواق مفتوحة

للتجارة والنعزال عن بيئة التجارة الدولية والتغيرات التي تحصـــــــــــــــل فيها يحقق ضــــــــــــــمانة وحماية 
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للصـــــناعات الوطنية في أي دولة ويصـــــبح لها فرصـــــة النمو دون مواجهة ضـــــغوطات المنافســـــة من 
 ةإل أن خيار العزلة يقود إلى تخفيض كفاءة إدار  ،منتجات الدول التي تتمتع بقدرة تنافســــــــــــــية عالية

نظراا  .ويؤدي إلى التخلف التكنولوجي وتراجع حوافز رفع الكفاءة ،وتخصــــــــيص الموارد القتصــــــــادية
لغياب المنافســــــــــــة والتحديات الخارجية وســــــــــــتكون محصــــــــــــلة النتائج للدولة التي تختار العزلة وعدم 

  .الندماج سلبية
قامة عالق ات تجارية مع الدول ما هي درجة نزوع وميل الدولة لالندماج بالقتصــــــــــــــاد العالمي وا 

  :هناك ثالثة أنواع من المؤشرات التي توضح لنا ذلك وهي .األخرى
 ـ مؤشر الميل للتجارة الخارجية.

 ـ مؤشرات الميل للتصدير. 
 ـ مؤشرات الميل لالستيراد. 

 ـ مؤشرات عامة تعكس رغبة أو ميل أي دولة للتجارة مع الدول المختلفة. 
كما  ،يتم تحديد مؤشــــــــر الميل للتجارة الخارجية بطريقتين ارجية:مؤشـــــر الميل للتجارة الخ - 1

الثانية و  ،في مؤشر الصادرات ومؤشر الواردات. األولى عن طريق الميل المتوسط للتجارة الخارجية
قســـــــمة ب الميل المتوســـــط للتجارة الخارجيةعن طريق الميل الحدي للتجارة الخارجية. ويتم حســـــــاب 

ارجية )صـــادرات + واردات( على إجمالي الناتج المحلي في ســـنة معنية مع إجمالي قيمة التجارة الخ
 ضرب الناتج بمائة للحصول على نسبة مئوية:

 
 ق ت خ  

 ( 1)  ……… ………………      100×   -------م م ت خ = 
 ق                   

 م م ت خ = الميل المتوسط للتجارة الخارجية. 
 .ق ت خ  = قيمة التجارة الخارجية

 ق        = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

فيمثــل العالقــة بين التغير في قيمــة التجــارة الخــارجيــة الميـل الحـدي للتجـارة الخـارجيـة أمــا     
ويتم حســــــــــــــابه بقســــــــــــــمة الزيادة أو النقص في قيمة التجارة  .والتغيير في قيمة إجمالي الناتج القومي

الناتج المحلي اإلجمالي في الســــــنة الحالية مقارنة بالســــــنة  الخارجية على الزيادة أو النقص في قيمة
 .التي سبقتها وضرب الناتج بمائة للحصول على نسبة مئوية
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 (1-)ق ت خ  ن( _ )ق ت خ  ن        
 ( 2)   ………………   100×   --------------------م   ت خ = 

 (1-)ق ن(  ـ  )ق ن                 
 ي للتجارة الخارجية. م   ت خ     = الميل الحد

 ق ت خ ن     = قيمة التجارة الخارجية في السنة ن. 
 . 1= قيمة التجارة الخارجية في السنة ن ـ  1ق ت خ ن ـ

 ق ن            = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن.
 .1= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن_       1ق ن ـ 

    
ذا أردنا اســــتخ دام مؤشــــر ميل التجارة الخارجية الحدي والمتوســــط فانه ينبغي أن نأخذ متوســــط وا 

الميل الحدي للتجارة الخارجية لدولة معنية خالل فترة زمنية تتراوه بين خمس ســــــــــــــنوات وعشــــــــــــــر 
لتالفي الحصــول على نتائج منحرفة عن الواقع بســبب الظروف الطارئة والســتثنائية عندما  ،ســنوات

 .قيمة التجارة الخارجية أو في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبير ومفاج يحدث التغيير في 
ـــــــــ مؤشر الميل للتصدير: 2 لميل اهو  -يتم تحديد الميل للتصدير عن طريق مؤشرين األول  ـ

  .الميل الحدي للتصديرهو  -والثاني   المتوسط للتصدير
 ات الدولة إلى قيمة الناتج اإلجماليبنســبة قيمة صــادر  الميل المتوسـط للتصـديريتم حســاب  -أ 
  .فيها
 ق ص        

 ( 3)  ……………………………………      100×   -------م م ت = 
 ق               

 م م ت  = الميل المتوسط للتصدير. 
 ق ص  = قيمة الصادرات. 

 ق      = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي. 
بنســــــــــبة حجم الزيادة أو النقص في قيمة : ويتم حســــــــــابه الميل الحدي للتصــــــديرمؤشــــــــــر  -ب 

الصــــادرات إلى حجم الزيادة أو النقص في قيمة الناتج المحلي خالل ســــنة ميالدية محددة، وضــــرب 
فتكون النتيجة النســــبة المئوية للميل الحدي للتصــــدير الذي يوضــــح العالقة بين التغير  ،الناتج بمائة

 لي اإلجمالي للدولة.في قيمة الصادرات والتغير في قيمة الناتج المح
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 1-ق ص ن –ق ص ن   
 (  4) …………………     100×   -----------------م   ت = 

 1–ق ن  –ق ن                  
 م   ت      = الميل الحدي للتصدير. 

 ق ص ن     = قيمة الصادرات في السنة ن. 
 . 1–= قيمة الصادرات في السنة ن  1–ق ص ن 

 لناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن. ق ن         = قيمة ا
 . 1–= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن       1-ق ن

 
ونظراا لتعرض الصــادرات أحياناا لظروف طارئة تؤدي إلى تغير حاد واســتثنائي ســلبي أو إيجابي 

ر لعدة يفانه توخياا للدقة يتم حســــــــاب الميل المتوســــــــط للتصــــــــدير والميل الحدي للتصــــــــد ،في قيمتها
ومن أهم فوائد حســــــاب مؤشــــــر الميل للتصــــــدير، بناء توقعات  .ســــــنوات )خمس أو عشــــــر ســــــنوات(

 مستقبلية لصادرات أي دولة لإلسهام في تحديد السياسة التجارية المناسبة. 
الميل ريق األولى عن ط ،يتم تحديد مؤشر الميل لالستيراد بطريقتين ـ مؤشر الميل لالستيراد: 3

  .الميل الحدي لالستيرادوالثانية  يرادالمتوسط لالست
بقســـــمة قيمة الواردات على الناتج المحلي اإلجمالي  الميل المتوســـط لالســـتيراديتم حســـــاب  -أ 

 .للدولة خالل سنة ميالدية وضرب الناتج بمائة لتصبح النتيجة نسبة مئوية
  
 ق س  

 ( 5)   ……………………………………      100×   ------م م س = 
 ق               

 م م س   = الميل المتوسط لالستيراد. 
 ق س    = قيمة المستوردات. 

 ق       = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

فهو عبارة عن نســـــبة التغير في قيمة الواردات إلى التغير في  الميل الحدي لالســــتيرادأما  -ب 
أي التغير الذي يحصـــــــــــــــل في العام  قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، خالل فترة زمنية محددة.

 الحالي مقارنة بالسنة السابقة:
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    1-ق س ن –ق س ن   

 ( 6)      ……………………… 100×   ---------------م ه س = 
  1–ق ن  –ق ن                

 م   س     = الميل الحدي لالستيراد.
 ق س ن     = قيمة الواردات في السنة ن. 

 .1–اردات في السنة ن = قيمة الو  1–ق س ن 
 ق ن          = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن. 

 .1–= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن     1-ق ن
 

ويفضــــل حين حســــاب الميل المتوســــط لالســــتيراد والميل الحدي لالســــتيراد لدولة في عدة ســــنوات 
التغيرات الطارئة والمفاجئة التي يمكن أن تحدث  ماضــــــــــــــية، تالفياا للوقوع في األخطاء الناجمة عن

 للواردات أو للناتج المحلي اإلجمالي. 
ا العزلــة في عالقتهــفي خي أن المجتمعــات التي كــانــت ترغــب المالحظ من التحليــل التــاري    

القتصــادية مع المجتمعات األخرى وتســعى لتحقيق الكتفاء الذاتي قد عانت من الركود القتصــادي 
في حين اســــــــتطاعت المجتمعات التي كانت ترغب بعالقات اقتصــــــــادية  .فاض معدلت التنميةوانخ

واســـــــعة وتســـــــعى للتكامل اقتصـــــــادياا وتجارياا مع مجتمعات أخرى أن تحقق نفوذاا اقتصـــــــادياا شـــــــامالا 
 وواســـعاا عندما كان اندماجها إيجابياا في عالقتها القتصـــادية والتجارية مع الدول األخرى كما حققت

 .دول أخرى تدهورا اقتصادياا عندما كان اندماجها هذا اندماجاا سالباا 
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 الفصل الخامس
 العربية الدولفي  االقتصادية تحدي التنمية

رفع  إلىالقتصادي ومن أهمها الحاجة  تحديات خطيرة على الصعيد الدول العربيةتواجه معظم 
 ىتضـــمن عدم حدوث التراجع في مســـتو  عند مســـتويات يهالوالمحافظة ع معدلت النمو القتصـــادي

 :تحسن مستوى المعيشة للمواطن في كافة الدول وذلك عن طريقبل تؤدي إلى  المعيشة للسكان
98 

 العالم. دول معدلت النمو السكاني التي تفوق حاليا نظيراتها في العديد من الحد من  

 يدة من العناصر الشابة المتعلمةالمتزا األعداد لستيعاب كافية فرص عمل إيجاد.  

  تشــــــــــــــهد ازديادا  التيالكبيرة تأمين الموارد الالزمة للمحافظة على نوعية الحياة في المدن
  .وعدد القاطنين فيها مضطرداا في رقعتها

 والمحافظة عليهااستهالك الموارد المائية  ترشيد.  

 الزراعية األراضيساحة في ظل انحسار مستمر في م تحقيق األمن الغذائي وبخاصة.  

 ىل غنالمباشـــــرة التي  األجنبيةالســـــتثمارات  جذبتشـــــجيع الســـــتثمارات المحلية والســـــعي ل 
 إلىوكذلك لتأمين فرص الوصــــول  والعالية الحديثة لحصــــول على التقنيةا عنها للدول العربية بهدف

  الخارجية. األسواق

 .التصدي لمشكالت التلوث البيئي المتزايدة  

كان ضــــــعيفا  مواجهة هذه التحدياتلالمنطقة العربية في  األداء أن مســــــتوى على  إجماعناك وه
  إلى:يعود في الغالب  والسبب الرئيس الماضية. العقودبوجه عام خالل 

 ث عن للمرونة وتركيزها على البح المتبعة في الدول العربية افتقار الســـــياســـــات القتصـــــادية
  99ضيرها في الخارج فتكون غير مناسبة لتطبيقها في الداخل.ووصفات يتم تح حلولتجارب أو 

 تزايد  وبخاصــــة في ظل ،بما يحقق مصــــالح الدول العربية القتصــــاد العالميب عدم الندماج
  النفتاه القتصادي.

  وضعف آليات اتخاذ القرارات وتنفيذها ةالبيروقراطياستفحال.  

 اص.القطاعين العام والخ التعاون بين أواصر ضعف  

كانت الدول العربية في الثمانينات من القرن العشــــــــــــــرين، تعاني من التخلف والتجزئة والتبعية، 
بدرجة أقوى مما عانت منه في منتصـــف هذا القرن. وتزايد النفتاه القتصـــادي على الغرب لبعض 

غل، ع، ومستالدول أدى إلى تعاظم اندماجها في النظام القتصادي العالمي الرأسمالي )من موقع تاب

                                                 
 http://www.albaath.com/Thursday/local014.htmفة البعث، دمشق صحي -  98
 وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. -  99
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عبر آليات متعددة يســـــــــــــري بعضـــــــــــــها، وأخبثها، في أدق خاليا الكيان العربي(. وأخذ يتعاظم أحكام 
 طوق التخلف والتجزئة والتبعية، على رقبة التنمية في البلدان العربية.

ولكن هذا ل يعني أن الدول العربية على مدى ثالثة عقود لم تحقق شــــــــــــــيئاا، وكان حصــــــــــــــادها 
ب أنه قد حدث تطوير "متفاوت" في بعض جوانب الحياة في المجتمعات العربية خالل هشيماا. ل ري

ن كانت هذه التنمية أحياناا عالية التكاليف.  هذه الفترة. وا 
التركيز  بيتطلالتنمية كمفهوم شامل ومركب  بجوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية  إن 

 الستقالل:حول يربعة محاور رئيسة وبخاصة التبعية وا
 المفهوم النظري للتنمية الشاملة. -(1
 دراسة تجارب وخبرات مختارة في دول العالم الثالث. -(2
 دراسة الخبرات والتجارب التنموية في األقطار العربية على المستويين القطري والقومي. -(3
 100ي. وتناول المحور الرابع مستقبل التنمية في الدول العربية من منظور استهداف -(4

مساهمات المثقفين العرب  إن إعمال الفكر الجاد والملتزم بقضــايا األمة المصــيرية هو من أهم 
وين قيمة العمل الفكري تعظم بقدر ما يساهم بفعالية في الحركة المتصاعدة على درب التقدم. ين 

 101 هدف إليه:نمن بين ما 
 لى أمرها وكيف يمكن أن تضــمن لنااإلجابة عن الســؤال حول نوع التنمية التي نريد، ومن يتو  -

 حياة أفضل.
المســـــــاهمة في تعميق وتوضـــــــيح مفهوم "التنمية المســـــــتقلة" وماهيتها، ووضـــــــع اللب نات األولى  -

 لمدرسة عربية في التنمية المستقلة.
لى ؟ وهـل يمكن تحقيقهـا ع الـدول العربيـةكيف يمكن تحقيق عمليـة "التنميـة المســــــــــــــتقلـة" في  -

 .؟ أم أن التكامل والوحدة العربية أساس لتحقيقهاالمستوى القطري 
)أن التنمية المســــــــــــــتقلة هي عملية تاريخية أكثر منها حالة(. لذلك فإن تعريف وتحديد مالمح  

التنمية المستقلة يتم من خالل منظور طويل األجل. مع إمكانية تحديد مستوى التطور وحالة التنمية 
محددة. ويضـــيف األســـتاذ الفرجاني )ليســـت التنمية المســـتقلة في المســـتقبلة لبلد ما، عند نقطة زمنية 

نما يحتمل تصــورها أن توجد بدرجات متفاوتة. وعلى هذا ل يصــح  تقديري ســمة توجد أو ل توجد، وا 
                                                 

التنمية المســـــتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشـــــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراســـــات الوحدة   -  100
منشـــــــــورات مركز دراســـــــــات الوحدة  1986نيســـــــــان  26/29العربية مجموعة من الباحثين، في عمان خالل الفترة 

 .1987العربية، بيروت 
الدكتور خير الدين حســـــــــيب، التنمية المســـــــــتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشـــــــــات الندوة الفكرية التي  -  101

 1986نيســـــــــــــــان  26/29نظمهـا مركز دراســـــــــــــــات الوحـدة العربيـة مجموعـة من البـاحثين، في عمـان خالل الفترة 
 .1987مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت منشورات 
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في نظري، بغض النظر عن مشــكلة القياس، القول بأن مجتمعها ما قد حقق التنمية المســتقلة، بينما 
نما المقبول أن نحاول تحديد موقع مجتمع ما على متصــل يتراوه يتمكن من تحقيقها مجتمع آخ ر. وا 

كننا تحديد يبعاد التنمية ويم 102بين الصــــــــــــــفر والمائة مثالا، يعبر عن مدى الســــــــــــــتقالل التنموي( 
 لة وفقام لما يلي:المستق
تحقيق أعلى درجـــة من الرفـــاه المـــادي والمعنوي لكـــافـــة  :أهـــداف التنميـــة المســــــــــــــتقلـــة هي -(1
 طنين مع ضمان تطوره باستمرار.الموا

العتماد على الذات وبناء القدرات اإلنتاجية التي  :مضــمون التنمية المســتقلة األســاســي هو -(2
 تضمن الوفاء بالحاجات األساسية للمواطن.

تنمية القدرات البشــــــــــــــرية، وتأطيرها،  :هي الدول العربيةووســــــــــــــيلة التنمية المســــــــــــــتقلة في  -(3
 ي اإلنتاج واتخاذ القرار.ومشاركتها الفاعلة ف

كافة  هي: ةالدول العربيوالوعاء الوحيد الكفيل بتحقيق درجة عالية من التنمية المستقلة في  -(4
 .، ووحدته الحضارية، واتساع سوقهالدول العربيةملكها تالموارد واإلمكانيات التي 

ة إلى إلى تحقيقها. إضـــــــافهذه هي أهداف وأبعاد التنمية المســـــــتقلة، التي تطمح األقطار العربية 
 .كون التنمية المستقلة عملية مركبة ومتعددة األبعاد

 التنمية هل هي خبيثة ؟ يم ينها طيبة ؟
ة ؟ ول أنها طيب وديد مفهوم مجهل. هل هي خبيثة ؟ أأن توضــــــيح هوية التنمية يعد محاولة لتح

  103بد من التسليم بأن التنمية تكون طيبة أو ل تكون تنمية أصالا.
ويجب أن يكون تعبير التنمية دالا على التغيير اإلرادي في مقومات المجتمع، بغض النظر عما 
إذا كانت نتائج هذا التغيير خيراا أم شــــــــــــــراا، ولمصــــــــــــــلحة من من فئات المجتمع يكون هذا التغيير. 

عية بفالتنمية المســـــــــتقلة هي: التغيير اإلرادي المقصـــــــــود الذي يحرر شـــــــــعوب الدول المتخلفة من الت
 والستغالل وما يرتبط بهما من فقر وجهل ومرض وغيرها.
 :وتحديداا لما يجب أن تكون عليه التنمية المستقلة نقول

يجب أن تكون تنمية متمحورة حول الذات لمواجهة النهب الســــــــــــــتعماري والســــــــــــــتغالل التي  -
 اف .ي الدولي غير المتكتتعرض له الدول النامية من قبل الدول المتقدمة ومن خالل التبادل التجار 

                                                 
نادر الفرجاني  يضــــــع تصــــــوراا للتنمية المســــــتقلة في الوطن العربي، التنمية المســــــتقلة في الوطن العربي،  -  102

بحوث ومناقشـــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراســـات الوحدة العربية مجموعة من الباحثين، في عمان خالل 
 . 14. ص1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1986ن نيسا 26/29الفترة 

إســـــــماعيل صـــــــبري عبد اهلل، التنمية المســـــــتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشـــــــات الندوة الفكرية التي  -  103
 1986نيســـــــــــــــان  26/29نظمهـا مركز دراســـــــــــــــات الوحـدة العربيـة مجموعـة من البـاحثين، في عمـان خالل الفترة 

 .26ص 1987ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت منشورات م



 183 

يجب أن تســـــعى إلى تحقيق الوفاء بالحتياجات األســـــاســـــية للمواطن، من أجل القضـــــاء على  -
 التفاوت في المجتمع.

 ضرورة المشاركة الشعبية في إقرار وتنفيذ خطة التنمية. -
تصاد قاستقدام التكنولوجيا المالئمة للظروف القتصادية ومستوى التطور الذي وصل إليه ال -

 الوطني.
 الحفاظ على الهوية الحضارية لألمة العربية.-

)يعني اعتماد   .وبذلك نصل إلى النتيجة التي تعرف التنمية المستقلة بأنها العتماد على النفس
مجتمع معين على نفســـــــــــه أول ما يعني العتماد على قدراته الخاصـــــــــــة. والمجتمع إنما هو مجموع 

ك من قدرات هو قدرات أفراده. وبهذا فإن المدخل للتنمية هو اإلنســـــــان، أفراد. ولذلك فإن أول ما يمل
ليحتل قلب ســــــــــاحة الفكر والحركة على أســــــــــاس أنه صــــــــــانع التنمية الحقيقي. أن التنمية تضــــــــــطرد 
ذا توالى ارتفاع إنتاجية العمل. ومن هنا يصـــــــــــــبح  وتتســـــــــــــارع إذا توافر العمل المنتج لكل مواطن، وا 

( التنمية أهم من اقتناء Soft wareأو ما ســـــــــميناه بلغة علم المعلوماتية )توفير الصـــــــــحة والتعليم، 
  104( التنمية. Hard wareاآللت وتشييد المنش ت أو )

يجب أن  –وفقاا لما يراه الدكتور إســـــماعيل صـــــبري عبد اهلل  –إن التنمية المســـــتقلة لكل مجتمع 
يد. والبتعاد عن القيود والحدود التي تكون مشــــــــــروعاا حضــــــــــارياا متمايزاا عن الرأســــــــــمالية إلى حد بع

رســــمها الســــتعمار، التي تعرقل المشــــروع الحضــــاري. ومن الضــــروري تحديد المقومات الحضــــارية 
المشتركة التي تجعل من الوارد تزايد تقارب البلدان إلى مستوى الندماج حين يمكنها تصور مشروع 

 105ي. حضاري مشترك يبعدها عن جاذبية قلب النظام الرأسمال
 :التنمية المتمحورة على الذات

أمين بالتنمية المتمحورة على الذات، التي تعني الســــــــــــيطرة الوطنية على  ســــــــــــمير ينادي الدكتور
التراكم. بـــل تعني "فـــك الرتبـــاط" ويضــــــــــــــيف )ليس مفهوم فـــك الرتبـــاط تعبيراا آخر مرادفـــاا للتنميــة 

أو بعبارة أدق هو شـــــــرط مفروض من  المتمحورة على الذات، فهو مفهوم يدل على ظاهرة خاصـــــــة،
 .106النظام. فهو شرط للتنمية المتمحورة على الذات في ظروف وراثة ذات طابع "طرفي" 

                                                 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية مجموعة من الباحثين، في عمان  - 104

 . 37، ص1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1986نيسان  26/29خالل الفترة 
ية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية مجموعة من الباحثين، في عمان بحوث ومناقشات الندوة الفكر  -  105

 .53ص 1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1986نيسان  26/29خالل الفترة 
 .167ص المصدر السابق، -  106
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إن دراســـة ســـريعة للتاريل تؤكد أن الرتباط بين الدول الغنية القوية )المركز(، وبين الدول الفقيرة 
ه ارتباط غير متكاف . وهذا الضــــــــــــــعيفة )التخوم(، هو ارتباط موجود على مر العصــــــــــــــور، رغم أن

الرتبــاط هو محور عالقــة التبعيــة التي يتم من خاللهــا نقــل ثقــافــات وســــــــــــــلوك وقوانين ولغــات دول 
المركز إلى دول التخوم. لذلك نالحظ أن انتقال بعض أنماط الستهالك من الدول الغنية إلى الدول 

كون الحتمية، بين المركز واألطراف. هل يالنامية من النتائج الطبيعية للعالقة غير المكافئة، ولكن 
الحل في القضــــــــــــــاء على هذه العالقة غير المكافئة )التبعية( هو المطلوب )فك الرتباط( أم الدعوة 

 .107التي يتحول المجتمع العربي إلى مركز هام في العالقات الدولية ؟ 
لثالث في لدول العالم اوقد انتهى الدكتور ســمير أمين في تحليله للتطور القتصــادي الجتماعي 

إطار النظام القتصــــــــــــــادي العالمي الرأســــــــــــــمالي الراهن، إلى أن البرجوازية المحلية في بلدان العالم 
لم تنجح في الســـــــــــــيطرة على عملية التراكم الداخلي لعناصـــــــــــــرها  - مع اســـــــــــــتثناءات قليلة –الثالث 

جح ام الرأســـــمالي العالمي، ولم تنالمختلفة، وأنها ظلت مرتبطة بالمصـــــالح القتصـــــادية "لمراكز" النظ
في إقامة تحالفات مع القوى الشــــعبية المحلية، لذلك نادى الباحث بالتنمية القتصــــادية المســــتقلة، ل 

  108 .بل نادى بـ "فك الرتباط" )وفتح مرحلة النتقال الصعب والمتناقض إلى الشتراكية(
 :في الدول العربيةالتنمية االقتصادية  عوائقيهم 
في تجربــة بنــاء القتصــــــــــــــــاد الوطني تواجــه شــــــــــــــكلين لتجربــة البنــاء  العربيــةمــا تبــدأ الــدول عنــد

القتصــــــادي في الدول المتطورة وهما النظام الرأســــــمالي القائم على أســــــاس القتصــــــاد الحر والنظام 
 أن تختار منهجاا  العربيةوعندما تحاول الدول  .الشـــــــــتراكي القائم على أســـــــــاس القتصـــــــــاد المخطط

ية التطور القتصـــادي الجتماعي وبناء القتصـــاد الوطني ل بد أن تهتم بعملية تفاعل شـــعوبها لعمل
 مع هذا المنهج. وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق أعلى وتائر للنمو فيها.

ويظل الســـتعمار بشـــكليه الجديد والقديم هو المســـؤول عن حالة التخلف القتصـــادي الجتماعي 
ريق عن ط ي تعيشــــــــــــــها الدول العربية. ولن تســــــــــــــتطيع الدول العربية الخروج من هذه الحالة إلالت

اســـتخدام الموارد الطبيعية المحلية المتاحة لزيادة كمية الســـلع والخدمات التي تنتجها في ســـبيل تلبية 
 لدول العربيةااحتياجات مواطنيها وهذه هي التنمية القتصـــادية المطلوبة وتواجه التنمية الشـــاملة في 

 :عدداا من المشاكل والصعوبات أهمها
 ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية. 
 .النقص في الكوادر الوطنية 

                                                 
 .201ص المصدر السابق، -  107

 .204ص المصدر السابق، -  108
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 التبعية وأهمية قطاع النفط. 
 التفاوت في مستوى التطور القتصادي الجتماعي. 
 .انخفاض مستوى الدخار وتراكم رأس المال 
  عاقة التنمية في  .دول العربيةالالتجزئة وا 

إن ترتيب هذه الصـــعوبات حســـب أهميتها، قد ل يكون واقعياا كما ورد أعاله. ففي الدول العربية 
على ســــــــــــــبيل المثال قد يكون العامل الخامس قبل العامل األول وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل 

 دولة، وتختلف درجة تأثير أحد هذه العوامل من دولة آلخر.
 :في الدول العربية يد السكانارتفاع معدل تزا -

كان، هي ارتفاع معدل تزايد الســـــــــ الدول العربيةالعقبة الهامة في طريق التنمية القتصـــــــــادية في 
أقل من معدل تزايد الســــــــكان مما يزيد البلدان  بحيث تكون معدلت زيادة اإلنتاج الســــــــنوي تعادل أو

طني، تفرض عبئاا ثقيالا على القتصــــــــــــــاد الو الفقيرة فقراا. حيث أن الزيادة الكبيرة في عدد الســــــــــــــكان 
وتســـــتنفذ الموارد المتاحة بصـــــورة أســـــرع. لقد اســـــتطاعت بعض الدول العربية أن تنجح في الحد من 
زيادة الســـكان، ودول عربية أخرى اســـتطاعت أن تبدأ بدايات ســـليمة في ســـبيل الوصـــول إلى الهدف 

ن من خفض معدل تزايد الســــــــــــــكان، مما أدى ذاته، كما أن هناك بعض الدول العربية التي لم تتمك
 إلى عرقلة سير عملية التنمية القتصادية والجتماعية فيها.

وتتميز البلدان العربية بانخفاض نســـــبة الســـــكان الذين يشـــــاركون في النشـــــاط القتصـــــادي فيها. 
حجم قوة مليون نســمة. قدر  170فبينما بلغ مجمل الســكان في بدء العقد الحالي )الســبعينات(، نحو 

ويعود ذلك إلى التركيب  %26.5مليون مشــتغل. أي أن نســبة المشــاركة لم تتجاوز  45العمل بنحو 
 .(109)العمري للسكان وضعف مساهمة المرأة في أنشطة إنتاجية منظمة خارج المنزل واألسرة

 يإضافة إلى ذلك، يتسم األداء القتصادي في الدول العربية بانخفاض إنتاجية العمل وخاصة ف
قطـاع الزراعـة. وهـذا طبعـاا يعود إلى ضــــــــــــــعف مؤهالت ومهـارات القوى البشــــــــــــــريـة، طبيعـة التقنية 

 المستخدمة ومدى كفاءة إدارة النشاط القتصادي.
باســـتنتاج  1980ويخرج التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية برئاســـة فيلي براندت والذي نشـــر عام 

. أن الصــــــــلة بين الولدات والتنمية تبرز في اتجاهين، من مفاده )أن التنمية تقلل من معامل الولدة(
جهة كلما كان مســــــــتوى التنمية القتصــــــــادية والجتماعية أعلى انخفض أكثر معامل الولدة واقترب 
من المســــــــــتوى الذي نشــــــــــأ في الدول المتطورة صــــــــــناعياا. ومن جهة أخرى، كلما كان معامل الولدة 

ة، صعب أكثر تحقيق مؤشرات أعلى للتنمية، وخاصة بالنسبة أعلى، لدى الظروف األخرى المتماثل

                                                 

، 1985ورفاقه، صــــــور المســــــتقبل العربي، مركز دراســــــات الوحدة العربية، بيروت د. إبراهيم ســــــعد الدين  -( 109)
 . 137الطبعة الثانيةص
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للفرد من الســـــكان. وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي اإلجمالي بالنســـــبة للفرد من 
الســــــكان. وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي اإلجمالي بالنســــــبة للفرد من الســــــكان 

بالد وقدراتها( ســــواء على حجم اإلنتاج ووتائر نموه أو على وتائر النمو )أي المؤشــــر القتصــــادي لل
 .(110)السنوي للسكان

واع اإلنتاج ، أن )أبرز أنالدول العربيةمن المظاهر اإليجابية بالنسبة للسكان والقوى البشرية في 
لقة المقالعربي المســــــــتمر على ســــــــوية عالية هو "اإلنتاج البشــــــــري" أي تزايد الســــــــكان. أما المظاهر 

من مجموع  %30و  25أن قوة العمل ل تزال تمثل بين  :هي الدول العربيةللناحية الســــــــــــــكانية في 
الســـــــكان، وقد تزيد في بعض الدول وتنقص في أخرى، إلى أنها تظل منخفضـــــــة جداا مقارنة بالدول 

 :واألسباب الرئيسية لنخفاض نسبة قوة العمل هي .(111)المتقدمة
 لعربية معترك العمل واإلنتاج بصورة مقبولة.عدم دخول المرأة ا -1
 زيادة عدد األطفال والسكان المعالين )دون سن العشرين(. -2
 البطالة بأشكالها المختلفة. -3
ل شـــــك أن تنمية الطاقات البشـــــرية هي عماد مشـــــروع التنمية في أي مجتمع، ولكنها تكتســــب ) 

الشـــــــائعة عن ثراء الوطن العربي، ليســـــــت  أهمية خاصـــــــة في الوطن العربي، إذ على خالل األفكار
المنطقة العربية غنية، في األجل الطويل، إلى بالبشــــــــــــــر، وفقط إذا تمت تنمية طاقات العرب بما 

  (112)(. يمكنهم من المشاركة الفاعلة في مشروع التنمية
وى صـــوعملية بناء اإلنســـان عملية شـــاقة جداا وتتطلب العديد من الجهود، ول يمكن الســـتفادة الق

، إل من خالل بناء اإلنســــــــــان عن طريق، التعليم وتطويره، الدول العربيةمن الطاقات البشــــــــــرية في 
وهذا يتضـــــــمن محاربة األمية والقضـــــــاء عليها، وتطوير ملكات النقد والتعبير واإلبداع، إضـــــــافة إلى 

والعالج من  قايةذلك يحتاج بناء اإلنسان إلى رفع المستوى الصحي، توفير الغذاء الكامل، تأمين الو 
 األمراض، أي بصورة إجمالية تأمين الحاجات اإلنسانية الضرورية التي تحفظ كرامة اإلنسان.

إن التفاوت في مســتوى التطور القتصــادي يؤثر ويتأثر في المعدل الســنوي لنمو الســكان، حيث 
بمعــدل عــالي يالحظ أن الــدول ذات المعــدل المنخفض لنمو النــاتج المحلي تتميز، كقــاعــدة عــامــة، 

 سنوي لتزايد السكان. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تزايد التفاوت في حصة الفرد من الناتج المحلي.
                                                 

، 1984/ لعام 2ماي فولكوف، اشــتداد التفاوت في التطوير، ســلســلة البلدان النامية، قضــايا وآفاق العدد / -( 110)
 . 133، ص1984أكاديمية العلوم السوفيتية، موسكو 

صــــايغ، التنمية العربية : إنجازاتها وقضــــاياها وتطلعاتها، مجلة النفط والتعاون العربي،  أنظر. د. يوســــف -( 111)
 . 56ص 1ع 1، م1975الكويت 

/ مركز دراســات الوحدة العربية، 6التنمية العربية الواقع الراهن والمســتقبل، ســلســلة كتب المســتقبل العربي/ -( 112)
 62ص 1984بيروت 
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امة التي من العوامل اله د  السكان في البلدان العربية يع كما أن التفاوت في مستوى التطور وعدد
 تعيق عملية التنسيق والتكامل والتعاون فيما بين هذه البلدان.

 من حيث عدد السكان إلى المجموعات التالية: الدول العربيةتقسيم ويمكننا 
وتضـــــم البلدان التي يقل عدد الســـــكان فيها عن خمســـــة ماليين نســـــمة  - المجموعة األولى -1

وتحتاج هذه الدول لتأمين احتياجات مواطنيها إلى بناء بعض فروع الصــــــــــــــناعة مثل الصــــــــــــــناعات 
 .اء، الطاقة إللالغذائية، النسيجية، صناعة مواد البن

ماليين نســـــــــمة  10و 5وتضـــــــــم البلدان التي يتراوه عدد ســـــــــكانها بين  - المجموعة الثانية -2
وتتســــــع هنا إمكانية بناء بعض الصــــــناعات الهامة إلنتاج الســــــلع الســــــتهالكية وكذلك الصــــــناعات 

ها مرتبطة ن بأنالكيماوية وصــــــناعة اآللت لتأمين ما تحتاج إليه الســــــوق المحلية، وتتميز هذه البلدا
 بصورة قوية مع الدول األخرى ذات المستوى المماثل من النمو القتصادي الجتماعي.

مليون نســـــمة،  15و  10وتضـــــم البلدان التي يتراوه عدد ســـــكانها بين  - المجموعة الثالثة -3
من  قوتحتاج هذه البلدان إلى قيام بعض الصناعات الهامة والمتخصصة أحياناا لتأمين حاجة السو 
 السلع والمواد، والتخصص هنا يشمل القطاعات التقليدية في الصناعة والقطاعات الحديثة.

 مليون نسمة. 15وتضم البلدان التي يزيد عدد سكانها عن  - المجموعة الرابعة -4
وتكون لدى هذه المجموعة إمكانية الكتفاء الذاتي والعتماد على التجارة الخارجية والســــــــــــــتيراد 

بقية المجموعة األخرى، وقد يمكنها هذا العدد من الســـــكان من بناء قاعدة صـــــناعية تشـــــمل أقل من 
 كافة الفروع األساسية لإلنتاج.

 :في الدول العربية النقص في الكوادر الوطنية -
إن بناء الكوادر القادرة على المســــــــــــــاهمة في عملية التنمية القتصــــــــــــــادية يعني تطور المدارس 

والتعليم بصـــــــورة خاصـــــــة، فعلى الرغم من كون إعداد الطالب في الجامعات  والتعليم بصـــــــورة عامة
والمدارس الثانوية في الدول العربية في ازدياد مسـتمر إلى أنه ل يزال أقل من المسـتوى المطلوب إذ 

( إلى البلدان الرأسمالية brain drainأن هذه المشكلة هو هروب األدمغة، أو ما يسمى باإلنكليزية )
مة، وأهم العوامل التي تســاعد على هجرة الخبرات من الدول العربية الظروف المادية األفضــل المتقد

التي توفرها لهم الدول التي تســــــــتقبلهم وخاصــــــــة الرأســــــــمالية، وتقدم هذه الدول من المغيرات لســــــــرقة 
در ااألدمغة من البلدان العربية التي هي بأمس الحاجة إلى خبراتها. إن أفضــــــــــــل وســــــــــــيلة لبناء الكو 

الوطنية المؤهلة هي بناء شبكة من المدارس التعليمية الفنية ولقد استطاعت بعض الدول العربية أن 
 تحقق نتائج معقولة في هذا المجال.

وحيث أن الدول العربية مرغمة على اســــــتيراد التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة فهي تعاني 
ة والتكنولوجيا التي يجب أن تســــــتوردها، بحيث تعطيها حالياا من مشــــــكلة جديدة: ما هي درجة التقني
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 (113) أفضل النتائج في زيادة إنتاجية العمل وتناسب مرحلة النمو والتطور التي تمر بها هذه البلدان؟

ولإلجابة عن هذا الســــــــــــــؤال يجب تحديد دور ومكانة الثورة التكنولوجية العلمية في تســــــــــــــريع عملية 
بيـــة. وتعبر الثورة العلميـــة التكنولوجيـــة أهم العوامـــل التي تهـــدف إلى التطوير والنمو في الـــدول العر 

 (114).تسريع النمو القتصادي الجتماعي وبمعنى أدق تهدف إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات
عملية اســــــــــتيراد التكنولوجيا ليســــــــــت عملية ســــــــــيئة بحد ذاتها، إل أن عدم توافر الشــــــــــروط  تبدو

اســــبة ســــيكون عائقاا في عملية الســــتفادة من الثورة العلمية التكنولوجية الجتماعية والقتصــــادية المن
دخال  وســــيؤدي بالتالي إلى نتائج ســــلبية على عملية التنمية وتجدر اإلشــــارة هنا إلى نســــبة تحديث وا 
نمــا يتمــان في الــدول العربيــة بــدرجــات  التكنولوجيــا إلى مختلف القطــاعــات ل ينمــان بــدرجــة واحــدة وا 

حين نجد أن بعض القطاعات القتصــــــــــــــادية تعمل وتســــــــــــــتفيد من التكنولوجيا العالية  متفاوتة، ففي
المســــــــــــــتوردة نرى هناك قطاعات ما زالت تعمل بطرق بدائية، وهذه نتيجة وقوع الدول العربية دائماا 

 ضحية استيراد هذه التكنولوجيا الحديثة في صنعها.
  :في الدول العربية التبعية وهيمنة قطاع النفط -

قول إلى أخرى ولكننا نســــــتطيع أن نلف درجة اعتماد القتصــــــاد على النفط وتبعيته من دولة تخت
ن معظم الدول العربية وأعضاء األوابك خاصة تعتمد في اقتصادها الوطني على النفط ويبدو ذلك إ

واضـــــحاا من خالل حصـــــة النفط في إجمالي الصـــــادرات أو في إجمالي الدخل أو في إجمالي الناتج 
( بين 1980-1970ي، تراوحت حصـــــــــــــــة النفط في صـــــــــــــــافي الدخل القومي في خالل الفترة)القوم

والجدير بالذكر أن حصة النفط في إنتاج الدخل القومي تزداد باستمرار، لقد زاد  %82.7و 56.3%
إلى  1970عام  %5507نصـــــيب النفط في إنتاج الدخل القومي في المملكة العربية الســـــعودية من 

، %61.2و %51.3، أما في ليبيا فلقد تراوحت حصــــــــــــــة النفط بين 1974-1973عامي  70.9%
 بقية الدول النفطية العربية.–ازدياد حصة النفط في إجمالي الناتج القومي  –ولقد شمل هذا التجاه 

الدول العربية الغنية بالنفط تشكل مكاناا اقتصادياا مناسباا لرأس المال األجنبي  معظم لقد أصبحت
زو هذه الدول لســـــتثماره في اســـــتخراج النفط، وكان الهدف الذي يســـــعى إليه رأس المال الذي بدأ يغ

هذا هو تحقيق أكبر األرباه ألصــــــــــــــحابه ومصــــــــــــــالح الدول األجنبية التي قدم منها دون أي اهتمام 
بمصـــــــالح الدول المنتجة للنفط، أن الربحية العالية التي كانت تعطيها الســـــــتثمارات في مجال النفط 

الرأســــمال األجنبي ل يهتم أبداا ببقية القطاعات القتصــــادية األخرى. لقد اســــتطاعت شــــركات جعلت 
النفط الحتكارية بفضـــــــل قوتها ومكانتها القتصـــــــادية أن يكون لها أثر كبير في الحياة الســـــــياســـــــية 

                                                 

، باللغة 1976وارســـو –ســـكي، مشـــاكل القتصـــاد العالمي المعاصـــر، كييف ي. روتكوفســـكا وت. روتكوف -( 113)
 . 127البولونية ص

 . المصدر السابق –( 114)
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بهذه  توالقتصادية للدول العربية النفطية، لقد كانت معظم األحداث السياسية والقتصادية التي مر 
البلدان مســــيرة إلى درجة كبيرة من قبل شــــركات النفط الحتكارية وبما يخدم مصــــالحها قبل مصــــالح 
الدول صـــاحبة العالقة بهذه األحداث، ونجم عن ذلك اعتماد اقتصـــاد هذه الدول بصـــورة كاملة على 

نتاج النفط إ استخراج وتصدير النفط الخام، أن اقتصاديات هذه البلدان أصبحت بالكامل تعتمد على
الخام وبيعه للدول الصناعية الكبرى، وبالتالي أصبحت البلدان العربية النفطية تابعة للسوق العالمية 
للنفط، أي أن هذه الدول أصــبحت عبارة عن مصــدر كبير للنفط الخام حيث أنهم ل يملكون بصــورة 

ا نبي التي يحتاجون إليهعادية أي إمكانيات أخرى للحصــــــــــــــول على الكميات الكبيرة من القطع األج
من أجل دفع قيمة المســـــــتوردات التي يشـــــــترونها، كما أنهم ل يملكون صـــــــناعة وطنية لتأمين حاجة 
الســوق الداخلية من الســلع ولذلك فهم مضــطرون لتغطية ما يحتاجون إليه من ســلع، صــناعية كانت 

على التبعية القتصــــادية  إن القضــــاء (115).أو زراعية، اســــتهالكية أو إنتاجية، عن طريق الســــتيراد
 يتطلب تنفيذ شروطاا ثالثة على األقل وهي:

 يجب أن يكون هيكل اإلنتاج عامالا مساعداا على النمو وملبياا حاجات القتصاد الوطني. -1
يجــب أن يكون تنويع وتوزيع التجــارة الخــارجيــة لبلــد مــا بــدرجــة معينــة بحيــث تكون عــامالا  -2

 مساعداا على النمو أيضاا.
 (116).ميةالتنتها يجب أن تكون بيد الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في ر ادالتنمية وا  إن  -3

ونرى أن الدول العربية ان لم تكن تفتقر لهذه الشــــــــــــــروط الثالثة فهي تفتقر بالتأكيد إلى أحدها 
وبذلك فهي تعاني من مشــــــــكلة التبعية القتصــــــــادية واعتماد اقتصــــــــادها على النفط الخام. والجدول 

 تالي يوضح مدى اعتماد اقتصاديات بعض الدول العربية على النفط وتبعيتها له.ال
وتقوم حالياا الدول العربية ببناء المشــاريع التي وجدت أنها ضــرورية للقضــاء على التبعية للســوق 
التجارية العالمية )التجارة الخارجية( والهدف من قيام هذه المشــــــــاريع هو تنويع القاعدة القتصــــــــادية 

 دم العتماد على النفط الخام وحده، أن تنفيذ مثل هذه السياسة يجب أن يحقق األهداف التالية:وع
 زيادة حصة المنتجات الصناعية في إجمالي الصادرات وخفض حصة النفط الخام. -1
يجاد قاعدة متينة تساعد على تحقيق التطور والنمو في مختلف المجالت -2  .تهيئة وا 
 ضرورية والقادرة على منافسة البضائع والسلع المستوردة.بناء الصناعات ال -3
تحســــــــــين شــــــــــروط التبادل التجاري في التجارة الخارجية والتي يجب أن تكون وســــــــــيلة تخدم  -4

 عملية استخراج الحتياطات والثروات المعدنية وأل تكون التجارة الخارجية غاية بحد ذاتها.
                                                 

( تشــــــــرين الثاني 1د. مصــــــــطفى العبد اهلل، حدود التنمية في الوطن العربي، مجلة دراســــــــات عربية العدد) -( 115)
 .93ص 1989

 1979تحت إشـــــــــــــراف إ. كوكلينســـــــــــــي: كييف/وارســـــــــــــو مجموعة مؤلفين  ،أفريقيا، القتصـــــــــــــاد والمجتمع -( 116)
 باللغة البولونية . 27و26ص
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العمليات ســــوف تختلف من بلد آلخر، وهذا يعتمد قبل  إن النتائج الجتماعية والقتصــــادية لهذه
كل شــــيء على اإلمكانات والظروف المتوافرة والتي تســــاعد على النمو، وعلى مفهوم التنمية وتحديد 
هيكلها وأهدافها السياسية والجتماعية ومدى فعالية النمو والتطور بالنسبة إلى هيكل العام لالقتصاد 

 (117).الوطني
لى إشـــباع الحاجات األســـاســـية في إطار العتماد على النفس، تطوير النســـق ويقتضـــي العمل ع

ء ليتوجه، في الزراعة والصناعة والخدمات، وبالتفاعل مع بنا الدول العربيةاإلنتاجي القائم حالياا في 
القدرة التكنولوجية الذاتية، إلنتاج )قيم الســـــــــــتعمال( المطلوبة للوفاء بالحاجات األســـــــــــاســـــــــــية للناس 

لتركيز على الســـــــــتهالك الجماعي بدلا من الفردي، وذلك عوضـــــــــاا عن نمط الســـــــــتهالك المقلد وبا
للغرب والذي يقوم على تنوع كبير في الســــلع المصــــممة لمجموعات الدخل العليا، ويتطلب اســــتيراداا 
واســـــع النطاق للتكنولوجيا المجســـــدة في الســـــلع والمعدات، وواضـــــح أن هذا التوجه يؤدي بدوره لدعم 

 .التحرر من التبعية التكنولوجية، وتطوير القدرة الذاتية في التكنولوجيا
ســــــــــــــعــد الــدين عبــد اهلل، من القبول العــام لمقولــة "التبعيــة"  إبراهيمبــدأ الــدكتور ي :آليـات التبعيـة

باعتبارها صـــياغة نظرية )تصـــف حقيقة أن دول العالم الثالث قد أخضـــعت خالل فترة معينة لم تزل 
ن لســـــيطرة النظام الرأســـــمالي العالمي، وأن الهياكل القتصـــــادية والجتماعية في هذه ممتدة حتى اآل

الدول قد أعيد تشـــــــكيلها بواســـــــطة القوى الرأســـــــمالية المســـــــيطرة ولصـــــــالحها. وقد أنتجت تلك العملية 
 التاريخية آثاراا اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة، حيث أدت إلى تفكك وتحلل العالقات بين مختلف
قطاعات القتصــــاد الوطني في الدول التي خضــــعت للســــيطرة الرأســــمالية، وارتباط الدول الخاضــــعة 
بالدول الرأســمالية المتقدمة بعالقات غير متكافئة يعاد تجددها باســتمرار، وأن بوســائل مختلفة، وذلك 
ل ابهدف أن يســتمر امتصــاص جانب هام من الفائض القتصــادي من الدول التابعة لصــالح رأس م

 .118الدولي( 
وبذلك نالحظ أن عالقات التبعية بين دول المركز ودول التخوم هي عالقات تاريخية وجدلية، 

 نشأت نتيجة للسيطرة والستغالل الستعماري.
ترتبط بنيوياا بالســـــــوق الرأســـــــمالي العالمي في إطار التقســـــــيم الدولي العربية دول الحيث ما تزال 

 المتعاظم للشركات متعدية الجنسيات في القتصاد العالمي.ومن خالل الدور  ،السائد للعمل
 
 

                                                 

ــــــــة بإشراف ز. ا –( 117) ــــــــة البولونيـ ــــــــج، دراسة لعدة مؤلفين صدرت باللغـ ــــــــة، صعوبات ونتائـ ــــــــر، الدول النفطيـ نظـ
 بومبليفسكي.

 الباحثين، في بحوث ومناقشــــــــــــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراســــــــــــات الوحدة العربية مجموعة من  -  118
 . 93ص1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1986نيسان  26/29عمان خالل الفترة 
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  :بين الدول العربية التفاوت في مستوى التطور -
يضــم الوطن العربي دولا ذات ظروف ســياســية واجتماعية واقتصــادية متباينة ومســتويات متفاوتة 

 .الديمغرافية – من التطور، وتختلف الدول العربية بعضها عن بعض، من حيث المؤشرات الطبيعية
بيد أن الدول العربية كافة يوحدها عدد من العوامل، اللغة المشـــــــتركة، التاريل المشـــــــترك، الثقافة 
العربية، الشــعب العربي، الوطن الواحد، المصــالح القتصــادية المشــتركة إضــافة إلى عامل مهم جداا  

وه وفي الوقت ذاته يتجلى بوضــــ وهو أن أمامها جميعاا مهمة التنمية الشــــاملة، وتســــريع وتائر النمو،
أكثر فأكثر تمايز الدول العربية واشتداد التفاوت في تطورها إضافة إلى التمايز والتفاوت في مستوى 
التطور بين الــدول العربيــة، فــإننــا نجــد مجــالا ثــانيــاا للتفــاوت، وهو التمــايز بين الــدول العربيــة والــدول 

 ية والدول المتقدمة.النامية، ومجالا ثالثاا بين الدول العرب
 :ويمكننا تحديد درجة التفاوت بين الدول العربية من خالل

 )النمو السنوي لعدد السكان، عدد الولدات، عدد الوفيات(. :المؤشرات الديمغرافية -
)مقارنة معدلت النمو، بخاصــــــة معدل نمو الناتج اإلجمالي لبعض  :المؤشــــــرات القتصــــــادية -

 رة زمنية طويلة(.الدول العربية، خالل فت
نشـــــــأت بســـــــبب التفاوت في التطور القتصـــــــادي بين الدول العربية، هوة كبيرة وعميقة من حيث 

دولر في عام  12700مؤشــر الدخل الفردي، حيث نالحظ أن الدخل الفردي في الكويت يصــل إلى 
درجــة  دولر. بــالتــأكيــد كــان هــذا الفرق الكبير في 310بينمــا لم يتجــاوز في مصــــــــــــــــل مبلغ  1979

التفاوت بين دخل الفرد في مصــــــــــــــر مثالا ودخل الفرد في الكويت وقطر، ناجم عن المبالغ والعوائد 
الكبيرة التي تحصـــــــــل عليها الدول العربية الغنية بالنفط مقابل تصـــــــــدير كميات كبيرة من هذه الثروة 

 المعدنية.
وتعاظم عدم التوازن  –قت الذي يتزايد أكثر فأكثر مع مرور الو  –وتنشــــــــــــــأ نتيجة لعملية التمايز 

في تطور الدول العربية. مجموعات من الدول المتباينة من حيث مســـتوى التطور القتصـــادي، وفي 
 النتيجة يكون لها أثر سلبي على التكامل القتصادي العربي، وقيام الوحدة العربية الشاملة.

قية حدة لألقطار العربية مع بكما يؤدي التفاوت وعدم التكافؤ المتزايد، إلى أضـــــعاف الجبهة المو 
 الدول النامية في مواجهة النهب اإلمبريالي، وفي سبيل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

 :في الدول العربية التراكم  االدخار واالستثمار -
إن ارتفاع نســــــــبة التراكم في الدخل القومي ل تؤدي حتماا إلى حل مشــــــــكلة تمويل الســــــــتثمارات 

د من األخذ بعين العتبار كمية التراكم وخاصــــــــــــة في الدول النامية، وفي مرحلة الضــــــــــــرورية، ول ب
تحديث القتصــــــاد القومي واســــــتيراد التكنولوجيا، ي ّكون الحجم المطلق للتراكم أهم من مؤشــــــر ارتفاع 

 نسبة التراكم.
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، يالســــــــــــــتثمار هو اإلنفاق الذي يجبر به رب العمل كي يقيم أو يحفظ ويطور الجهاز اإلنتاج
ويعبر عنه عادة بتحويل رأس المال النقدي إلى رأســــــــمال منتج )تحويل مبلغ من المال إلى وســــــــائل 
نتاج(. والســـــتثمار على مســـــتوى المنشـــــأة أو المصـــــنع يختلف عنه على مســـــتوى القتصـــــاد  عمل وا 

 فالوطني، ففي حين نالحظ أن شــراء مصــنع في حالة العمل يشــكل اســتثماراا بالنســبة للشــاري، وتوق
عن الســـــــتثمار بالنســـــــبة للبائع، بينما هذا اإلجراء ل يشـــــــكل أي الســـــــتثمار جديد بالنســـــــبة لمجمل 

 (119). القتصاد الوطني
والســـتثمارات الخارجية هي عبارة عن المؤســـســـات والمشـــاريع التي يتم إقامتها في دولة ما ولكن 

ســـــــســـــــات. ونعني بالســـــــتثمار بتمويل خارجي ومن قبل دولة أخرى، ســـــــواءا قام بذلك األفراد أو المؤ 
دائماا، ما يضــــــاف إلى رصــــــيد المجتمع من رأس المال مثل تشــــــييد مباني ســــــكنية جديدة، مصــــــانع 
جديدة، آلت جديدة فضــــالا عن أية إضــــافة إلى المخزون من المواد األولية والســــلع تامة الصــــنع أو 

 نصف المصنوعة.
كامل  متســـــــــــتحدباســـــــــــتمرار، حين يجب أن  إن عملية التنمية تحتاج إلى تراكم لرأس المال يتزايد

ية قد تكون الدول العربية الغن مدخرات األفراد والمجتمع عن طريق خلق فرص كافية لالســــــــــتثمار، )
بالنفط ل تعاني من هذا النوع من الصــــــــــــــعوبات وهي الســــــــــــــعودية، الكويت، ليبيا، اإلمارات العربية 

بقيــة الــدول العربيــة تواجــه هــذه المشــــــــــــــكلــة التي  ( إل أن المتحــدة، قطر، البحرين، الجزائر، العراق
تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى. والســبب األســاســي في ذلك أن غالبية المجتمع في الدول العربية 
على حالة من الفقر ل تســـــــــــمح لهم مجرد التفكير بالدخار. مع العلم أنه كلما اشـــــــــــتد الفقر في أي 

إلى ادخار وتراكم رأس المال لخلق فرص اســــــــــــــتثمار  دولة عربي، اشــــــــــــــتدت الحاجة في هذا الدولة
جديدة، )إل أنه كلما اشــــــــــــــتد فقر الدولة تعذر على الشــــــــــــــعب أن يدخر، ومن أهم واجبات التنمية 

والطريق الوحيد لكســــــــــر هذه الحلقة المفرغة هو  (120)(.القتصــــــــــادية أن تكســــــــــر هذه الحلقة المفرغة
 .استخدام عوائد النفط في تمويل عملية التنمية

دولر ســــــنوياا، فإن ذلك يعني  500إذا كان معدل الدخل الفردي في بلد ما منخفضــــــاا ل يتجاوز 
ل  يـــةالـــدول العربأن ليس هنـــاك ثروات كبيرة يملكهـــا بعض المواطنين، إن العمـــال والفالحين في 

 لأدنى درجــات المعــدل الوســــــــــــــطي، بينمــا يتمتع أفراد الطبقــات الغنيــة بــدخــ ينــالون كــدخــل فردي إل
 .مرتفع، يمكن استخدامه في تمويل عملية التنمية القتصادية

                                                 

نظر الموســــوعة القتصــــادية، مجموعة من القتصــــاديين، تعريب عاد عبد المهدي ود. حســــن الموندي، ا -( 119)
 . 39و 38ص 1980دار ابن خلدون بيروت 

ية، مجموعة من القتصــــاديين، تعريب عاد عبد المهدي ود. حســــن الموندي، نظر الموســــوعة القتصــــادا -( 120)
 . 39و38ص 1980دار ابن خلدون بيروت 
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)لقد شكل وجود رأس المال أو الوسائل المادية لإلنتاج الوسيلة التي انتقل بواسطتها اإلنسان من 
البدائية إلى تكوين الحضــــارات، وما زال رأس المال، على الرغم من تناقص أهميته بالنســــبة للتنظيم 

والتقنيــة، يمثــل المقومــات المهمــة التي ترتكز عليهــا القــاعــدة اإلنتــاجيــة للتنميــة. الجتمــاعي لإلنتــاج 
ولذلك فإن تكوين رأس المال المجتمعي من وســائل اإلنتاج المادية المباشــرة وغير المباشــرة وتحســين 
نوعية هذه الوســـــــائل، يمثل أحد التحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة والنامية على حد ســـــــواء، 

كوين رأس المال في بداية عملية التنمية يحتاج إلى كثير من التضــــــــــــحيات، فشــــــــــــد األحزمة على وت
البطون قد يكون ضـــرورة، وتخصـــيص معدل مرتفع نســـبياا من الناتج المحلي الجاري لالســـتثمار من 

 (121).أجل التكوين الرأسمالي، يصبح نتيجة منطقية للسياسة اإلنمائية(
مع في بداية مســــيرته التنموية هو تكوين بنية تحتية مناســــبة إضــــافة إن أهم ما يحتاج إليه المجت

إلى إنشـاء وتأسـيس وحدات إنتاجية عصـرية )المزارع، المصـانع، منشـ ت اإلنتاج األخرى( التي تقوم 
بتأمين السلع والخدمات الضرورية، وهذا يحتاج طبعاا إلى تخصيص جزء كبير من التراكم الرأسمالي 

خلق وتطوير وســــــائل اإلنتاج المادية، التي تســــــاهم في إنتاج الســــــلع والخدمات المحلي لالســــــتثمار ل
 لتلبية احتياجات المجتمع األساسية، وهذا يؤدي إلى تحاشي الوقوع في قطب التبعية.

 يؤدي إلى عدم تمكن العربيةإن انعدام الموارد المالية، وضــــــــــعف التراكم والســــــــــتثمار في الدول 
لخاص من بناء وتنفيذ المشــروعات التنموية الجديدة، أو خلق وســائل إنتاج القطاع العام أو القطاع ا

 مادية جديدة.
ومن المشــــــــــاكل التي تؤدي داخلياا إلى ضــــــــــعف التراكم والســــــــــتثمار، أنه ل توجد أمام المواطن 
العادي طريقة مناسبة يدخر بها األموال التي يوفرها إذا وصل إلى مستوى كاف من الدخل، وعندما 

هذا المواطن في ادخار واســــــــــــــتثمار الفائض الذي تجمع لديه إما أن يتورط مع المرابين أو يرغب 
النصــابين الذين يســتولون على أموال الناس، ثم بعد فترة يعلنون إفالســهم فتذهب هذه المدخرات إلى 
جيوب المســـــــــتغلين والطفيليين، وعندما تتوفر مؤســـــــــســـــــــات ائتمان وادخار أمينة محترمة، يســـــــــتطيع 

 اطن حينذاك أن يثق بهذه المؤسسات ويتحاشى المستغلين.المو 
ول يكفي أن تتوفر مؤســـســـات الئتمان، ألن مشـــكلة الئتمان ليســـت مشـــكلة مؤســـســـات، بل في 
حالة نفســـــــــية وعقلية، فإن عدم الثقة متأصـــــــــل تأصـــــــــالا عميقاا في عقل المواطن العادي، ويمكن أن 

 بد من تغيير هذا الشـــــــــــعور لدى المواطن قبل يحدث نتيجة لتجارب تاريخية أو قلق ســـــــــــياســـــــــــي فال
 إصاله وتأسيس مؤسسات الئتمان.

                                                 

، 1984/ مراكز دراســـــات الوحدة العربي بيروت 6علي خليفة الكواري، ســـــلســـــلة كتب المســـــتقبل العربي / -( 121)
 . 94ص
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ها أقطار هي التجزئة التي تعيشــ الدول العربيةثمة عقبة أخرى في طريق التنمية القتصــادية في 
األمة العربية، وخاصــة الحواجز التي تقام في وجه حرية التبادل التجاري بين الدول العربية )ضــعف 

 (.العربية يةنلتجارة البيوتراجع ا
)أن التطورات والتحولت التي عرفها العالم العربي منذ حصول أقطاره على استقاللتها السياسية 
لم تمكنه عملياا من تحقيق تنميته المســــــــتقلة، فكل بلد عربي مندمج في الســــــــوق الرأســــــــمالي العالمي 

وهي متغيرة  –ت ودرجة هذا الندماج بانفصــال عن الدول األخرى، كما أن األســس التاريخية وكيفيا
تشـــكل عوامل موضـــوعية تتعارض مع أية خطة تنمية طموحة وأي اندماج اقتصـــادي  -في كل بلد 

عربي منشـــــــــــــود، وبالتالي يصـــــــــــــعب أن نتكلم في الظروف الراهنة على )اقتصـــــــــــــاد عربي( بالمعنى 
قضـــــــــة داخل إطار الصـــــــــحيح، بل نســـــــــتطيع أن نتكلم فقط على مجموعة تنظيمات اقتصـــــــــادية متنا

 (122).واحد
ويعتبر حل المشـــــــكلة النقل والموصـــــــالت بين أقطار الوطني العربي من العوامل المســـــــاعدة في 
عملية التطور والتنمية، أن الطرق الجيدة والقنوات، واألنهار الصــــــــــــالحة للمالحة، والموان  الحديثة، 

لوطن قــد قربــت بين أجزاء ا بمــا تحققــه من ربط لألقطــار العربيــة وخفض في تكلفــة النقــل، وتكون
العربي المتباعدة فأصـــبحت في مســـتوى الدولة الواحدة، وتتضـــمن مشـــكلة النقل أولا وقبل كل شـــيء 
التكلفة، ثم ســـــــــالمة ما ينقل، ســـــــــرعة النقل التي تســـــــــمح بقيام أســـــــــواق محلية وعربية كبيرة بدلا من 

 على توحيد أنماط الســــتهالك بيناألســــواق الصــــغيرة المتباعدة كما وأن تطور وســــائل النقل يســــاعد 
إن التنمية الشـــــــــــاملة تفيد حتماا من المســـــــــــيرة القطرية للتنمية ولكنها تتســـــــــــارع وتزداد  .الدول العربية

 (123).صالبة ورشدانية إذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط إنمائي قومي

ناعي تتطلب التنمية، كما هو معروف، زيادة اإلنتاج المادي، وهذا يعني زيادة ا إلنتاج الصــــــــــــــ
وزيادة اإلنتاج الزراعي، وحيث أن الصـــناعة حديثة العهد، تبدأ اليد العاملة بالنتقال من المزارع إلى 
المعامل لتشــــــــــــــغيلها، وفي الوقت الذي تنتقل فيه األيدي العاملة من المزارع يطلب من الذين يبقون 

رها(أكثر من أي وقت مضــــــــــــى، أما إذا لم فيها أن ينتجوا مزيداا من المنتجات الزراعية )الغذائية وغي
ي نتج الفالحون المزيد من المواد الغذائية يؤدي ذلك إلى عدم الكتفاء الذاتي مما يضــــــــــــــطر الدولة 

مواطنيها، من البلدان األخرى، )وهذا يتنافى مع مصـــــــــــلحة  إلطعامالنامية لســـــــــــتيراد المواد الغذائية 
في شــــــــــــــراء الطعام اإلضــــــــــــــافي بل ينبغي توفير هذا النقد البالد، ألنه يجب أل ينفق النقد األجنبي 

لتسديد قيمة ما تحتاج إليه البالد من اآللت المستوردة من الخارج، وغير ذلك من المواد التي ل بد 
 .من الحصول عليها لتحقيق التنمية المطلوبة

                                                 

 . 124ص 1987كانون الثاني  28العدد  مجلة الوحدة، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، -( 122)
 . 121ديفيد كوشمان كويل، مصدر سابق، ص -( 123)
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ين يكون في ح أي أن اســــتيراد المواد الســــتهالكية يشــــكل عبئاا على عملية التنمية القتصــــادية،
اســــتيراد اآللت واألدوات ومســــتلزمات اإلنتاج األخرى عوامل مســــاعدة على النمو والتطور. ل شــــك 

لقطاع الزراعة دوراا مهماا في عملية التنمية، ويســــــــــــــتطيع أن يقوم بهذا الدور من خالل تحقيق  نأ
 األهداف العامة للسياسة الزراعية التالية:

 السلع والمواد الغذائية. توفير حاجات المواطنين من -1
زيـادة المحـاصــــــــــــــيـل الزراعيـة التصـــــــــــــــديريـة لتوفير القطع األجنبي، الالزم لشــــــــــــــراء اآللت  -2

 والتكنولوجيا الحديثة من الدول األخرى.
 تأمين حاجات الصناعة من المواد األولية الزراعية لتشغيل معاملها. -3
 قطاع الزراعي عبارة عن ســـــوق للســـــلع غيرتوفير الســـــيولة النقدية للفالحين، عندما يكون ال -4

 الزراعية )استهالكية أو إنتاجية(.
 توفير فرص العمل للمواطنين والمساهمة في إنجاه خطة اليد العاملة. -5

 هل تحقق الزراعة هذه المهمات في اقتصاديات الدول العربية؟
 أمر ل يزال موضع الدراسة وتقويم في مختلف الدول العربية.

إلى إقامتها، بســــــبب أهميتها، )مثل الطرقات،  العربيةشــــــاريع العامة التي تحتاج الدول وهناك الم
الســــــــــــــكك الحديدية، المطارات، المياه، المدارس، الكهرباء، المرافق الصــــــــــــــحية( إل أن إنجاز هذه 
المشــــــــــاريع يتطلب عدة ســــــــــنوات، وهي ل تعود بفوائد عاجلة على جماهير المواطنين لتثبت لهم أن 

م تعمل، وتحقق في طريقها تحســــــــــين مســــــــــتوى المعيشــــــــــة للمواطن، أن ما يهم المواطن هو حكومته
تحقيق المنافع العاجية التي يمكن أن يدركها ســــــريعاا ويلمســــــها بنفســــــه دون انتظار طويل، وخاصــــــة 
على الصعيد الصحة والغذاء، حينذاك يعرف المواطن بأنه يكتسب فوائد شخصية حقيقية ناتجة عن 

 ية التي تهتم بها وتنفذها الحكومة.عملية التنم
عادلة، فإن نجاه أي تطور عصـــــــــري يعتمد في  ديمقراطيةوســـــــــواء أكانت الحكومة مســـــــــتبدة أم 

الدرجة األولى على تأييد الشــــــعب وتعاونه ولكي يتســــــنى للحكومة اجتذاب فكرة وكســــــب تأييده يجب 
لشعب لريف مما يمكن أن يظهر لإصاله األحياء الفقيرة في المدينة، وتحسين مستوى المعيشة في ا

بصــورة واضــحة أن هذا اإلصــاله وهذا التحســين ليســا إلى خطوة في طريق التقدم، وليس إلى تنفيذاا 
  (124).للوعد الذي أعطته الحكومة لتحسين األوضاع تحسيناا ذا بوادر قريبة

                                                 

 . 43ديفيد كوشمان، التنمية القومية، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ص -( 124)
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زات نجالذلك من الضـروري أن تعمل الحكومة على كسـب تأييد الشـعب وتعاونه من خالل اإل)  
التي تحققها في ســـــــــبيل التنمية. إن التنمية الشـــــــــاملة تفيد حتماا من المســـــــــيرة القطرية للتنمية ولكنها 

 (125)(.تتسارع وتزداد صالبة ورشدانية إذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط إنمائي قومي

من  يةالدول العربالمشـــــــــــاكل والصـــــــــــعوبات التي تتعرض لها عملية التنمية في مختلف  أهمهذه 
حيث عدم تحديد هوية النظام القتصـــــــــادي الجتماعي في بعض الدول أو تحديد الهدف الرئيســـــــــي 
للنشــــــــاط القتصــــــــادي الجتماعي، ول بد أن تكون عملية التنمية القتصــــــــادية الجتماعية موضــــــــع 

ط باهتمام الفئات والطبقات الجتماعية كافة، وهذا يتطلب تحقيق مصــالح مختلف فئات الشــعب ويرت
مســــــــــــــار التطور في الدول العربية كما في بقية الدول النامية بالظروف الداخلية للبلد وكذلك بعوامل 

 خارجية خاصة التجارة الخارجية.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

آلياتها،  .العمل القتصــــــــادي العربي المشــــــــترك منطلقاتها .. أهدافها.. أولوياتها.. برامجها . إســــــــتراتيجية -( 125)
 .5و 4ص  1982( تونس 1جامعة الدول العربية، وثائق اقتصادية رقم )
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 الفصل السادس
 في الدول العربية ومحفزاته مناخ االستثمار

 )*(ية ب لالستثمارات األجنبتشجيع االستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ المناسب لجذ
تلتزم الدول األعضــاء في منظمة التجارة العالمية بإزالة اإلجراءات المقيدة لالســتثمارات األجنبية 
المباشـــرة. إنها الشـــروط التي تضـــعها القوانين الداخلية كأن تفرض عليها اســـتخدام مواد محلية للقيام 

اق المحلي وأخرى للتصـــدير. وبمقتضـــى التف بعملياتها أو إنتاج نســـبة معينة مخصـــصـــة لالســـتهالك
المتعدد األطراف لجولة أوروغواي يجب إلغاء هذه اإلجراءات خالل ســـــــــــنتين في الدول الصـــــــــــناعية 

. 1995وخمس ســــنوات في الدول النامية وســــبع ســــنوات في الدول األقل نموا وذلك اعتبارا من عام 
 واجه الســـــــــتثمارات األجنبية المباشـــــــــرة فييظهر بوضـــــــــوه أن هذا التفاق ل يعكس العقبات التي ت
 126البلدان العربية والتي تؤثر بشدة في تجارتها الخارجية. 

للمناخ الســـتثماري دور أســـاســـي في اجتذاب الســـتثمارات وتعبئة المدخرات كما أن لإلعفاءات 
ة ناجحة يالضــريبية والحوافز ومناطق التصــدير الحرة دورها. ولكن ل يمكن أن يقوم ســياســة اســتثمار 

وســليمة تعتمد فقط على اإلعفاءات والمتيازات ألن المحدد األســاســي لســياســة الســتثمار هو المناخ 
الستثماري الذي يتضمن الستقرار السياسي والقتصادي وضمان العدالة واحترام األنظمة والقوانين 

 التي تحكم سياسات الدولة والتعهدات التي تلتزم بها.
)يقصـــــــــد بمناخ الســـــــــتثمار مجمل األوضـــــــــاع  )عوامل الجذب والعوائق(:مناخ االســــــتثمار  -

القانونية والقتصــادية والســياســية والجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الســتثمار مكونات هذه 
، إل أنه قد أمكن حصــــــــر مجموعتين من العناصــــــــر تؤثر (127)البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير(

حدد في مناخ الســـــــــــتثمار العناصـــــــــــر المحفزة للمســـــــــــتثمر، و العناصـــــــــــر المعوقة كل منها باتجاه م
 لالستثمار والتي يبني عليها المستثمر قراره الستثماري:

 (128)مجموعة العناصر الجاذبة لالستثمار:  -آ
 المحلية. تالستقرار السياسي والقتصادي وثبات سعر صرف العمال -
 التعامل مع الجهات الرسمية في البلد المضيف.سهولة إجراءات تنفيذ الستثمار و  -
 إمكانية تحقيق عائد مجزي لالستثمار وحرية تحويل األرباه وأصل لالستثمار للخارج. -

                                                 
م( الصــــادر عن المؤســــســــة العربية لضــــمان 1988التقرير الســــنوي )مناخ الســــتثمار في الدول العربية لعام  – )*(

 .2004لكويت التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الستثمار، ام. و 1989الستثمار، الكويت 
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 .45تقرير مناخ الستثمار، المصدر السابق، ص -( 127)
 .47-44المصدر السابق ، ص -( 128)
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 توفير البنى التحتية واتساع حجم السوق الداخلي. -
 وضوه القوانين وسهولة الحصول على ترخيص لالستثمار. -
 ي يعقدها مع الغير.احترام البلد المضيف لالتفاقات الت -
 التسهيالت والمتيازات واإلعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية. -
 نجاه مشاريع سابقة في البلد المضيف. -
 توفير سوق منظم لتداول األوراق المالية. -
 توفير الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافد. -
دول التلف العناصـــــر المعوقة لالســـــتثمار في تخمجموعة العناصـــر المعوقة لالســـتثمار:  –ب 
 من قطر آلخر. ويمكننا تحديد هذه المعوقات وفقاا لما يلي: العربية
 عدم توفر الستقرار السياسي والستقرار القتصادي. -
 .حركة رأس المال وتحويل األرباه القيود المفروضة على -
 عدم ثبات سعر صرف العملة المحلية. -
 وصعوبة إجراءات التسجيل والترخيص.البيروقراطية  -
 عدم توفر البنى التحتية )األساسية( ومحدودية السوق المحلية. -
 عدم وضوه قوانين الستثمار وكثرتها وتضاربها. -
 عدم توفر سوق منظم لألوراق المالية. -
 عدم توفر عناصر اإلنتاج وصعوبة الستيراد من الخارج. -
 في اإلدارة القتصادية. تفشي الفساد اإلداري وخاصة -
 عدم توفر دراسات مسبقة عن فرس الستثمار المتاحة. -
 عدم وضوه سياسة اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. -
 عدم وجود حوافز كافية للصناعات المحلية. -

ويتم قرار الســـتثمار عادة في المشـــاريع التي يكون فيها معدل العائد على الســـتثمار أعلى من 
عدل الفائدة. وبذلك يعتمد حجم الســـــــــتثمار المحلي على حجم المشـــــــــاريع الســـــــــتثمارية التي يفوق م

معدل العائد المتوقع منها معدل الفائدة. وكلما كثرت أمثال هذه المشـــــــــــــــاريع، كلما ارتفع مســــــــــــــتوى 
 الستثمار المحلي. والعكس صحيح كلما عال معدل الفائدة كلما انخفض مستوى المحلي.

الضـــروري التنســـيق بين البلدان العربية بشـــأن التخصـــص في اإلنتاج حســـب المزايا  أصـــبح من
نتاج ســــــــــلع قليلة  القتصــــــــــادية النســــــــــبية لكل دولة، إذ إن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وا 
ومتشــــابهة في الدول العربية يؤدي إلى اشــــتداد حدة المنافســــة دون الحصــــول على نتائج إيجابية. ل 

ي أن المنافسة ضرورية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولكن الندماج التجاري العربي شك ف
وهو الهدف من تأســــــــــــــيس منطقة التجارة الحرة ل يتحقق إل عبر التخصــــــــــــــص المنظم الذي يكفل 
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تحســــــــــــــين القدرة اإلنتاجية. األمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحســــــــــــــين مناخ الســــــــــــــتثمار وتنمية 
ات العربية البينية ويوفر المناخ المناســــــب لالســــــتثمارات األجنبية ويطور القدرة التنافســــــية الســــــتثمار 

للســـــلع العربية المصـــــدرة إلى خارج المنطقة، كما يســـــمح بالســـــتخدام األمثل للعمالة واألطر العلمية 
 والفنية. 

عفاءات مغرية لجذب الســــــــــــــتثمارات بية، األجن تمنح غالبية الدول العربية مزايا وتســــــــــــــهيالت وا 
ســــــنة وتتناول مختلف أنواع الضــــــرائب  15وبخاصــــــة اإلعفاءات الضــــــريبية التي تصــــــل أحياناا إلى 

المباشـــــرة وغير المباشـــــرة. ) لكن الدراســـــات التي قامت بها "إدارة الخدمات الســـــتشـــــارية لالســـــتثمار 
مار الجاد، ســـــــتثاألجنبي" التابعة للبنك العالمي تبين أن هذه اإلعفاءات غير ضـــــــرورية لتشـــــــجيع ال

فهي تربك مالية المســتثمر األجنبي لرتفاع العبء الضــريبي عند انتهاء مدة اإلعفاء، كما أصــبحت 
البلدان النامية تتنافس في منح المتيازات الضــــــــريبية وغير الضــــــــريبية لألجانب دون المواطنين مما 

الوطنية إلى  يتعارض مع مبادئ اإلنصــــــــــاف. ويشــــــــــجع هذا األســــــــــلوب على هروب رؤوس األموال
الخارج. وقد تدخل مرة أخرى إلى البلد بصـــــــــــفتها اســـــــــــتثمارات أجنبية. ومن زاوية أخرى أوضـــــــــــحت 
التجارب أن ضــــــرورة موافقة الســــــلطات المختصــــــة على تقرير اإلعفاءات الضــــــريبية أدت إلى تعقيد 

لى تزايد الرشـــــوة. لقد بات من الالزم إلغاء هذه اإلعفاءات وا ها لســـــتعاضـــــة عناإلجراءات اإلدارية وا 
بضرائب ثابتة ومالئمة لنمط الستثمار. وبات من الضروري لتنمية التجارة العربية البينية والخارجية 

 129التصدي لألسباب الحقيقية لضعف الستثمارات األجنبية(. 
تعمل كافة الحكومات العربية على تشــــــجيع الســــــتثمار وتوســــــيع إمكانية الســــــتثمار في شــــــتى 

ادية بما يتالءم ومتطلبات عملية التنمية الشــــــــــــاملة ومختلف قطاعات النشــــــــــــاط القطاعات القتصــــــــــــ
 ربيةالدول العالســـتثمار المتاحة في مختلف  فرصتتركز و  القتصـــادي )عام، خاص، أو مشـــترك(.

 وبشكل بارز في القطاعات الرئيسة التالية:
لى ت التي تهدف إويالحظ أن فرص الستثمار تتمركز في مجال الصناعا القطاع الصناعي:-1

في الصـــناعات التصـــديرية والصـــناعات التي تحل  خاصـــةا الطاقة اإلنتاجية غير المســـتقلة و اســـتخدام 
 محل الواردات. بحيث يتم التركيز على:

الصــــــــــــناعات ذات القيمة المضــــــــــــافة المحلية العالمية التي تعزز التكامل الصــــــــــــناعي والترابط  -
 والقومي. األمامي والخلفي على المستويين القطري

 الصناعات التي تسهم في استغالل المواد األولية والخامات المحلية. -
 الصناعات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة. -
 الصناعات التصديرية. -
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تتبنى الحكومات العربية مجموعة من الســـــياســـــات واإلجراءات التي تهدف  القطاع الزراعي: - 2
الســــــتثمار في هذا القطاع. وهي بذلك تســــــعى إلى زيادة مســــــاحة األراضــــــي إلى توســــــيع إمكانيات 

المروية عن طريق بناء مشــــروعات الري والصــــرف. ثم التوســــع في زراعة النباتات العلفية والهتمام 
 بالثروة الحيوانية، وزيادة مساحة األراضي التي تنتج القمح ومختلف أنواع الحبوب.

 لتالية:افرص الستثمار العربية في هذا القطاع في المجالت وتتمثل أهم  قطاع السياحة: -3
 طوير المواقع األثرية والتاريخية والصحراوية وتشجيع السياحة والرياضة.ت -
 السياحة.تطوير واستثمار الشواط  وتنشيط  -
إنشــــــاء المســــــاكن والفنادق والمنشــــــ ت الســــــياحية المختلفة ونشــــــر القرى الســــــياحية في المناطق  -
 اسبة.المن
 توفير الخدمات والمرافق السياحية التي تؤمن للسائح رغباته. -
 إنشاء الستراحات السياحية. -
دارة مدن ألعاب سياحية في المناطق المناسبة. -  إقامة وا 
 نشر المنش ت السياحية الشعبية وتطويرها. -

ص بالعديد من الفر  وفي قطاع الخدمات ل بد من الهتمام بالمناطق الحرة التجارية التي تزخر
 الستثمارية.

زيادة في حجم تدفق الســــــتثمارات العربية الخاصــــــة بين الدول العربية.  2004وقد ســــــجل عام 
حيث وصـــــــــــلت قيمة جملة الســـــــــــتثمارات العربية الوافدة التي تم الترخيص بها خالل هذا العام نحو 

 نســـــــبتها أي بزيادة  2003عام مليون دولر في  3843.6مليون دولر أمريكي مقابل نحو  5898.4
حو ن الخدمات. وتوزعت هذه الستثمارات على أربعة عشرة دولة عربية كان نصيب قطاع 53.4%
 .%23.0من إجمالي الستثمارات ونصيب قطاع الصناعة  75.0%

مجموعة من التدابير والمقررات القتصــــادية على المســــتوى  2004وعام  2003لقد ســــجل عام 
توى كـل دولـة على حـدة من الـدول العربيـة كـان من أبرزهـا الجهود الهـادفـة إلى العربي وعلى مســــــــــــــ

بي لالستثمار عقد )الملتقى العر و . الدول العربيةتشجيع انتقال األموال العربية لستثمارها في مختلف 
. ناق  ةســــــــتثماريال تمشــــــــروعاعدداا من ال، طرحت خالله 2005شــــــــهر آذار ( خالل البحرينفي 

م أداء المشــــــــروعات الســــــــتثمارية العربية، ودور البنوك التقليدية واإلســــــــالمية في تمويل خاللها تقوي
المشــــروعات. كما ناق  المشــــروعات المعروضــــة للترويج موزعة بين قطاعات الزراعة، الصــــناعة، 

 (130)السياحة والخدمات.

                                                 

، بالســـــــــتناد إلى التقرير الســـــــــنوي  الصـــــــــادر عن 2004الوطن العربي خالل عام مناخ الســـــــــتثمار في  -( 130)
 .م 2004المؤسسة العربية لضمان الستثمار، الكويت 
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ي تخلق تمن الضــــــــــــــروري تحقيق التوازن بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، والقروض ال
المديونية. ويجب أن ل تضــــطر الدولة إلى القتراض الخارجي بأكثر من طاقتها، ألن ذلك ســــيؤدي 

 إلى تراكم المديونية، وزيادة أعباء خدمة الدين.
لقد كان النفط وما يزال يشــــــكل المصــــــدر التمويلي الرئيســــــي لالســــــتثمار في كافة الدول العربية 

ة راا رئيســاا للقطع األجنبي الالزم لتمويل عملية الســتيراد الواســعالغنية بالنفط. إلى جانب كونه مصــد
ويبدو واضــحاا أن معدلت النمو القتصــادي في الدول العربية  التي تحتاجها عملية التنمية الشــاملة.

 المصدرة للنفط قد تأثر بأوضاع النفط، إنتاجاا وصادرات وعوائد.
عالمي فاعل لجلب الســــــــتثمارات األجنبية، فالمراكز ل يتوفر العالم العربي على جهاز إ وأخيراا 

الوطنية مؤســـــســـــات دعائية وحكومية ل تبين إل الجوانب اإليجابية لبلدانها وتروج ألنشـــــطة تحتاجها 
الدولة دون النظر إلى جدواها للمســـــــتثمرين األجانب. وتقتصـــــــر الجهود الجماعية على المؤســـــــســـــــة 

األســــــاســــــي هو التأمين ضــــــد المخاطر التي تتعرض لها  العربية لضــــــمان الســــــتثمار رغم أن دورها
الســــــــــــــتثمارات العربية البينية. إنها المنظمة العربية الوحيدة التي تهتم بالمعلومات المتعلقة بمناخ 
الســــــــتثمار. لكن هذه المعلومات صــــــــادرة مباشــــــــرة من الحكومات ول تتضــــــــمن ســــــــوى المؤشــــــــرات 

المســــــتثمر توظيفها والعتماد عليها. وبات من  القتصــــــادية الكلية بصــــــورة مقتضــــــبة يصــــــعب على
الالزم إنشــاء جهاز إعالمي عربي موحد تشــرف عليه مؤســســات القطاعين العام والخاص وبالتعاون 
مع المنظمات العربية المتخصـــصـــة، يتمتع بحرية واســـعة في تقدير المناخ العام لالســـتثمار، ويتولى 

اد تمويلهـا بـاســــــــــــــتثمـارات أجنبيـة وحجم رأس المـال توفير المعلومـات عن المشـــــــــــــــاريع المختلفـة المر 
والمتيازات المالية والضريبية والسوق الداخلية والخارجية والبنية التحتية ومعدلت األرباه المتوقعة. 
وبطبيعة الحال لن تؤدي بالضــــــــــرورة وفرة ومصــــــــــداقية وحداثة المعلومات إلى تكالب الســــــــــتثمارات 

 ات يؤثر سلبيا في تدفق هذه الستثمارات ويقود بالتالي إلى ضعفاألجنبية، لكن غياب هذه المعلوم
 131األهمية التجارية للبلدان العربية. 

 :العربية الدولاالستثمار في  عتشجي سياسات
يعتبر معدل التراكم الرأســــمالي هو المتغير األســــاســــي الذي يحدد معدل النمو في القتصــــاد في 

تخصــــــيص موارد الســــــتثمار بين القطاعات واألنشــــــطة هو  هذا بينما يعتبر خالل األمد المتوســــــط،
 العمال الحاسم في تحديد مدى النمو و التوازن طويلي األجل و مدى استمرارهما.

حددة بالستناد إلى اعتبارات و عوامل م الستثماريبني المستثمر قراراته في توظيف األموال و 
رية تحويل األموال و األرباه باإلضــــــــــــافة إلى ح ،اســــــــــــتقرار النظام القائم ،أهمها فرص تحقيق الربح

ص مدى توفر المعلومات حول فر  ،المناخ العام لالستثمار والذي يشمل وضوه السياسات و القوانين
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وفر البنية ول بد من التأكيد على ت ،درجة اللتزام بتنفيذ  التعهدات المتفق عليها ،الســــتثمار المتاحة
 132 شح لالستثمار.في البلد المر  األساسية التحتية

تأتى أهمية هذه العتبارات من إن ســـــــــوق المال التي تســـــــــتقطب المدخرات لالســـــــــتثمار لم تعد 
تتســــــم اآلن بخاصــــــية العالمية التي تتيح للمســــــتثمرين ألنه أصــــــبحت مجزأة كما كانت عليه من قبل 

ع جم الســــــــــــــتفــادة من فرص الســــــــــــــتثمــار في جميع أنحــاء العــالم نتيجــة للتطور الهــائــل في مجــال
 قناعإل ي قوييضــــــــع مختلف المناطق في وضــــــــع تنافســــــــ األمر الذيالمعلومات وتوزيعها إلكترونيا 
 .واجتذاب رؤوس األموال األجنبية واألجانب المحليين رجال األعمال والمستثمرين

 عالميةال تركز معظم المدخرات المزيد من الستثماراتومما يزيد من حدة التنافس على اجتذاب 
المتحدة  توالوليا اليابانو  دول التحاد األوروبي المتقدمة والدول الغنية بالنفط وبخاصـــــــــــة الدول في

جة كبيرة واليابانيين على در  األوروبيينن المســــتثمرين إنظرا لضــــخامة اإلمكانات المالية فو  األمريكية
  المتاحة في مختلف دول العالم.من الحذق والتحوط أمام فرص الستثمار 

ذا كان ت وافر الحوافز والعوامل التي تشــجع على الســتثمار في الدول العربية يختلف بين دولة وا 
مســـــتوى التطور القتصـــــادي وعدد الســـــكان ) حجم الســـــوق( والمســـــاحة )  وأخرى خاصـــــة في مجال

البنية األســـــــاســـــــية فان دول في جنوب شـــــــرق آســـــــيا قد تمكنت إلى حد كبير ممن و  الموارد الطبيعية(
ســـــــتثمار فيها مثل تايالند، ماليزيا ســـــــنغافورة إندونيســـــــيا كوريا الجنوبية. األمر الذي  تذليل عوائق ال

مكن تلك الدول من الفوز باهتمام الكثير من المســـــتثمرين األجانب خاصـــــة  في اليابان وهذا بالطبع 
ا ة إل إذالعربي للدولومن صــــــــعوبة اســــــــتقطابها  لجذب الســــــــتثمارات األجنبيةالتنافس  حدة يزيد من

 توافرت فرص و ظروف مماثلة على األقل.
د من يعدالفي  الســـتثمارات الحكومية ( 0 القطاع العامحتى نهاية القرن العشـــرين ظلت حصـــة 

كالجزائر و مصــــــــر و  % 70مثل نســــــــبة عالية من مجموع الســــــــتثمارات فتبلغ نحو تالعربية  الدول
ر لســــتثمارات العامة نســــبة مرتفعة يســــيطو في البالد التي تمثل فيه ا الســــودان و ســــورية و اليمن.

القطاع العام على عدد كبير من األنشــــــــــــطة القتصــــــــــــادية فالنظام المصــــــــــــرفي و التأمين و التجارة 
 الخارجية و الصناعة الحديثة و التعدين و التشييد و المرافق العامة و النقل بأنواعه المختلفة.  

                                                 
الصـــــــندوق العربي لإلنماء  منشـــــــورات:، تحرير: ســـــــعيد النجار، ســـــــياســـــــات الســـــــتثمار في البالد العربية -  132
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ويل اســــتخدام الفوائض في تمو ت األيدلوجية العتباراكو يرجع هذا الوضــــع إلى أســــباب مختلفة 
دارة المشــــــــروعات الكبرى أو رغبة  العملية اإلنتاجية أو عدم وجود قطاع خاص قادر على إنشــــــــاء وا 

 اإلستراتيجية في القتصاد القومي. بالقطاعاتالدولة في الستيالء على ما يسمى 
لى عالقطاع العام لوحده رة ن قدأالعتراف بهذا الوضـــــــــــع بو تتمثل نقطة البداية في إصـــــــــــاله 

إدارة النظام القتصــــــــــــــادي لها حدود ل يمكن تخطيها و هناك من الدلئل ما يشــــــــــــــير إلى أن حجم 
وان ثمة حاجة ماســــــــــة إلى إعادة النظر  في بعض الدول العربية القطاع العام قد تجاوز تلك الحدود

 ية للتنمية و في وضــــــــوء اإلمكاناتبالحجم األمثل للقطاع العام بما يتماشــــــــى مع الحتياجات الحقيق
القيام بدور هام في النظام باإلدارية و المالية المتاحة و من المســـــــــلم به إن الدولة ســـــــــوف تســـــــــتمر 

 في كل دولة على ضـــــيق الســـــوق المحلية النظرالقتصـــــادي و هذا أمر ل مفر منه إذا أخذنا بعين 
ا حجم للقطاع العام يتجاوز بكثير م ظل لذلك ،عناصــــر اإلنتاج والقيود المفروضــــة على انتقال حده

يمكن تبريره على أســـــــــاس هذه العتبارات و من الصـــــــــعب تبرير اســـــــــتمرار قيام الدولة في عدد من 
البالد العربيـــة امتالك و إدارة محالت لتجـــارة التجزئـــة و بيع المواد الغـــذائيـــة و مخـــابز الطحين و 

احة و الســــــفر و الشــــــركات لإلعالن و تربية ال ت لبيع الكتب و فنادق و وكالت للســــــحمطابع و م
 ..الدواجن  ومصايد األسماك.

ام الدولة وجوب قي هاأنشــــطة اقتصــــادية ينبغي إن تترك بطبيعتها للقطاع العام من ل شــــك هناك
بخدمات التعليم و الصــــــــحة و الدفاع و األمن باإلضــــــــافة إلى وظائفها التقليدية بل إن القطاع العام 

الكهرباء و  المياه و وبخاصة تأمينيجب إن يتولى شؤون البنية األساسية  لعربيةافي اغلب البلدان 
 المواصالت و الصحة و الطرق و الري.
 دور اليمان في جذب االستثمارات:

إن دور الضــــمان في جذب الســــتثمارات دور تكميلي و إن تحســــن مناخ الســــتثمار في جوانبه 
اتية هو العامل األســـاســـي لجذب الســـتثمارات المباشـــرة المختلفة الســـياســـة و القتصـــادية و المؤســـســـ

إن عملية تحســــــين مناخ الســــــتثمار عملية في غاية التعقيد و يصــــــعب  ،الوافدة من المنطقة العربية
معالجتها على المدى القصـير و لكن من األمور المشـجعة إن هذه المسـالة قد أخذت مكان الصـدارة 

التنمية عموما و مشـــــكلة المديونية على وجه الخصـــــوص و في النقا  الدائر علنيا حول مشـــــكالت 
الرأي الســائد حول هذا الموضــوع كما يبدو هو إن تحســين مناخ الســتثمار بإعادة هيكلة و تصــحيح 
القتصـــادات التي تعاني من مشـــكالت مزمنة في اتجاه تحرري كفيل بجذب المزيد من الســـتثمارات 

مارية أي إن مزيدا من التدفقات الستث و خبرات إدارية نافعة.تجلب معها تقنية جديدة  التيالمباشرة 
هي من المداخل الهامة لحل مشـــــــــــــكلة المديونية و في النهاية مشـــــــــــــكلة التنمية و ل شـــــــــــــك في إن 
مضـــــــاعفة جهود و عون المجتمع الدولي و اإلقليمي شـــــــرط أســـــــاســـــــي إلحراز تقدم ملموس في هذا 

 ل المعنية هي العامل الحاسم.المجال و لكن تبقى الجهود الذاتية للدو 



 204 

قد كان لالتجاه غير المتماثل في الزيادة في األســــعار آثار ســــيئة على تخصــــيص المدخرات و ل
المال بدل من الســـتثمار في  رأسكتناز و هروب الكما شـــجع أنشـــطة المضـــاربة و  الســـتثمارات،

في منتصــــــــــــــف  العربية اتو في مواجهة الختالل الهيكلي، وضــــــــــــــعت الحكوم القطاعات المنتجة.
برنامجا لإلصاله و التثبيت القتصادي، وقد كانت األسعار و أسعار الصرف و أسعار الثمانينات 

 تابالنســـبة لســـياســـات الســـتثمار، تعمل الحكوم أما الفائدة و اإلنفاق من أهم أدوات هذا اإلصـــاله.
  133 ستثمرين.تحررا ومنافسة، بحيث يمكن جذب المزيد من الم أكثرعلى تهيئة مناخ 

كامل هناك ت كما أن ،بعض القطاعات فيالســـتثمار العام ليس له بديل يحل محله على األقل 
بين الســــــــــــــتثمار العام والخاص فإذا لم يحترم هذا التكامل فقد يؤدي ذلك عاجال أم آجال إلى وقف  

كاف و ن بالقدر التقدم الســـتثمار الخاص و أخيرا فان الرصـــيد المتوفر من المال العام لم يعد يصـــا
هناك ضــــــــــــــياع للكفاءة و تبذير الموارد و لذا فالبد  من إعطاء دفعة جديدة لالســــــــــــــتثمار و التنمية 

على النمو أسرع و هو ادعى إلى النمو منه إلى الركود بل ادعى  هو تأثير  أسهلفالتصحيح الهيكلي 
ن الديكاجهة مشــــــــكلة كبيرة أريد مو  اإلى الســــــــالم الجتماعي و لكن ل بد أيضــــــــا من دفعة جديدة إذ

وات ها اهلل الكثير من الثر او الدول العربية فقد حب يفائض القتصـــــــــــــــادالالخارجي إذ يلتهم معظم 
الطبيعية و البشـــــرية التي يمكن أن تبنى منها أســـــس التقدم القتصـــــادي إذا ما توفرت الســـــتثمارات 

ي مالية ضخمة تقع خارج العالم العرب المناسبة. فباإلضافة إلى المدخرات المحلية هناك أيضا موارد
يمكن اجتذاب بعضها للمشاركة في استغالل الموارد العربية وتنميتها و الواقع أنها بالرغم من أهمية 

واجتذاب رؤوس األموال األجنبية، للمشـــــــــــــاركة في التنمية العربية، فإننا لم   تعبئة المدخرات المحلية،
ين عن الغاية المرجوة. كما أن هناك عددا من العوائق التي تحتاج ديوما زلنا بع نقم بما فيه الكفاية،

 إلى النظر فيها واستعراض ما وراءها بصراحة ودقة.
لذلك يجب أن تتجه األولويات نحو اســـــــتقطاب  أفضـــــــلبحاجة إلى طاقات جديدة  الدول العربية

حات نا تقديم المقتر وبذلك يمكنالســــــــــــــتثمارات العربية ومن ثم التجاه نحو الســــــــــــــتثمار األجنبي. 
 التالية:
  دائم  تطويرها بشــــــــكلالعمل على يجب أن تتصــــــــف التشــــــــريعات الســــــــتثمارية بالديناميكية و

 وتحديثها حسب المتغيرات القتصادية.

                                                 
منشــــــــورات: الصــــــــندوق العربي لإلنماء ، تحرير ســــــــعيد النجار، ســــــــياســــــــات الســــــــتثمار في البالد العربية -  133

،  1989قد العربي. مؤســــــــــســــــــــة دار الهالل للطباعة والتوزيع. الكويت القتصــــــــــادي والجتماعي، وصــــــــــندوق الن
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  تبســــيط اإلجراءات الحكومية واإلدارية التي ينبغي على المســــتثمر القيام بها للحصــــول على
ظام النافذة الواحدة بين المســـــــتثمر والجهة المســـــــؤولة عن موافقة إلقامة مشـــــــروعه من خالل إتباع ن

 الستثمار. 

  تشــــجيع إنشــــاء شــــركات مســــاهمة اســــتثمارية متخصــــصــــة في إقامة مشــــاريع محددة ضــــمن
  للتنمية القتصادية في البالد. اإلستراتيجيةالتوجهات 

  .عادة تأهيل المصـــارف المتخصـــصـــة تشـــجيع المصـــارف تطوير عمل النظام المصـــرفي. وا 
الخاصـــة والحكومية على المشـــاركة في عمليات الســـتثمار المختلفة والمحاصـــصـــة في إقامة بعض 

 المشاريع التنموية الهامة.

  .تاحة الفرصـــة للمشـــروعات الصـــغيرة وتمويلها بالكامل تطوير الدور التســـليفي للمصـــارف وا 
 وبخاصة للشباب المهتمين بهذا النوع من المشروعات.

 غار المستثمرين والحرفيين والمزارعين والتجار. تقديم قروض متساهلة لص 

 الجماعاتجل اســــتقطاب كتلة كبيرة مكتنزة موجودة في أيدي أمن  ةرف إســــالمياإقامة مصــــ 
ؤوس له في المدن الرئيســـــية لمتصـــــاص ر  التي تحرم الفائدة. والســـــماه للبنك اإلســـــالمي بفتح فروع
 لناس من أجل استثمارها لصالحهم.األموال المجمدة من المنازل أو المكاتب لدى بعض ا

  فقط من سعر الفائدة على الدخار شريطة   %1تحديد سعر فائدة اإلقراض المصرفي أقل
التوظيف في اســتثمارات مجدية أو معلن عنها. وجعل ســعر الفائدة متحركا لمعالجة حالتي التضــخم 

 و النكما . 
 ضــــيات المصــــلحة العامة وحســــب توزيع الســــتثمارات على القطاعات القتصــــادية وفق مقت

 النتائج التي تقدمها الدراسات الرياضية حول ذلك. 
 .إن الهتمام بالدخار ينطلق من أهمية كونه المدد األساسي لالستثمار 
  .جعل عالقة المستثمر مع جهة رسمية واحدة فقط وليس مع جهات متعددة 
 .سياسة اإلعفاءات يجب أن تكون مبررة علميا واقتصاديا 
  اسة األسواق قبل اإلنتاج و تقديم أفكار تسويقية ذات أداء عالي. در 
 تأسيس مناطق استثمارية متخصصة تكون عامل جذب لالستثمار.  
  تحديد معدلت لضــــــريبة الدخل واألرباه بســــــيطة ومختصــــــرة تمكن المكلف من دفعها وتزيد

 ويمكن اختصارها إلى نوعين من اليرائب:من موارد الدولة الضريبية. 
 .%10ضريبة مداخيل األشخاص وتحدد بنسبة  -أ 
 .%20-15ضريبة على أرباه شركات األموال وتحدد بنسبة  -ب 
  تطوير مشـــــاريع البنية التحتية مع إمكانية إشـــــراك القطاع الخاص في تمويل مشـــــاريع البنية

 التحتية وتطويرها.
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  الخاص وبخاصــــــة إعادة تأهيل القطاع العام، والتخلي عن بعض شــــــركاته لصــــــالح القطاع
 منها شركات التجزئة واللحوم والخضار والفواكه.

نجاز بعض الدراسات الترويجية التي تساعد على  إقامة ندوات ومؤتمرات للترويج لالستثمار. وا 
. ودراســة أفضــل طريقة لترويج اســتثمارات المغتربين والشــركات العربية واألجنبية. تجذب الســتثمارا

 المغتربين لالستثمار.استطالع ميداني لتوقعات 
  وهذا الموقع كاف لتحقيق مصدر ريعي كبير. للدول العربيةاستثمار الموقع الستراتيجي 

  إقــامــة المنــاطق والمــدن الصــــــــــــــنــاعيــة من قبــل القطــاعين العــام والخــاص وتزويــدهــا بكــامــل
الخدمات الالزمة ألنشطة الستثمار من مياه وكهرباء واتصالت وصرف صحي ومحطات معالجة 

 وطرق وفروع مصرفية.

  إمكانية إقامة مناطق اقتصـــادية متخصـــصـــة: صـــناعية و تكنولوجية وعلمية تســـهم في دعم
 التنمية القتصادية وتوطين التكنولوجيا والمعارف والستثمارات وتوفر فرصاا أكثر للعمل.

 .وضع برنامج داعم لتشجيع وقيادة اإلبداع والبتكار المنتجات 
 مشـــــاريع الســـــتثمارية األكثر جدوى اقتصـــــادية في إطار اإلســـــتراتيجية التركيز على إقامة ال

القتصــادية الشــاملة، و منح الحوافز والميزات اإلضــافية للمشــروعات، ذات القيمة المضــافة العالية، 
أو التي تنتج ســـــلعا جديدة ) لم تنتج ســـــابقا (، أو ســـــلعا معدة للتصـــــدير، أو التي توفر فرصـــــاا أكبر 

 للعمل.

 مشــــــــاريع القتصــــــــادية التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائبة أهمية ومزايا إعطاء ال
إضــــــــافية وزيادة في مدد اإلعفاء من ضــــــــرائب الدخل عن المناطق األخرى.. حيث يتســــــــنى توطين 
المشـــــاريع القتصـــــادية في مناطق الكثافة العمالية، وخلق توازن في إقامة المشـــــروعات بين مختلف 

 المحافظات.

 عقلية منفتحة جدا مع المستثمرين وهذه العقلية هي أهم حوافز الستثمار. تتوفرجب أن ي 
هناك حاجة ملحة لوجود هيئة لالســــــــــتثمار متخصــــــــــصــــــــــة تكون المرجعية الوحيدة بالعالقة مع 
المســـــــتثمرين. ويجب أن تمتلك هذه الهيئة خدمة النافذة الواحدة الكفيلة بتقديم الخدمات للمســـــــتثمرين 

الزمن الالزم للحصول على الموافقات والتراخيص إلى أقصى حد ممكن. و يجب أن تتوفر وتقليص 
خدمات أخرى تتعلق بالترويج لالســــــتثمار عربياا وعالمياا وتقديم الخدمات الســــــتشــــــارية للمســــــتثمرين 
)إعداد دراســـات الجدوى القتصـــادية، و أبحاث الســـوق.. الل(. كما يجب أن تلعب هيئة الســـتثمار 

مركز المعلومات الذي يزود المستثمر بكل ما يحتاجه من إحصاءات وفرص استثمارية وقوانين دور 
 جديدة وقضايا قانونية وغيرها.

األجنبية على حد ســــــــــواء، يتطلب والعربية و إن نجاه الدولة في اجتذاب الســــــــــتثمارات الوطنية 
ر ة في حســــــابات المســــــتثمتوفير مناخ اســــــتثماري ســــــليم ومســــــتقر، ألن ذلك هو العامل األكثر أهمي
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المحلي واألجنبي. فــارتفــاع معــدلت التضــــــــــــــخم، أو المغــالة في قيمــة العملــة الوطنيــة، أو الخفض 
سعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا المفاج  والحاد في قيمتها، أو التحديد اإلداري أل

 ة.ل يهي  الظروف المالئمة لجتذاب الستثمارات الوطنية واألجنبي
 القتصـــادية الكلية تفوق في أهميتها كثيراا اإلعفاءات وتشـــير التجارب إلى أن نوعية الســـياســـات

التي ل تمنح  وأالضـــريبية والجمركية وغيرها من الرســـوم. فبعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية 
ونغ ا هونغ كمزايا على اإلطالق اســــتطاعت أن تنجح في اجتذاب قدر كبير من الســــتثمارات، ومنه

هناك عدد كبير من الدول النامية التي فشـــــــــلت في اجتذاب رؤوس  كما أنوتايوان وكوريا الجنوبية، 
األموال على رغم ما تمنحه من حوافز ومزايا ســـــــــــــخية. وفي كل األحوال فان نوعية الســـــــــــــياســـــــــــــات 

 . القتصادية الكلية هي العامل المؤثر
اري بما يوفره من إطار صـــحي لتطوير وتحســـين مناخ ولبد من متابعة مســـيرة النفتاه الســـتثم

الســتثمار ومعالجة القضــايا التي يواجهها المســتثمرون بروه التعاون والتفهم المتبادل مما يؤدي إلى 
استقطاب الستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة من خالل إشراك القطاع الخاص السوري والعربي 

 واألجنبي في عملية التنمية. 
ن تطوير القضــــاء وضــــمان اســــتقالليته والثقة بدوره من أهم عناصــــر تعزيز ثقة المســــتثمر كما إ

طالق  واطمئنانه لســــــالمة اســــــتثماره. ول بد من متابعة اإلصــــــاله اإلداري على كافة المســــــتويات. وا 
النشــــــــاطات القتصــــــــادية أمام القطاع الخاص وتحرير جزء كبير من موارد الدولة لســــــــتخدامها في 

خرى. منوهين بأهمية الســــــــــتثمار في البنى األســــــــــاســــــــــية لالقتصــــــــــاد الجديد بالتعاون مع مجالت أ
 الشركات العربية واألجنبية في قطاع التصالت واإلنترنت.

أن زيادة حجم الســــتثمار كما ونوعا أمر أســــاســــي لتفعيل عملية النمو القتصــــادي وان القوانين 
ل مار ل تكفي لوحدها لكسب ثقة المستثمر وزيادة ضواألنظمة والقرارات التي تشجع وتضمن الستث

نما يجب توفير المناخ الســـــــــــــتثماري المالئم بعناصـــــــــــــره القانونية والمادية  التدفقات الســـــــــــــتثمارية وا 
والبشــــــرية والمصــــــرفية، مما يحفز األفراد ومؤســــــســــــات القطاع العام والخاص والمشــــــترك على القيام 

 هم عائدا مالئما وتعود بالنفع على الوطن بأسره.بالمبادرات الستثمارية التي تحقق ل
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 الفصل السابع
 صندوق النقد العربي

  في الدول العربية مؤسسات العـون اإلنمائيو 
تحتاج عملية التنمية القتصـــــــادية الجتماعية في الدول العربية إلى قيام هذه الدول باســـــــتثمارات 

 الســتغالل األمثل، وأول ما تحتاج إليه هو بناء الهياكل كبيرة تمكنها من اســتغالل مواردها الطبيعية
األســـــــــــاســـــــــــية لالقتصـــــــــــاد الوطني للدخول في مرحلة النطالق والنمو المســـــــــــتمر، والقيام بمثل هذه 
الســـتثمارات األســـاســـية يحتاج إلى تمويل وبشـــروط ميســـرة أفضـــل بكثير مما هو ســـائد في األســـواق 

ق ببناء مشـــــــــــــاريع إنتاجية كبيرة وهي أيضـــــــــــــاا تحتاج إلى تمويل المالية الدولية، وتبدأ عملية النطال
ضخم آلجال طويلة، ول تستطيع األسواق المالية الدولية التقليدية أن توفر األموال الالزمة باألسعار 
والشـــــروط التي يمكن للدول العربية القبول بها والســـــتفادة منها، وهنا يأتي دور المؤســـــســـــات المالية 

وتمويل عملية التنمية القتصــــادية الجتماعية في الدول العربية الفقيرة وذلك بتوفير  العربية في دعم
األموال الالزمة لبناء المشـــــــــــــــاريع اإلنمائية في مختلف القطاعات والعمل على توازن طرفي ميزان 

 (134)المدفوعات.
دية لم لقتصالقد أدى وجود فوائض مالية لدى الدول العربية إلى ظهور نوع جديد من العالقات ا

يكن مــألوفــاا من قبــل، ويتمثــل هــذا النوع الجــديــد من العالقــات في قيــام بعض الــدول النــاميــة الغنيــة 
)النفطية( بتقديم المســــاعدات المالية للدول النامية الفقيرة عن طريق القروض والمنح لمســــاعدتها في 

يـة وســـــــــــــــد العجز في موازين تـأمين األموال الالزمـة لتمويـل عمليـة التنميـة القتصـــــــــــــــاديـة الجتمـاع
المدفوعات لهذه الدول. وأنشأت الدول العربية األعضاء في منظمة األوبك مؤسسات مالية لإلشراف 
على هذه المســـــــــاعدات وتنظيمها من أجل تحقيق األهداف التي تقدم من أجلها. كما وتســـــــــهم الدول 

نمية مثل صــــــــندوق األوبك للتالعربية النفطية في معظم الصــــــــناديق والمؤســــــــســــــــات التمويلية الدولية 
 (135)اإلسالمي للتنمية وغيرها.

بدأت الدول العربية المصـــــــــــــــدرة للنفط بتقديم المســـــــــــــــاعدات المالية للدول النامية مع بداية العقد 
الســـــــــادس من هذا القرن، عندما أخذت تحقق فائضـــــــــاا مالياا. وبلغت قيمة التدفقات المالية من الدول 

/ مليون 393/ حوالي /1970ونات مالية للدول النامية في عام /العربية المصـــــــــــــــدرة للنفط من مع
/ مليون دولر. وقد بلغ حجم العون 2108/ مبلغ /1973دولر. ووصـــــــــلت هذه المعونات في عام /

 مليار دولر. 84حوالي  1987-1970اإلنمائي العربي خالل الفترة 
                                                 

 . 23أبو ظبي ص–، تحرير صندوق النقد العربي 1989التقرير القتصادي العربي الموحد  –( 134)
دراســـــــــة تحليلية ، مجلة النفط والتعاون العربي ، –شـــــــــحاتة وروبرت مايرو ، معونات دول األوبك  إبراهيم -( 135)

 100/، ص1978العدد الرابع / األول المجلد
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ن ة للنفط للدول النامية األخرى عوتختلف المعونات المالية التي تقدمها الدول العربية المصــــــــــــــدر 
المعونات التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة من حيث المصدر واألهداف، إذ يمثل العون المالي 
الذي تقدمه دول األوبك لبقية دول العالم الثالث انتقالا للموارد من دول نامية إلى دول نامية أخرى، 

ليس من مورد صــــــناعي متجدد وترتبط المعونات ومصــــــدر هذه األموال من مورد طبيعي ناضــــــب و 
ستراتيجيةالتي تقدمها الدول الرأسمالية بأهداف سياسية   للدول التي تقدم هذه المعونات. وا 

ولم تقتصـــر المعونات المالية العربية على تقديم القروض اإلنمائية التي تقدمها مؤســـســـات العون 
ة، بعـــد مؤتمر القمـــة العربي الرابع الـــذي عقـــد في اإلنمـــائي العربي، بـــل بـــدأت الـــدول العربيـــة الغنيـــ

، بتقديم دعم مالي في شــــــكل منح لكل من مصــــــر وســــــوريا واألردن. ولم يكن تقديم 1967الخرطوم 
نما قدم كدعم مباشـــــر  هذا الدعم المالي مرتبطاا بتمويل مشـــــروعات معينة أو خطة إنمائية محددة، وا 

 للميزانية.
قرن بدأت الدول العربية المصـــــــــدرة للنفط بتخصـــــــــيص جزء من ومع بداية الســـــــــبعينات من هذا ال

وصـــــلت هذه / 1980النامية األخرى، وفي عام / العربية الفوائض المالية التي تملكها لمعاونة الدول
 .المعونة إلى أعلى مستوى

 المســاعدات العربية اإلنمائية الميســرة )صــافي الســحب( وبذلك بلغت القيمة التراكمية إلجمالي 
/ 129200/ حوالي /2005-1970مة من الدول العربية الغنية إلى الدول النامية خالل الفترة /المقد

مليار دولر، اســـــــتخدمت في مختلف المجالت لمســـــــاعدة الدول النامية التي تفتقر لوســـــــائل التمويل 
 أثناء عملية التنمية الشاملة.

الميســــرة )صــــافي الســــحب( خالل والجدول التالي يوضــــح لنا حجم المســــاعدات العربية اإلنمائية 
 .2005-1970الفترة 

 2005-1970المساعدات العربية اإلنمائية الميسرة )صافي السحب( 
 70/2005 99 - 95 94 - 90 89 -85 84 -80 79 -75 74 -70 السنة

 129200 6820 13650 16367 35372 31870 7696 مليون دوالر يمريكي
 .401، تحرير صندوق النفط العربي، أبو ظبي ص2006الموحد التقرير القتصادي العربي  المصدر:

يتأثر حجم العون اإلنمائي العربية باألوضـــاع القتصـــادية في الدول العربية المقدمة للمســـاعدات 
اإلنمائية، وخالل فترة الثمانينات تراجع حجم العون اإلنمائي العربي بســــــــــــــبب التطورات الســــــــــــــلبية 

صـــــــة ما يتعلق بأســـــــواق النفط لما لها من تأثير كبير على حجم ألوضـــــــاع القتصـــــــاد العالمي وبخا
 العوائد النفطية.

من النـاتج  %1.8نحو  1984وكنســــــــــــــبـة من النـاتج، بلغ حجم العون اإلنمـائي العربي في عـام 
في العام الذي ســـــــــبقه. وكانت هذه النســـــــــبة أعلى من ذلك  %2.1المحلي اإلجمالي مقارنة بنســـــــــبة 
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في  1984. وتجدر اإلشــارة إلى أن هذه النســبة بلغت في عام 1982و  980بكثير خالل الســنوات 
على التوالي، ولمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي  %3.0و %4.5كل من الكويت والســـــــــعودية 

2.6%. 
"اتجهت قروض مؤســــــــــــســــــــــــات التمويل العربية إلى التركيز على  التوزيع القطاعي للقروض: -

بالمائة من إجمالي  57لقطاعات المواصــالت والطاقة والمياه قطاعات البنية األســاســية إذا خصــص 
للمياه والمجاري(. وكانت حصــــة  %4.7للنقل والتصــــالت،  %24.1للطاقة،  %28.2اللتزامات )

ناعة والتعدين  بالمائة، وخصــــــــــــــص لألغراض  16بالمائة والزراعة والثروة الحيوانية  16.5الصــــــــــــــ
 (136). بالمائة( 1.5وخدمات الصحة والتعليم والتدريب المختلفة التي تشمل موازين المدفوعات 

 2005للعمليات التمويلية حسب مجموعات الدول المستفيدة خالل عام التوزيع القطاعي 

 مجموع المساعدات البيـــــــان

 مليون دولر

حصص 
 القطاعات %

 حصة الدول العربية

 مليون دولر

 960.6 42.3 1658.9 النقل والتصالت

 655.8 19.6 769.7 )الكهرباء والنفط والغاز( الطاقة

 137.2 6.9 271.4 والصرف الصحيالمياه 

 41.4 5.4 213.4 والثروة الحيوانية الزراعة

 84.5 2.4 92.3 عة والتعديناالصن

 499.2 23.4 916.3 قطاعات أخرى

 2378.7 100.0 3922.0 المجموع
 .216، المصدر السابق 2006 التقرير القتصادي العربي الموحد المصدر: 

تتميز المســاعدات اإلنمائية العربية ســواءا الثنائية منها أومتعددة األطراف بارتفاع عنصــر المنحة 
من إجمالي  %50في مجموع قروض المســـــاعدات اإلنمائية الرســـــمية، وقد تصـــــل أحياناا إلى حدود 

دة همة والمتميزة للدول المســــــــتفيالقروض. لذلك يعد العون اإلنمائي العربي من مصــــــــادر التمويل الم
 العربية منها وغير العربية. ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها:

تميز العون اإلنمائي العربي بشــــــــــــروط مالية وقانونية ميســــــــــــرة مع ارتفاع عنصــــــــــــر المنح في  -
 عملياته.

                                                 

 . 275التقرير القتصادي العربي الموحد، المصدر السابق ص -( 136)
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قبل  نعدم تقيد القروض المقدمة في إطار العون اإلنمائي العربي بشـــروط التوريد أو التنفيذ م -
ية من ســياســات اقتصــادية ومال إتباعهمؤســســات الجهة المانحة. كما ل يصــاحبها تدخل فيما يتعين 

 واجتماعية.
نظراا لكونها مســــــــــــــاعدات من دول نامية إلى دول نامية أخرى )جنوب /جنوب( فهي ل ترتبط  -

 بعالقات سابقة ول تهدف إلى الستغالل المباشر أو غير المباشر.
مؤســســة التمويل اإلنمائي هي المؤســســة التي يغلب على  ســات التمويل اإلنمائي:ينواع مؤســ -

طبيعة عملها التمويل اإلنمائي المتوســـــــط أو الطويل األجل ســـــــواء كانت عامة أو خاصـــــــة الملكية، 
 نالحظ وجود ثالثة ينواع من مؤسسات التمويل اإلنمائي في الدول العربية:

أنشــــــــأت معظم الدول العربية، كل دولة على حدة،  ة:مؤســـــســـــات التمويل اإلنمائي القطري -1
مؤسسة، أو أكثر، للتمويل اإلنمائي، سواء من قبل القطاع العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص 

 1980أو القطاع المشــترك، ووصــل عدد هذه المؤســســات في مختلف أنحاء الوطن العربي في عام 
 مؤسسة متخصصة. 68حوالي 

يليها  (137)، مؤســـســـة 15دولة عربية  21ســـســـات تمويل الئتمان العقاري في بحيث بلغ عدد مؤ 
والباقي هو عبارة  9، ثم مؤســســات التنمية الصــناعية وعددها 10مؤســســات التنمية الزراعية وعددها 

عن مؤســســات )مصــارف( تنمية متعددة األغراض، كما وتشــمل اإليداع والتســليف والدخار واإلنماء 
لعدد، بطبيعة األمر، ليس هو المؤشــــــــــــر الصــــــــــــحيح لنتشــــــــــــار التمويل اإلنمائي التعاوني. إن هذا ا

المتخصـص. فتونس ولبنان واألردن والسـعودية والمغرب، على سـبيل المثال، تسـتحوذ على عدد من 
مؤســـــســـــات التمويل المتخصـــــص يجاوز الخمســـــة لكل منها إل أن بعض الدول العربية األخرى، قد 

ويتسع نشاط مؤسسات  (138). مؤسسات ولكن بحجم ومقدرة تمويلية أكبريتوفر لديها عدد أقل من ال
التمويل اإلنمائي القطرية ليشــــمل كافة القطاعات، الزراعة، الصــــناعة، الســــكن والعقارات، الســــياحة، 

 والصناعات الحرفية، وكذلك القطاع التعاوني والخدمات الجتماعية والفردية للمواطنين.
اإلنمائي الوطنية، وهي التي تهتم بتمويل المشــاريع التنموية داخل إضــافة إلى مؤســســات التمويل 

، أنشـــــــأت بعض ةدولة من الدول العربية، دون أن يكون لها أية نشـــــــاطات خارج حدود الدولة الواحد
الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول عدداا من الصناديق ومؤسسات 

 .(139)مساعدة الدول النامية )العربية وغير العربية( العون اإلنمائي بهدف
                                                 

 كافة الدول العربية باستثناء قطر، إذ ل يوجد بها أية مؤسسة . -( 137)
محمد ســــــعيد النابلســــــي، دور مؤســــــســــــات التمويل اإلنمائي القطرية في تمويل عمليات اإلنماء في الوطن  -( 138)
 . 56ص 2ع 9، م 1983عربي، مجلة النفط والتعاون العربي، الكويت ال
ؤسسة التي الميقول األستاذ محمد سعيد النابلسي: أن المفهوم الشائع لمؤسسة التمويل اإلنمائي على أنها  -( 139)

 .سواء كانت عامة أو خاصة الملكية لجها التمويل اإلنمائي المتوسط أو الطويل األيغلب على طبيعة عمل
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 الصناديق القطرية التي أسستها بعض الدول العربية منفردة لمساعدة الدول العربية وهي:
 (.1962الصندوق الكويتي للتنمية القتصادية العربية ) -
 (.1974صندوق أبو ظبي لإلنماء القتصادي العربي ) -
 (.1975ة )الصندوق السعودي للتنمي -
 (.1978الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ) -
 (.1973المصرف الليبي الخارجي ) -
، وهي التي قامت لتهتم بعملية تمويل المشــــــــــــاريع اإلقليميةمؤســــــــســــــــات التمويل اإلنمائي  -2

التنموية في مختلف أرجاء الوطن العربي وخارج حدود الدولة الذي تنتســــــــــب إليه المؤســــــــــســــــــــة، كما 
ل بعض ليشـــــم الدول العربيةعض المؤســـــســـــات اإلنمائية العربية التي يتعدى نشـــــاطها حدود ويوجد ب

 الدول النامية في آسيا وأفريقيا. وهذا المؤسسات هي:
 (.1968الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي ) -
 (.1976صندوق النقد العربي ) -
 (.1974البنك العربي للتنمية القتصادية في افريقيا ) -
 (.1975البنك اإلسالمي للتنمية ) -
 صندوق األوبك للتنمية. -

وتجدر اإلشـــارة هنا إلى مشـــاركة بعض الجهات غير العربية في كل من البنك اإلســـالمي للتنمية 
( بينما تصـــل %70وصـــندوق األوبك للتنمية. وتبلغ المســـاهمة العربية في رأس مال األولى حوالي )

 وق األوبك.( في صند%50إلى حوالي )
تعتمد الدول العربية األعضـــــاء في منظمة األوبك على عائدات النفط كمصـــــدر رئيســـــي لدخلها، 
وحرصــت هذه الدول على دعم ومواصــلة مســيرة المســاعدات التي تقدمها للدول النامية العربية وغير 

ويل المشـــترك التمالعربية. لقد مرت فترة ازدادت فيها األهمية التي تعلقها المؤســـســـات اإلنمائية على 
للمشـــــروعات. ولقد نشـــــطت مؤســـــســـــات التمويل، بخاصـــــة العربية منها في المســـــاهمة بتمويل عملية 

 التنمية الدول النامية.
( إحدى المؤســســات   I.B.Dيعتبر البنك الدولي لإلنشــاء والتعمير ) مجموعة البنك الدولي: -3

بنك الدولي تأســــــس ال اض والتمويل الدولية.الدولية التســــــعة التي تشــــــكل العمود الفقري لعمليات األقر 
وهو إحدى النتائج التي تمخض عنها مؤتمر برتن ووودز إضــــــــافة إلى مؤســــــــســــــــات  1944في عام 

 أخرى أنشأها المؤتمر مثل صندوق النقد الدولي.
يهدف البنك الدولي إلى تقديم القروض للدول األعضـــاء عن طريق تمويل المشـــروعات اإلنتاجية 

وخاصــــــة ســــــد احتياجاتها من العمالت األجنبية عند إنشــــــاء تلك المشــــــروعات. ويقوم  في تلك الدول
البنك الدولي بتمويل جميع األشـــكال والهياكل األســـاســـية مثل الطرق والســـكك الحديدية، التصـــالت 
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السلكية والالسلكية، ومرافق المياه والكهرباء وتمويل المشاريع اإلنتاجية ومشاريع الخدمات في شتى 
 جالت.الم

حدث في منتصف العقد السابع من القرن العشرين، وبعد  التهويل المغرض بشدن الثرا  العربي:
ارتفاع أســـــــعار النفط. تهويل مغرض بشـــــــأن الثراء العربي المتولد من العائدات التي كانت تحصـــــــل 

ل والتهوي  يعليها الدول العربية النفطية لقاء تصــــــدير النفط. وحاولت وســــــائل اإلعالم الغربية التهو 
في هذا الموضـــــوع لدرجة، تم تصـــــوير األموال العربية النفطية على أنها الغول الذي ســـــبب الكســـــاد 
القتصــــــــادي في أوروبا، وهدد مواطني الدول الغربية بالشــــــــتاء البارد. ليس هذا فحســــــــب بل ظهرت 

مكانية اســـــــــتثمارها في الدول الصـــــــــناعية المتقدمة ا وخاصـــــــــة أوروب حملة لمحاربة األموال النفطية وا 
الغربية والوليات المتحدة األمريكية. والحقيقة غير ذلك، ونســــــــتطيع أن توضــــــــح هذه الحملة الظالمة 
ضــــــــــــــــد الــدول العربيــة، من خالل المقــارنــة بين النــاتج المحلي للــدول العربيــة، ورقم مبيعــات بعض 

وهي الســـعودية، كان  -ثراء– الشـــركات الكبرى في الدول الصـــناعية. "فظهر أن أكبر الدول العربية 
ناتجها المحلي اإلجمالي يقل عن مبيعات ســــنة واحدة لشــــركة جنرال موتورز، بأكثر من ألفي مليون 

 (140). دولر لصالح الشركة
والجــدول التــاليــة يبين تقــديرات مجموع النــاتج المحلي اإلجمــالي لبعض الــدول العربيــة مقــارنــة مع 

 قيمة مبيعات بعض الشركات األمريكية.
قد بلغت  1977أن مبيعات شـــــــــركة فورد موتور لعام  أدناهحظ من األرقام الواردة في الجدول نال

ضــــعف الناتج المحلي اإلجمالي لجمهورية مصــــر العربية، أما شــــركة إيكســــو فكانت مبيعاتها تعادل 
ة مثالثة أضعاف الناتج اإلجمالي لليبيا. كما تزيد مبيعات شركة ستاندر أويل أوف كاليفورنيا عن قي

شــــــــــــــركــة أمريكيــة كبرى  21مليون دولر. أمــا مبيعــات  8900النــاتج اإلجمــالي في الكويــت بحوالي 
ــــــــ 1977خالل عام  / 223801دولة عربية بمقدار / 21، فكانت تزيد عن مجموع الناتج اإلجمالي لـ

العربي  ءمليون دولر، أن هذه األرقام وهذه المقارنة تبين لنا مقدار الظلم للعرب وتشـــويه صـــورة الثرا
 أن كان هناك ثراء !

 
 
 
 
 

                                                 

د. محمود الحمصـــي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، مركز دراســـات الوحدة العربية،  -( 140)
 . 49، ص1984بيروت 
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 العربية الدولالناتج المحلي اإلجمالي لبعض قيمة تقديرات 
 (مليون دولر أمريكي) مبيعات بعض الشركات األمريكية مقارنة مع قيمة

 الناتج المحلي اإلجمالي العربية الدول
1976 

قيمة مبيعات الشركات 
1977 

 أسماء الشركات

 جنرال موتورز 54961.30 52900 السعودية
 إيكسون 54126.22 17017 ليبيا
 فورد موتور 37841.50 16031 مصر
 موبل 32125.83 15777 العراق
 تكساكو 27917.33 15760 الجزائر
 ستاندر يويل )كاليفورنيا( 20917.33 12080 الكويت
 انتر ناشنال بزنس ماشين 18133.18 11060 اإلمارات
 ف يويلغال 17840.00 9219 المغرب
 جنرال الكتريك 17518.61 6170 سوريا
 كرايسلر 16708.30 6005 السودان

 شركة يمريكية 21مجموع  402977.00 179176 مجموع الدول العربية
د. محمود الحمصــي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، مركز دراســات الوحدة العربية،   المصدر:
 .50ص، 3ط 1984بيروت 
 : صندوق النقد العربي - 4

عندما قدم  1974وتعود فكرة إنشـــــــــائه إلى عام  1976تأســـــــــس صـــــــــندوق النقد العربي في عام 
الصــــندوق العربي لإلنماء القتصــــادي والجتماعي دراســــة إلى مجلس المحافظين، توصــــي بتوســــيع 

 الدولية. وتنسيق األسواق المالية العربية واستخدام الدينار العربي في المعامالت
واســــتجابة للقضــــايا التي طرحتها دراســــة الصــــندوق العربي لإلنماء القتصــــادي والجتماعي قام 
مجلس الوحدة القتصــــادية العربية بتحليل تلك الدراســــة، وقدم توصــــياته التي أوضــــحت أن الظروف 

لصــندوق اتتطلب إنشــاء صــندوق نقد عربي يشــكل إلى جانب  الدول العربيةالقتصــادية والمالية في 
ي لإلنماء القتصــــــــادي والجتماعي ما يقابل صــــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ووضــــــــعت بالعر 

الصــــــيغة النهائية لتفاقية صــــــندوق النقد العربي في اجتماع الرباط في المغرب في نيســــــان من عام 
 .1977. وبدأ العمل بالتفاقية في شباط من عام 1976

دوق النقد العربي، أن حكومات الدول العربية، رغبة منها في ورد في اتفاقية إنشــــــــــــاء صــــــــــــنوقد 
إرساء المقومات النقدية للتكامل القتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية القتصادية في جميع الدول 
العربية، فقد اتفقت على إنشاء هيئة عربية تسمى "صندوق النقد العربي". وتكون للصندوق شخصية 

يكون له حق التملك والتعاقد والتقاضـــــي. وتقرر أن يكون مقر الصـــــندوق في اعتبارية مســـــتقلة، كما 
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مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبذلك تأســـــــــس صـــــــــندوق النقد العربي كهيئة عربية 
 (141). ذات شخصية اعتبارية مستقلة

ألغراض ق ايهدف صندوق النقد العربي إلى اإلسهام في تحقي يهداف صندوق النقد العربي: -
 (142) التالية:
 تصحيح الختالل في موازين مدفوعات الدول األعضاء. -
العمل على اســـــتقرار أســـــعار المصـــــرف بين العمالت العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما  -

 بينها.، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء.
 النقدي العربي.إرساء السياسات وأساليب التعاون  -
تقديم المشـورة فيما يتصـل بالسـياسـات السـتثمارية الخارجية للموارد التقنية للدول األعضـاء،  -

على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتها حينما يطلب 
 منه ذلك.

 تطوير األسواق المالية العربية. -
الدينار العربي الحســـابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشـــاء  دراســـة ســـبل توســـيع اســـتعمال -

 عملة عربية موحدة.
تنسيق مواقف الدول األعضاء في مواجهة المشكالت النقدية والقتصادية الدولية بما يحقق  -

 مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكالت النقدية العالمية.
 (143). بين الدول األعضاء بما يعزز حركة المبادلت التجاريةتسوية المدفوعات الجارية  -

ذا أمعّنا النظر في أحوال الدول العربية في الوقت الحاضـر، واسـتشـرفنا ما يمكن أن يسـهم به  "وا 
الصــــــندوق في المســــــتقبل القريب في تحســــــين تلك األحوال وتوجيهها، بما يتفق والطموحات واآلمال 

وق منذ البداية، فإننا نجد أن حاجات الدول العربية التي تتسم بأولوية التي أوحت بفكرة إنشاء الصند
خاصـــــة تنضـــــوي تحت أربع مجموعات: أولها أنها بحاجة إلى ما يســـــاند جهودها لعالج الختاللت 
القتصــــــــادية التي تعيق مســــــــيرة التنمية، وثانيها توثيق العالقات وزيادة الترابطات القتصــــــــادية فيما 

توفير المزيــد من الوســـــــــــــــائــل والســــــــــــــبــل التي يمكن من خاللهــا تعبئــة مــدخراتهــا على  بينهــا، وثــالثهــا
المســــــــــــتويين الوطني والعربي لدعم التنمية في إطار تكاملي، ورابعها تعزيز التعاون والتنســــــــــــيق بين 

 (144)السياسات القتصادية، وعلى األخص فيما يتعلق بالتنسيق النقدي والمالي".
                                                 

، إصــــــدار الصــــــندوق ، أبو ظبي  1977/1983صــــــندوق النقد العربي أهدافه وهيكله ومجالت نشــــــاطه  -( 141)
 . 6، ص1984

 . 9و 8المصدر السابق ص -( 142)
 المادة الرابعة.–اتفاقية صندوق النقد العربي  -(143)
 .  13أبو ظبي ص 1989صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  -(144)
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وفي ســــــــبيل تحقيق األهداف المذكور أعاله  ق النقد العربي:صـــــندو وســـــائل تحقيق يهداف -
يعتمد الصندوق وسائل عديدة ومتنوعة منها: تقديم التسهيالت الئتمانية القصيرة والمتوسطة األجل 

 كما يقوم للدول األعضـــــــــــاء بهدف مســـــــــــاعدتها في تمويل العجز الحاصـــــــــــل في موازين مدفوعاتها.
 اضاإلقر لدول األعضـــــاء تعزيزاا لقتراضـــــها من مؤســـــســـــات الصـــــندوق بإصـــــدار الكفالت للصـــــالح ا

 والتمويل األخرى.
ويعمل الصندوق على تنسيق السياسات النقدي للدول األعضاء وتطوير التعاون بين السلطات 

 النقدية التجارية وتنميتها، وتشجيع حركة رؤوس األموال بين الدول األعضاء.
الدول األعضـــــــــاء بشـــــــــأن أحوالها القتصـــــــــادية  كما يقوم الصـــــــــندوق بعقد مشـــــــــاورات دورية مع

 (145). والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية
وقد نصت المادة السادسة في اتفاقية الصندوق على ضرورة التعاون فيما بين الدول األعضاء، 

 يقـوم كل عضو بما يلي:وفيما بينها وبيـن الصندوق لتحقيـق أغراضـه وهذا يقتضي أن 
اإلقالل من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء وكذلك القيود على انتقال )  –أ 

 .( رؤوس األموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف إزالة القيود المذكورة كلية
 ســــيما لالعمل على تحقيق القدر الضــــروري من التنســــيق بين الســــياســــات القتصــــادية و )  -ب

نشاء عملة الظروف إل المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل القتصادي العربي ويساعد على تهيئة
 .من التفاقية 11ص  (. عربية موحدة

ويعمل الصـــــــندوق على تقديم المعونات الفنية لألجهزة النقدية والمصـــــــرفية في الدول األعضـــــــاء 
اد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق التكامل بهدف التنســــــــــــــيق فيما بينها والوصــــــــــــــول إلى اتح
 القتصادي العربي والوحدة القتصادية العربية.

العضــــوية في الصــــندوق مفتوحة لجميع الدول العربية التي تصــــادق على اتفاقية الصــــندوق وقد 
إحــدى وعشــــــــــــــرين دولـة  1988بلغ عــدد الــدول العربيــة التي وقعــت على التفــاقيــة حتى نهــايــة عــام 

 في جامعة الدول العربية باستثناء جيبوتي. ة، وهي تشمل الدول العربية األعضاء كافةا عربي
ويتعامل الصــندوق كهيئة مســتقلة مع الدول األعضــاء بواســطة وزارة المالية والمصــرف المركزي 
في كل منها أو أية هيئات مماثلة يحددها أعضــــــــــاؤه، وللصــــــــــندوق أن يطلب من الدول األعضــــــــــاء 

نات واإلحصــــــــائيات الضــــــــرورية والالزمة للصــــــــندوق ليتمكن من القيام بوظيفته وتحقيق تزويده بالبيا
أهدافه على الوجه األكمل. ويشمل ذلك تقديم التقارير والبيانات الدورية المتعلقة بالوضع القتصادي 

 والمالي للدول األعضاء.

                                                 

 اتفاقية صندوق النقد العربي، المادة السادسة.  -(145)
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 حتياطيات، القروضتتكون موارد الصــندوق من رأس المال، ال موارد صندوق النقد العربي: -
والتســهيالت التي يحصــل عليها الصــندوق وأية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين. وجميع موارد 

 الصندوق هي عمالت قابلة للتحويل ومقبولة منه.
وقد نصـــــت المادة الثانية عشـــــرة من التفاقية على أن يحدد رأســـــمال الصـــــندوق  ريس المال: -ي

( 12000( ســـــتمائة مليون دينار عربي حســـــابي. يقســـــم إلى )600.000.000المصـــــره به بمقدار )
 (146). ( خمسون ألف دينار عربي حسابي50000اثني عشر ألف سهم قيمة كل منها )

 334.40نحو  1988وقــد بلغ رأس المــال المكتتــب بــه من كــافــة الــدول العربيــة في نهــايــة عــام 
 مليون دينار عربي حسابي.

فاقية الصـــــندوق المادة الســـــادســـــة عشـــــرة أن ينشـــــ  الصـــــندوق تقرر وفقاا لت االحتياطيات: -ب
احتياطياا عاماا أو احتياطيات خاصــة من الدخل الســنوي الصــافي للصــندوق حســب ما يقرره ويحدده 

 مجلس المحافظين.
يحق للصندوق أن يقترض من الدول  القروض والتسهيالت التي يحصل عليها الصندوق: -ج

المالية والنقدية العربية وغيرها لتمويل عملياته، وله الحق أن  األعضــــاء ومن المؤســــســــات واألســــواق
يصـــدر ســـندات لهذا القرض، ول يجوز أن تتجاوز مديونية الصـــندوق بما في ذلك المبالغ المقترضــة 

 مائتان بالمائة من مجموع رأس المال المصره به والحتياطي العام. %200والكفالت نسبة قدرها 
يقوم صــــــندوق النقد العربي باســــــتثمار موارده المتأتية من  لصــــندوق:النشــــاط االســــتثماري ل -

رأســـــــــــماله المدفوع أو الحتياطات التي تتراكم لديه، بفرض تنميتها وللحصـــــــــــول على عائد يســـــــــــاعد 
كمالا ويعتبر هذا النشــــاط الســــتثماري للصــــندوق م الصــــندوق على تغطية نفقاته وتعزيز احتياطياته.

نجاز مهامه كافة والنهوض بها. ألنشطته األخرى التي يقوم لتحقيق ذلك و  بها سعياا لتحقيق أهدافه وا 
يتبع الصــــــندوق ســــــياســــــة اســــــتثمارية متوازية، تتفق وطبيعته كمؤســــــســــــة نقدية عربية وقد ب نيت هذه 

 السياسة على المبادئ اآلتية:
 سالمة الستثمارات المختارة. -
 حرية تحويل العملة المستثمر بها. -
ســــــــتثمر بها، بما يتيح للصــــــــندوق تحويل هذه األصــــــــول إلى نقد عند ســــــــهولة األصــــــــول الم -

 القتضاء.
 تحقيق العائد األقصى المتاه في ضوء المبادئ الثالثة المذكورة أعاله. -

                                                 

يعادل الدينار العربي الحســـابي ثالث وحدات من حقوق الســـحب الخاصـــة كما يحدد قيمتها صـــندوق النقد  -( 146)
 وهي تعادل ثالثة دولرات أمريكية تقريباا. الدولي،
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ولتنفيذ الســياســة الســتثمارية هذه وضــع الصــندوق عدد من المعايير والمؤشــرات والضــوابط التي 
 الصرف.تحمي استثمارات الصندوق من تقلبات أسعار 

من أهم الوظائف التي يقوم بها صــــــــــندوق النقد العربي، تقديم  ":اإلقراضاســــــتخدام الموارد " -
القروض للدول األعضــاء وقد نصــت المادة التاســعة عشــرة على ما يلي: )يقدم الصــندوق ألعضــائه 
 قروضـــاا قصـــيرة األجل أو متوســـطة األجل لمدة ل تزيد عن ســـبع ســـنوات وتحدد مدة كل قرض منها
 على حدة( وتخضــــــع هذه القروض للشــــــروط واألوضــــــاع المنصــــــوص عليها في اتفاقية الصــــــندوق.
وعندما تتقدم دولة من الدول األعضــــــــــاء بطلب قرض من الصــــــــــندوق، فإن الصــــــــــندوق عند فحص 

لتحديد يوياع القروض وشروطها يدخذ الصندوق بعين طلبات القتراض توطئة للبت فيها وكذلك 
 تية:االعتبار العناصر اآل

 ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه ونشاطه المالي. -1
 المالية القتصادية. اوظروفه االعضو إلى القرض في ضوء احتياطاته الدولة مدى حاجة -2
ـــة القتراض قـــدرة  -3 ـــة طـــالب ـــدول ـــالقرض في الميعـــاد المحـــددال ـــاء ب  على اقـــدرتهـــو  ،على الوف

و هذه المؤســـــســـــات أل اابهة ومبلغ القروض المســـــتحقة عليهالقتراض من المؤســـــســـــات المالية المشـــــ
 لصندوق.ل

لقرض ا ، وفترة سدادالمدفوع االعضو من الصندوق منسوباا إلى اكتتابه الدولة حجم اقتراض -4
 المطلوب.

 العربية. الدولالعضو مع بقية للدولة القتصادية  مبادلتالدرجة نمو  -5
ة أو الدولي اإلقراضقتراض من مؤســــــــســــــــات مدى اســــــــتنفاذ العضــــــــو لحقوقه التلقائية في ال -6

 اإلقليمية المشابهة.
لعضــــــو اســــــتخدام موارد الصــــــندوق لمواجهة نزوه رؤوس األموال بكميات كبيرة ا للدولة ل يجوز

وبصــيغة مســتمرة إل في الحالت الســتثنائية وفقاا لما يحدده مجلس المديرين التنفيذيين من معايير، 
األعضــــــاء خالل ســــــنة واحدة الدول  ىحصــــــل عليها أحدتالقروض التي كما ل يجوز أن يزيد مبلغ 

المدفوع. ويجب أن ل تزيد قيمة القروض القائمة في ذمة أحد األعضـــــــــاء في أي  اعن مثلي اكتتابه
وقت عن ثالثة أمثال اكتتابه المدفوع. ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة هذا الحد إلى أربعة 

 ع بأغلبية ثالثة أرباع القوة التصويتية للدول األعضاء.أمثال الكتتاب المدفو 
أســــاس التســــهيالت التي يقدمها الصــــندوق للعضــــو هو معالجة العجز في ميزان مدفوعات ذلك 

لذلك  .مع احتمال تطور العجز خالل الفترة المقبلة ،العضــــــــــو خالل الســــــــــنة الســــــــــابقة لتقديم الطلب
يهدف القرض في األحوال العادية إلى تحويل العجز  ) :نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي

( من اكتتابه المدفوع. ويقدم هذا القرض %75الكلي في ميزان مدفوعات العضــــــــــو بما ل يزيد عن )
 (. للعضو تلقائياا 
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وائد قروضــــــاا وتســــــهيالت بف ءألعضــــــاللدول اأما بالنســــــبة للفوائد والعمولت فإن الصــــــندوق يقدم 
ة. وتكون الفائدة على اقتراض العضــــــــــــو لتمويل جزء من العجز الكلي في وعمولت ميســــــــــــرة وموحد

ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلته التجارية مع الدول العربية أكثر تيســــــــــــــيراا، وتســــــــــــــتثنى من هذه 
 المعاملة التفضيلية المبادلت النفطية.

س المديرين من قبل مجلويتم تحديد أسعار الفائدة والعمولت التي يطبقها الصندوق في عملياته 
مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده وأية اعتبارات مؤثرة في  في الحســــــــــــــبانالتنفيذيين، آخذاا 

هذا الصـــــــــــــدد، كما يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تســـــــــــــتحق عن التأخير في ســـــــــــــداد 
 اضاها الصندوق.القروض المستحقة. والجدول التالي يوضح لنا أسعار الفائدة التي يتق

 يسعار الفائدة التي يتقاياها صندوق النقد العربي
تسهيل تشجيع التبادل  القروض التلقائية السنـــة

 التجاري
القروض العادية والممتدة 

 والتعوييية

 5.20 4.95 3.75 السنة األولى

1 – 2 4.25 4.25 5.50 

2 – 3 4.75 5.55 5.80 

3 – 4 - 5.85 6.10 

4 – 5 - - 6.40 

5 – 6 - - 6.70 

6 – 7 - - 7.00 
 .59، ص 1989صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  المصدر:

  (147) :ويقدم الصندوق لألعيا  عدة ينواع من القروض وهي
 القرض التلقائي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات في األحوال العادية.  -
حد المذكور في القرض التلقائي يمكن منحه القرض العادي، فيما إذا فاقت حاجة العضــــــــــو ال -

 قرضاا عادياا لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع الدولة العضو.
القرض الممتد: ويمكن منح هذا القرض بعد إتمام اســـــــــتخدام القرض التلقائي وفي حال وجود  -

راض لبة القتعجز مزمن في ميزان المدفوعات ناتج ع خلل هيكلي في اقتصـــــــاد الدولة العضـــــــو طا
وتتحدد مقداره في ضـــــوء حجم العجز في ميزان المدفوعات عن الســـــنة التي يتم اإلقراض خاللها أو 

                                                 

 منشورات الصندوق ، أبو ظبي. 1981-1977صندوق النقد العربي، أهدافه وهيكله ومجالت نشاطه  -( 147)
 . 53، ص 1989المصدر صندوق النقد العربي ، التقرير السنوي 
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من اكتتاب العضـــــــــو  %325عن تلك الســـــــــنة وســـــــــنوات تالية. ويجب أن ل يزيد حجم القرض عن 
 المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل.

ارئ في ميزان المدفوعات ناتج عن القرض التعويضـــــــــــــي: ويمنح هذا القرض لتمويل عجز ط -
هبوط في عائدات الصـــــــادرات من الســـــــلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة الواردات من المنتجات 
 الزراعية بسبب انخفاض مؤقت باإلنتاج المحلي أو ارتفاع طارئ باألسعار العالمية لتلك المنتجات. 

يتفق مع الدولة العضـــو طالب القرض ويقدم الصـــندوق للدول األعضـــاء المشـــورة والنصـــح، كما 
جراءات محددة تهدف إلى إصـــاله الخلل في ميزان المدفوعات وتقليل العجز، ويتابع  علماا برنامج وا 

 الصندوق بالتعاون مع العضو تنفيذ البرنامج موضوع التفاق.
عانت وتعاني أســـــــواق المال في بعض  دور الصــــندوق في تطوير يســــواق المال العربية: -6
ول العربية من قلة الموارد المالية الكافية لتمويل المشــــاريع التنموية، بينما اضــــطر البعض اآلخر الد

إلى توجيه جانب كبير من الفوائض المالية إلى الســــــــــــــتثمار في أســــــــــــــواق المال األجنبية والعالمية 
 وبخاصة أسواق أوروبا وأمريكا.

ة ق العالمية هو قصــــور األســــواق الماليوالســــبب الرئيســــي في توجه الفوائض المالية إلى األســــوا
العربية عن اســـــــتيعاب الفوائض أو عدم توفر الحوافز والضـــــــمانات الضـــــــرورية لجتالبها. لذلك من 
الضروري تطوير األسواق المالية العربية وانفتاه بعضها على البعض اآلخر، بما يفسح السبيل في 

 ية.دة يجري فيها التعامل باألدوات المالية العرب( موجو إقليميةالمستقبل إلى قيام سوق مالية عربية )
إن إنشا  سوق مال إقليمية عربية ال يتم بمجد توفر الرغبة بذلك  يو بمجرد إصدار قرار  بل 

 ال بد وين تتوفر له مجموعة من الشروط المهيئة لذلك منها:
 وجود شركات مساهمة ذات ربحية إنتاجية. -
 ت المعروضة لالستثمار.توفر الحجم الكافي من المدخرا -
 وجود المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة في تعبئة وتوظيف المدخرات. -
توفير الغرض الســــــــتثمارية وبلورتها على شــــــــكل مشــــــــروعات محددة ذات جدوى اقتصــــــــادية  -

 وربحية مجزية.
 الترويج لهذه المشروعات بشكل وافي. -
 ة.التقاء العرض بالطلب في سوق المال العربي التوسط بين المدخرين والمستثمرين لتحقيق -
ابتكار األدوات الســـــــــتثمارية المتنوعة وتطويرها لتأمين فاعلية الســـــــــوق وضـــــــــمان اســـــــــتمرار  -

 وتوسعه.
وبذلك نالحظ أن تحديد المعوقات التي تحول دون تطوير األســــــــــــــواق المالية العربية وانفتاحها 

ب اتخاذها لتذليل هذه المعوقات هو الســــــــــبيل الناجح على بعضــــــــــها، واقتراه الخطوات العملية الواج
لدعم الربط بين هذه األســـــــــواق وزيادة انفتاحها على بعضـــــــــها. وهذا يتطلب أيضـــــــــاا إعادة النظر في 
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الهياكل المؤســـســـية لألســـواق المالية العربية والقوانين التجارية والمالية وتشـــريعات اإلصـــدار لألدوات 
 .كافةا  المصرفية، والمحاسبية السائدة في الدول العربيةالمالية، واإلجراءات النقدية و 

وضـــع صـــندوق النقد العربي برنامجاا لإلســـهام في تطوير أســـواق المال العربية والتنســـيق والربط 
يجاد  فيما بينها، ويرى الصـــــــندوق أنه من الضـــــــروري لتحقيق التنســـــــيق بين أســـــــواق المال العربية وا 

ن تســـــتوفي كل ســـــوق وطنية مقومات وجودها ول بد من تحقيق الصـــــالت والروابط بينها ل بد من أ
 قدر من التشابه فيما بينها في تنظيم العمل في األسواق المالية العربية.

 الصندوق في تنظيم العمل في األسواق المالية العربية العناصر التالية: إستراتيجيةوتتيمن 
لديه  المالية المحلية في كل بلد عربي تقديم الخبرات الفنية الالزمة لتطوير وتنمية األســـــــواق -

 سوق مال حالياا أو احتمالت لقيام مثل هذه السوق.
 عربية لألوراق المالية. إقليميةتنشيط سوق  -
 الربط بين األسواق المالية العربية. -
 تحسين المناخ الستثماري في الدول األعضاء. -
ها من ة ثم العمل على الربط بينيتم تدخل الصــــــندوق لتطوير وتنمية األســــــواق المالية العربي -

 خالل برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق للدول األعضاء.
 دعم وتطوير دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في المجال الدولي واإلقليمي. -

ولتحقيق هذه األهداف يعمل الصــــــــــندوق على حصــــــــــر األوضــــــــــاع القانونية والتنظيمية المتعلقة 
 لمال في الدول العربية وجمع البيانات القتصادية والجتماعية لهذه الدول.بأسواق ا

كما يتضـــــمن برنامج عمل الصـــــندوق في هذا المجال إعداد نظام قانوني نموذجي لســـــوق مالية 
عربية، لتنظيم الســـــوق وتحديد كيفية الرقابة عليها وتنظيم الجهات العاملة في نطاقها مثل الوســـــطاء 

المالية وضمان الكتتاب، وكذلك أدوات التعامل في السوق مثل األسهم والسندات وشركات األوراق 
 وغيرها.

( عن األســـــــــواق العربية األعضـــــــــاء Data Baseويســـــــــعى الصـــــــــندوق إلنشـــــــــاء قاعدة بيانات )
بالصـــــــــــندوق. )ويعمل الصـــــــــــندوق على تكوين خبرة داخلية به يمكنها تنفيذ برامج المعونة الفنية في 

 (148)ة بتطوير أسواق المال(.المجالت المتصل
لقد أولى صـــــــــــــندوق النقد العربي منذ  دور الصــــــــندوق في تعزيز التبادل التجاري العربي: -7

إنشـــائه اهتماماا كبيراا للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية انطالقاا من طبيعة تكوينه 
 وق.وأهدافه األساسية، وقد نص على ذلك صراحة اتفاقية الصند

                                                 

 . 18أبو ظبي ، ص 1986انظر صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  24المصدر السابق ص -(148)
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( بالمائة من إجمالي 7ما يزال حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ضــــــــــــــئيالا، ول يتجاوز )
التجارة العربية الخارجية في الوقت الراهن، وهذا يتطلب تطوير اإلمكانات والوســائل الالزمة لالرتقاء 

قات إنتاجية بها وزيادة حجمها وهناك مجموعات من العوامل تســـــــــــــــاعد على ذلك وأهمها بروز طا
وتصـــديرية كبيرة لمجموعة متنوعة من المنتجات في عدد من الدول العربية كثمرة لســـياســـات توســـيع 
القاعدة القتصــادية وتنويع مصــادر الدخل والهتمام الموجه لقطاعات التصــدير، وســياســات تنشــيط 

ما أن تزايد . كالقطاع الخاص، ضمن سياسات وبرامج التصحيح القتصادي التي اتبعتها هذه الدول
النزعات الحمائية والحواجز المقامة في وجه صــــادرات الدول النامية إلى الدول الصــــناعية المتقدمة، 
كل هذه المؤشــــــرات تؤكد ضــــــرورة اإللتفات إلى األســــــواق  العربية كمنفد طبيعي لتســــــويق المنتجات 

 العربية.
وائق حرير المبادلت التجارية من العل بد من ت الدول العربيةولزيادة حجم التبادل التجاري بين 

الجمركيــة وغير الجمركيــة، ول بــد كــذلــك من تطوير خــدمــات التمويــل والضــــــــــــــمــان والنقــل واإلعالم 
التجاري، وتحســـــــــــين قنوات التســـــــــــويق في الدول العربية وحيث أن تعزيز التبادل التجاري بين الدول 

اد عربي، فقد كثف الصـــندوق نشـــاطه إليجالعربية وتطويره من األهداف األســـاســـية لصـــندوق النقد ال
 الوسائل المناسبة إلنجاز هذه المهمة.

)ولقد بذل الصـــــندوق، منذ الســـــنوات األولى إلنشـــــائه ول يزال، الجهد على عدة محاور لوضـــــع  
األسس التي يمكنه من خاللها المساهمة في هذا المجال، ويرى الصندوق أن تنمية التبادل التجاري 

بية يتطلب جهوداا مكثفة ومشـــــتركة من قبل جميع الجهات ذات العالقة، وأن معالجته بين الدول العر 
من جانب واحد كجانب التمويل مثالا، دون مشـــــــــــــــاركة أو قيام الجهات األخرى المهتمة بتنمية هذا 

 .التبادل بدورها، سوف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة(
مية التبادل التجاري بين الدول العربية وتركزت الجهود التي بذلها الصـــــــــندوق في تطوير وتن

 على محورين رئيسيين:
 الدراسات التي أعدها ويعدها الصندوق حول التجارة البينية العربية. -1
الجهود التي يبذلها الصـــندوق للبحث عن الوســـيلة المالئمة لتشـــجيع وتنمية التبادل التجاري  -2

 بين العرب.
 تبادل التجاري بين الدول العربية، هدفه تدعيم وتنميةوقد أحدث الصندوق تسهيل مالي خاص لل

المبادلت التجارية بين الدول األعضــاء في الصــندوق، وفي ســبيل ذلك، يقوم الصــندوق بتمويل كل 
أو بعض العجز الحاصـــــــل في الميزان التجاري لدولة عضـــــــو مع بقية الدول العربية. )وبموجب هذا 
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مليون  250استفادت منه ثماني دول أعضاء، بلغ مقدارها التسهيل قدم الصندوق أحد عشر قرضاا، 
 (149). دولر(

ندوق النقد العربي في  ويهدف برنامج تمويل التجارة العربية، الذي أقره مجلس محافظي صــــــــــــــ
اجتماعه الســــــنوي الثالث عشــــــر، إلى تنمية التجارة بين الدول العربية وتحقيق أهداف اتفاقية تيســــــير 

ارة بين الدول العربية، وفي سبيل ذلك يسعى البرنامج إلى توفير التمويل للتجوتنمية التبادل التجاري 
 بين الدول العربية وتزين القدرة التنافسية للمصدر العربي.

خالل اجتماع مجلس محافظين الصـــــــندوق الســـــــنوي الثالث عشـــــــر الذي  1989وقد تم في عام 
مليون  250ة العربية، والكتتاب بمبلغ عقد في عمان، إقرار النظام األســــــاســــــي برنامج تمويل التجار 

دولر وهو ما يعادل نصــــف رأســــمال البرنامج المصــــره به، ويعتبر إقرار المجلس للنظام األســــاســــي 
بمثابة إشارة بالبدء للبرنامج للتحضير للمرحلة التالية المتعلقة بإنجاز المهام التي تمهد السبيل أمامه 

بية، حيث تنص المادة الرابعة واألربعون من النظام األساسي للشروع في عمليات تمويل التجارة العر 
على أن يبدأ نفاذ البرنامج وممارســــــة عملياته عند إقرار نظامه األســــــاســــــي من قبل مجلس محافظي 

 (150). صندوق النقد العربي
ويتم التعـامـل مع برنـامج تمويـل التجـارة العربيـة من خالل الوكـالت الوطنيـة التي تعينهـا الـدول 

ربية األعضـــــــاء لذلك الغرض، حيث يوفر البرنامج خطوط ائتمان لهذه الوكالت تقوم من خاللها الع
بإعادة تمويل الئتمان الذي تكون قد قدمته للمصــــــدرين والمســــــتوردين المتعاملين في التجارة العربية 

رفية صــــالمؤهلة للتمويل من قبل البرنامج، إما مباشــــرة، أو بطريق غير مباشــــر عبر المؤســــســــات الم
األخرى، وقد طلب الصــــــــــندوق من المحافظين تســــــــــمية الوكالت الوطنية لدولهم لدى البرنامج، وقد 

وأوضــــــــح  (151)، قامت بعض الدول العربية بتســــــــمية الوكالت الوطنية التي ســــــــتمثلها لدى البرنامج
ية في مصــرفأن صــندوق النقد العربي يقدم معونة فنية لألجهزة النقدية ال 1989التقرير الســنوي لعام 

الدول العربية األعضاء. وتعتبر المعونة الفنية إحدى الوسائل المتاحة للصندوق لإلسهام في إرساء 
 خطوات التكامل القتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في الدول األعضاء والمعونة الفنية إلى:

 لمالية العربية.اإلسهام في إعداد الكوادر ورفع كفاءة العاملين في األجهزة النقدية وا -
 إقامة دورات تدريبية في موضوعات مالية ونقدية متخصصة. -
جراء التحليالت والمناقشــات بهدف المســاعدة  - تطوير أســاليب إعداد البيانات النقدية والمالية وا 

 في رسم السياسات القتصادية.

                                                 

 . 9أسامة جعفر فقيه، دور صندوق النقد العربي، مصدر سابق ص -( 149)
 . 21، مصدر سابق ص 1989صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  -( 150)
 . 22المصدر السابق ص -( 151)
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 اء.الدول األعض إقامة تعاون أوثق بين الصندوق واألجهزة النقدية والمالية والمصرفية في -
 استمرار التصال وتبادل الخبرات فيما بين الدول األعضاء. -

ويتعاون الصــــــــــــــندوق مع الدول األعضـــــــــــــــاء، والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في تبادل 
 الخبرات والمعونة الفنية وتنظيم الدورات التدريبية في مجال النقود والمصارف واألجهزة المالية.

النقد العربي بإصــــدار التقرير الســــنوي للصــــندوق باللغتين العـــــــــــــــــــربية واإلنكليزية، يقوم صــــندوق 
يتضمن عرضاا ألهم أنشطة الصندوق وفي مقدمتها نشاط اإلقراض، والستثمارات، وأسواق األوراق 
المالية العـربية والمعـونات الفنية، كما يتضمن نشاطات معهد السياسات القتصادية وملخصاا لنشاط 

ويحتوي   ة مجلس محافظي البنوك المركزية والتعاون مع المنظمات العــــــــــربية واإلقليمية الدولية.أمان
التقرير على حزمة كاملة للبيانات المالية الموحدة للصــندوق ومؤســســته التابعة برنامج تمويل التجارة 

 العربية وتقرير مدقـقي الحسابات المستقلين.
  بي:الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العر 

تتكون إدارة الصـــــــــــندوق العليا من مجلس المحافظين وهو بمثابة الجمعية العمومية لصـــــــــــندوق، 
 ومجلس المديرين التنفيذيين برئاسة المدير العام رئيس المجلس. 

المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين إضـــــــافة إلى ســـــــبعة  مجلس المديرين التنفيذيين:
 ثالا ماألعضـــــــاء في الصـــــــندوق وتســـــــتمر عضـــــــويتهم ثالث ســـــــنوات  أعضـــــــاء يمثلون الدول العربية

01/07/2004 - 30/06/2007. 
   :اإلدارية، مستشار / مدير دائرة الشؤون ، الصندوق مستشارالمستشارون ومدرا  الدوائر

 مدير الدائرة، المالية والحاســــــــب اآللي مدير دائرة الشــــــــؤونالقتصــــــــادية، مدير معهد الســــــــياســــــــات 

العام  رمكتب المدي مدير، و لةمكتب التدقيق الداخلي بالوكامدير . إضـــــــــافة إلى لفنيةالقتصـــــــــادية وا
 .رئيس مجلس اإلدارة
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 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي
 

 
   

ن ففي الســـابع والعشـــرين م  على تأســـيس صـــندوق النقد العربي. تانقضـــخمس وعشـــرون ســـنة 
دولة عربية بالتوقيع في مدينة الرباط بالمملكة المغربية على  21قامت  1976أبريل عام  نيســـــــــــــــان
إنشــاء الصــندوق ليكون هيئة عربية مالية إقليمية متخصــصــة تعكس رغبة الحكومات الموقعة  اتفاقية

ي جميع ف القتصــــــاديةالعربي ودفع عجلة التنمية  القتصــــــاديللتكامل في إرســــــاء المقومات النقدية 
 152 الدول العربية.

وتعتبر الصــــــــــــــنـــاديق العربيـــة للعون اإلنمـــائي إحـــدى القنوات المتعـــددة التي يمر خاللهـــا العون 
الفقيرة والدول النامية األخرى، ويمر هذا العون من خالل مؤســــــســــــات دولية،  الدول العربيةاإلنمائي 

رغم من الختالف بين أهداف المعونات التي تقدمها الصـــــــــــــناديق العربية وأهداف المعونات التي بال
 يقدمها البنك الدولي.

                                                 
152   - -6154-http://www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={55CD531A

4CB4-8E0C-3FABC3795CE0 
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والعون الذي تقدمه المؤســـــــــســـــــــات العربية للدول، ليس إلى جزءاا من جملة العون العربي المالي. 
( بلغ 1981-1974فترة ))وإليضـــــــــــاه عالقة هذا الجزء بالكل، من المفيد اإلشـــــــــــارة إلى أنه خالل ال

في الوقت الذي  …/ مليار دولر، 45مجملة اللتزامات الثنائية المقدمة من الدول األخرى حوالي /
بلغ مجمل عمليات التمويل اإلنمائي لمؤســـســـات التنمية العربية، الوطنية واإلقليمية، حتى نهاية عام 

 . مليار دولر 16.5حوالي  1982
لعربي بشــــروطه الميســــرة، وبخاصــــة ما يتعلق بانخفاض ســــعر الفائدة أو ويتميز العون اإلنمائي ا

طول فترة الســـماه والســـداد بالمقارنة مع الشـــروط التجارية الســـائدة في الســـوق المالية العالمية. وهذا 
دارة تلك الموارد وبتكلفة أقل ومرونة أكبر تتفق وخطط  يتيح للجهة المســـــــــــتفيدة إمكانية اســـــــــــتغالل وا 

 نية.التنمية الوط
لقد حدد صــــــندوق النقد العربي من خالل التقرير القتصــــــادي العربي الموحد برنامجاا يهدف إلى 
تطوير دور وفعالية المعونات اإلنمائية العربية ليصــبح آثاراا إيجابياا وهامة في عملية التنمية الشــاملة 

 (153): على مستوى الوطن العربي. كما حدد مجالت متعددة للتطوير نذكر منها
جعل المعونة العربية أكثر إيجابية في وضع ضوابط الستفادة من التمويل الخارجي خاصة  -1

فيما يتعلق باختيار نوع التقنية المالئمة بما يكفل اســــــــــــــتغالل ما هو متاه على المســــــــــــــتوى المحلي 
واإلقليمي من خبرات وموارد طبيعية، ول شـــــــك في أن ذلك ســـــــوف يســـــــاهم في تطوير هذه الخبرات 

ع كفاءة اســــــــــــتغالل الموارد المتاحة في المنطقة العربية مما يؤكد دور التجاه إلى العتماد على ورف
 الذات تنموياا.

زيادة الهتمام بالمعونات الفنية جنباا إلى جنب مع المعونات المالية خاصـــــــــــــــة في مجالت  -2
دارة ؤســـــســـــية القادرة على إبناء وتنمية القدرات والكفاءات البشـــــرية، وتطوير كوادرها ودعم األطر الم

التنمية بكفاءة ودعم المؤســـســـات المتخصـــصـــة في مختلف مجالت العلوم والتقنيات والمعرفة الفنية. 
ففي كثير من األحيان تؤدي المعونة الفنية إلى تكلفة تمويلية أقل للمشروعات بما يسهم على المدى 

 اهمة في التمويل المادي للمشروع.الطويل إسهاماا يفوق إيجابياا اآلثار المترتبة على المس
زيادة توجيه المعونات إلنشــــــــاء وتطوير المشــــــــروع القومية المشــــــــتركة مما يعضــــــــد العالقات  -3

القتصـادية والجتماعية البينية. ويشـمل ذلك التركيب على مشـروعات ربط البنى األسـاسـية كالطرق 
 ركة.والتصالت وكذلك المشروعات اإلنتاجية والستثمارية المشت

                                                 

د. محمد العمادي ، العوائد النفطية من خالل الصــــــــــــــناديق العربية في تنمية العالم الثالث، مجلة النفط  -( 153)
 .14ص 1983، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت  ع 9 والتعاون العربي م
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توســــــــيع مجال اســــــــتفادة المؤســــــــســــــــات اإلنمائية القطرية وكذلك أجهزة التخطيط والتنمية من  -4
 تمامإخبرات المؤســــســــات التمويلية بما لتلك األخيرة من مدى جغرافي وقطاعي أوســــع. ويســــاعد في 

 ذلك إيجاد القنوات الالزمة لحوار وتفاعل بين الجهات المستفيدة والمؤسسات المانحة.
البرمجة المســــبقة للمشــــروعات المســــتفيدة وتنســــيقها قطرياا وقومياا بما يمكن المؤســــســــات  دعم -5

التمويلية من وضــــــــــــــع برامجها البحثية والتمويلية الالزمة وجدولة تنفيذها. ويتطلب ذلك تعاوناا أكبر 
 فيما بين الدول المستفيدة والمؤسسات المانحة.

يار المشــــروعات التي وأن كان تحديدها هو من ربط المعونات الميســــرة بقضــــية أولويات اخت -6
اختصــــاص الدول المســــتفيدة، إلى أن ضــــمان الموضــــوعية والختيار الســــليم لالســــتثمارات وتوجيهها 
ألكثر المشــروعات جدوى اقتصــادياا واجتماعياا، يعتبر ركناا أســاســياا من أركان نجاه فعالية المعونات 

 مة في إعادة هيكلة القتصاد إنتاجياا، وهي في ذلك تختلفاإلنمائية. فدورها الحقيقي هو في المساه
 عن المعونات التي تتجه إلى دعم الموازنات العامة والموازين الخارجية.

إعطاء أهمية خاصـــــــــــة لعنصـــــــــــر التســـــــــــيير في المعونات المقدمة للدول األقل دخالا بالنظر  -7
ا. وكذلك بســــــــبب اإلمكانات الواســــــــعة لألهمية النســــــــبية للمعونة في هذه البلدان ولشــــــــدة الحاجة إليه

للتنمية لصـــــــــغر القاعدة اإلنتاجية في هذه البلدان، إضـــــــــافة إلى عبء المديونية الخارجية وخاصـــــــــة 
 لديون من مصادر خاصة.اأعباء خدمة 

اســــــــتنباط صــــــــيغ جديدة مالئمة لألطراف ذات العالقة لوصــــــــول المعونات والتدفقات المالية  -8
 القطاع الخاص لتوسيع دوره في التنمية القتصادية والجتماعية.بشروط مناسبة إلى مؤسسات 

تبســيط اإلجراءات لتحويل اللتزامات إلى مدفوعات والتخفيف من شــروط المعونة بما يســاهم  -9
في رفع درجة الســــــــــــــتفادة. ومن جانب آخر، فإن البلدان المســــــــــــــتفيدة يقع عليها عبء تطوير إدارة 

داف المخططات الوطنية وتكييف الســــــــــــياســــــــــــات القتصــــــــــــادية الكلية الموارد الخارجية في إطار أه
زالة عوائق  المتصـــلة باألســـعار والضـــرائب والتجارة الخارجية، إضـــافة إلى دقة متابعة المشـــروعات وا 

 تنفيذها وتخفيض التكلفة كلما أمكن ذلك.
اليب موحـــــــدة ستطوير التنسيق بين المؤسسات التمويلية المانحة تجاه بلورة رؤية مشتركة وأ -10

لدعـم برامج التمويل المشتركـة ألقطار عربيـة معينة في فترات محددة و/أو لقطاعات معينة تقتضيها 
المصـــــــــلحة القومية، وكذلك لخلق حوار مع المســـــــــتفيدين إلثراء جهود التنســـــــــيق من حيث مالءمتها 

ير من الحياد والتأث لطبيعة احتياجات الدول العربية وبما يوفر مدخالا من شـــــــــــأنه أن يضـــــــــــمن مزيداا 
 اإليجابي لعمليات العون وتنسيقها.

إن دراســــــــة مؤســــــــســــــــات العون اإلنمائي العربي من المواضــــــــيع الهامة في بحث قضــــــــايا التنمية 
العوامل التي فريــــت نفســــها على الســــاحة االقتصــــادية العربية الشــــــاملة، وذلك بســــــبب عدد من 

 وامل:والدولية  خالل العقدين الماييين. ومن هذه الع
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 تبني معظم الدول العربية خطط طموحة للتنمية الجتماعية القتصادية. -1
ضــــــــــــرورة حشــــــــــــد وتوفير الموارد المالية العربية واســــــــــــتقطاب الموارد األجنبية لتمويل عملية  -2

 التنمية.
 التقلبات الملحوظة في أسواق المال العالمية وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة. -3
 د كلفة القتراض الخارجي. مما دعا إلى ضرورة العتماد على موارد التمويل المحلية.تزاي -4
إن طموحات اإلنماء القتصــــادي العربي تســــتدعي حشــــد ما أمكن من موارد محلية عربية  …) 

وأجنبية. إلى أن تكاشـــف القيود على إمكانيات المؤســـســـات المالية المتخصـــصـــة من حيث صـــعوبة 
لمحلية واألجنبية. يجعل األهمية بمكان الوقوف على وضـــــــــــــعها الحالي بهدف اســـــــــــــتقطاب الموارد ا

بما يتســــنى لها مواكبة مســــيرة اإلنماء العربي ولر لوضــــع تصــــور لمتطلبات دعم مســــيرتها المســــتقبلية 
 (154). ( المشاركة في زيادة هذه المسيرة

ناديق األخرى وعن طريق الصقدمت الدول العربية الغنية بالنفط إلى الدول العربية والدول النامية 
مليار دولر حتى عام  100العربية للمســـــــــــاعدات، قروض ومســـــــــــاعدات تنموية كبيرة جداا تزيد عن 

مليار دولر. وكانت مســــاهمة الصــــندوق الســــعودي  84. وكان نصــــيب الدول العربية حوالي 1987
مقدمة منهما والصـــــندوق الكويتي من أكبر المســـــاهمات حيث وصـــــلت نســـــبة مجموع المســـــاعدات ال

في إجمالي القروض التي حصــلت عليها الدول النامية. وتم اســتخدام هذه المســاعدات  %44حوالي 
والقروض في الدول النامية لبناء وتطوير الهياكل األســاســية )الطاقة، المياه، النقل، المواصــالت( ثم 

 (155). في الصناعة وتلتها الزراعة
 لتمويل العربية قاصــراا على تلبية الحتياجات التمويليةولم يكون الدور الذي قامت به مؤســســات ا

بل امتد ليشـــــمل المســـــاهمة في تمويل مشـــــاريع التنمية في الدول  الدول العربيةلمشـــــاريع التنمية في 
 النامية غير العربية.

 
 

 
 

 

 

 
                                                 

يل عمليات اإلنماء في الوطني محمد ســـــعيد النابلســـــي، دور مؤســـــســـــات التمويل اإلنمائي القطرية في تمو  -( 154)
 . 54ص 2ع 9، م 1983العربي، مجلة النفط والتعاون العربي، الكويت 

انظر، د. عبـد اإللـه أبو عيـا ، الفوائض المـاليـة والواقع الســــــــــــــتثمـاري في الوطن العربي مجلـة الوحـدة  -( 155)
 . 87م، ص 1986القتصادية العربية، العدد الثالث 
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 الفصل الثامن
  اإلصال  االقتصادي

 في الدول العربية والتحول إلى اقتصاد السوق
الربع األخير من القرن العشرين بدأت معظم القتصادات العربية مرحلة جديدة تسمى خالل     

مرحلة اإلصـــــاله القتصـــــادي. وقطعت شـــــوطا  كبيراا في التجاه نحو إقامة اقتصـــــادات تســـــتند إلى 
"اقتصــــــــــاد الســــــــــوق". وقد رافق هذا التحول تضــــــــــحيات كبيرة وعدم اســــــــــتقرار في اإلنتاج والعالقات 

وقـد  .خـارجيـة، وتزايـد عـدد األغنيـاء وعـدد الفقراء، وازداد األغنيـاء غنـاا والفقراء فقراا القتصـــــــــــــــاديـة ال
حاولت معظم الدول العربية الســــــتفادة من نصــــــائح صــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تطبيق 

دان لبرامج التثبيت الهيكلي واإلصــاله القتصــادي، الذي كان هدفه الحد من النتائج المذكورة في الب
العربية، لذلك ظلت التحديات كبيرة جداا كما توضـــــــــحها المشـــــــــاكل والصـــــــــعوبات القتصـــــــــادية التي 
تواجهها معظم الدول العربية. ماذا تحقق من تقدم ؟ وما هي مالمح المســـــــتقبل القتصـــــــادي للبلدان 

ملحة في ال قبل اإلجابة على ه<ه األســئلة لبد من اإلشــارة إلى أهم القضــايا القتصــادية؟  ةالعربي
 البلدان العربية.

 يهمها:  الدول العربيةقيايا اقتصادية ملحة في 
 ـ تسريع وتائر التنمية الشاملة وتوسيع دائرة انتشارها.  1
 ـ معالجة موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل. 2
 ـ توفير المناخ المناسب لتدفقات رؤوس األموال.  3
 ـ الحد من التضخم.  4
 اإلداري والتنظيم وسياسات األجور. ـ اإلصاله  5
 ـ إصاله القطاع المصرفي، والسياسات المالية والنقدية.  6
 ـ إصاله المشروعات العامة وتطويرها.  7
جراء اإلصاله الضريبي.  8  ـ تطوير الميزانية وقيودها وا 
 ـ الهتمام بموضوع القتصاد الموازي والقتصاد السري.  9

 غير.ـ دور الحكومة المت 10
 ـ الهتمام بالتنمية البشرية. 11
 ـ تحديات العقد القادم من األلفية الثالثة.  12

لدول ايعد موضــوع اإلصــاله القتصــادي والتحول إلى اقتصــاد الســوق من مواضــيع الســاعة في 
، حيث يوضـــح لنا هذا األمر عالقة التنمية القتصـــادية بالتصـــحيحات الهيكلية في القتصـــاد العربية

ي والتحول إلى اقتصــــاد الســــوق، وكيف يؤدي هذا التحول إلى رفع معدلت النمو القتصــــادي لوطنا
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وتحســـين مســـتوى الجودة في إنتاج الســـلع والخدمات، وهل يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة ؟ 
يؤدي  لوبالتالي خفض العبء الضـــــريبي على المواطن، والتخلص من اآلثار الســـــلبية للتضـــــخم؟ وه

الدخار وبالتالي زيادة الســـــتثمار ؟ وهل تؤدي عملية إشـــــاعة ملكية األســـــهم بين صـــــغار  إلى زيادة
 المدخرين والمستثمرين إلى تحقيق عدالة أكبر واستغالل اقتصادي أفضل ؟

لم يعد مصطلح السوق يعني المكان الذي تباع فيه  اقتصاد السوق المصطلح والمفهوم: -يوالم 
ي ســــوق اللحوم، ول يعني المراحل التي تمر بها الســــلع بين المنتج الســــلع وتشــــترى كما هو الحال ف

ا بل يعني الطريقة المجردة التي تتم بموجبها عمليات بيع الســلع وشــرائه يقنية التســويق والمســتهلك 
وباســـــتخدام المصـــــطلح بهذا المعنى فإنه ينطبق على القرارات التي ل حصـــــر لها  .وتحديد أســـــعارها

والتي  لطلب اومســــتهلكو الســــلعة الذين يخلقون  العرض الســــلعة الذين يخلقون  والتي يتخذها منتجو
ينطبق مصطلح السوق على قرارات اإلنتاج والستهالك التي  .تسهم في تحديد مستوى سعر السلعة

  .تتخذها األسر واألفراد والتي تسفر مؤثراتها المشتركة عن تعيين سعر السوق للسلعة
إذ أن المجال  .مفصـــــول عن أية تغطية جغرافية معينة الســـوقلح يدل التعريف على أن مصـــــط

الجغرافي للمصــــطلح يعتمد على الســــياق الذي يســــتخدم فيه، فربما ينطبق على الوضــــع المحلي في 
جزء مــا من القتصـــــــــــــــاد الريفي أو ربمــا ينطبق على الــدولــة كلهــا، أو على المنطقــة، أو حتى على 

تنطبق على عملية تشكل السعر على الصعيد  السوق العالمية وهكذا فإن عبارة .القتصاد العالمي
  .العالمي للسلع التي خضعت للعمليات التجارية بين دول العالم

تعمل األسواق بطرق عدة بحسب عدد المساهمين على كل جانب من جوانب السوق وحجم هذه 
حتية ســـــــب البنية التالمســـــــاهمة، وبحســـــــب كفاءة انســـــــياب المعلومات بين المشـــــــترين والبائعين، وبح

الطبيعية كالطرق والســـكك الحديدية، التي تنقل بوســـاطتها الســـلع، ويســـتخدم القتصـــاديون مصـــطلح 
لوصــــف الحالة التي يوجد فيها بائعون ومشــــترون كثر، كل منهم صــــغير بمفرده  الســـوق التنافســـي

  .بحيث ل يؤثر مباشرة على سعر السوق
فهو يعني أن بعض مكونات الوضــع  ل الســوقفشــأو مصــطلح  الســوق الناقصــةأما مصــطلح 

التنافســـــــي في الســـــــوق غائب، فعلى ســـــــبيل المثال، يمكن لمشـــــــتر أو بائع واحد كبير جداا، أن يؤثر 
مباشــــرة على ســــعر الســــوق بقرارات بيع أو شــــراء يتخذها، وهذه حالة تعرف بـــــــــــــــــــ الحتكار. كما أن 

غير متســـــــاو، األمر الذي يصـــــــب في  المعلومات حول األســـــــعار واتجاهاتها يمكن أن توزع بشـــــــكل
وكذلك يمكن لألسواق أن تتجزأ بسبب سوء وسائل  .صالح بعض المشتركين في السوق دون سواهم
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النقل والتصــــــــــالت، أو يمكن أن تختفي بســــــــــبب ارتفاع تكاليف المعامالت التجارية وفشــــــــــل تبادل 
 156 .المعلومات وأسباب أخرى

مكانية تطبيق -ثانيام  تقوم فلســـــــفة الســـــــوق كما هو  ها في الدول العربية:آليات الســـــــوق وا 
 معروف في االقتصاد السياسي على عدد من الفرييات يهمها:

وجود اقتصــــــاد يقوم على الملكية الخاصــــــة لوســــــائل اإلنتاج، والتخصــــــص وتقســــــيم العمل،   .1
 .والتبادل النقدي السلعي على نطاق واسع

ج والتحول والتنقــل والتبــادل، من خالل يتيح هــذا القتصــــــــــــــــاد حريــة التملــك والعمــل واإلنتــا  .2
 .مؤسساته القائمة وتنظيماته والتشريعات والقوانين النافذة

 (2) .كما يتيح حرية اتخاذ القرارات بما يهيئه من إمكانية وحرية لالختيار  .3
وحتى تكتمل هذه الفرضـــــــــــيات فإن مفهوم الســـــــــــوق يســـــــــــتند إلى مبدأ كمال الســـــــــــوق، وهذا          .4

يادة الحالة الطبيعية للسوق، وهي ظروف المنافسة الكاملة كشرط أساسي لعمل آلياته المبدأ يعني س
 .بكفاءة

والتي تأسيساا عليها قدمت بناءها حول عمل  .)هذه الفرضيات النظرية القتصادية النيوكالسيكية
لفرد، اآليات الســــوق والذي يتمثل في مجموعة من القوانين المفســــرة لســــلوك المنتج الفرد والمســــتهلك 
كما  .وفي تفاعل قوى العرض والطلب من أجل بلوغ األســعار التوازنية على مســتوى الســلعة والســوق

كما قدمت مفهوماا معمماا للكفاءة  .قدمت تصــوراا للرفاهية الجتماعية مبنياا على هذه القوانين الجزئية
 (3) .نتاجية(في توظيف واستخدام الموارد وعوامل اإلنتاج وفي توزيع عائد العملية اإل

ووجدت النظرية القتصــــــــادية النيوكالســــــــيكية أن في ســــــــعي المنتجين لتحقيق أعلى ربح ممكن، 
وســـعي المســـتهلكين لتحقيق أقصـــى إشـــباع ممكن في حدود اإلمكانات المتاحة، يمكن تحقيق أفضـــل 

هذا ما يســـمى و  .اســـتخدام للموارد وأفضـــل توزيع لعائد العملية اإلنتاجية بين من اشـــترك بهذه العملية
 فهل هذا صحيح ؟ .بعمل اليد الخفية في اقتصاد السوق

إن تقييم النموذج التاريخي للنمو الرأســــــمالي، وفقاا آلليات الســــــوق يبرز لنا ظاهرتين أســــــاســــــيتين 
وهذان  .تدمير البيئة نتيجة الســــــــــــــتخدام الجائر –الثانية  .إهدار الموارد المتاحة –األولى  (4) :هما

طبيعية للعمل وفقاا لمعيار الســـــعي لتحقيق أقصـــــى ربح ممكن، وهو المعيار الرئيســـــي  األثران نتيجة
                                                 

ياســـــــــات الزراعية في البلدان النامية، ترجمة الدكتور إبراهيم األطر ، منشـــــــــورات وزارة فرانك إيليس، الســـــــــ -  156
 .9و 8، ص 1997الثقافة، دمشق 

 Microeconomicوكتاب كوانت ر.ي 1947انظر كتاب ســـــامويلســـــون. أ.، أســـــس التحليل القتصـــــادي  - (2)

Theory (1985.) 
 .6 مصدر سابق صد. سعد حافظ، سياسات التكيف وآليات السوق،  - (3)
 .18-17د. سعد حافظ، المصدر السابق ص - (4)
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بل أكثر من ذلك فإن  الســـــــعي لتحقيق أعلى ربح ممكن قد لعب ويلعب  .في ظل اقتصـــــــاد الســـــــوق
باسـتمرار دوراا بارزاا في تشـكيل فنون اإلنتاج بما يتالءم مع هذا القانون، وليس بما يتالءم مع حماية 

 ة أو مع احتياجات المجتمعات والتنمية المستدامة فيها.البيئ
لو قبلنا بالصـــــــــحة النظرية لمفهوم الســـــــــوق النيوكالســـــــــيكي وآليات عمله في دول المركز والدول 
الرأســـمالية المتقدمة )وهي أحياناا أمور تحتاج إلى إقامة الدليل عليها والبرهان(، فإلى أي مدى يمكن 

ليات الســـوق إن تطبيق وتقبل آفس اآلليات بالنســـــبة للدول العربية ؟ قبول وتطبيق نفس المفهوم ون
 في الدول العربية يرتبط بعدد من العوامل يهمها:

 .ـ مدى واقعية شروط السوق 1
 .ـ اإلطار الجتماعي والقتصادي لهذا السوق 2
 .ـ تقسيم العمل الدولي وتنظيم األسواق العالمية 3
 .نيـ أسلوب إدارة القتصاد الوط 4
 .ـ البنية القتصادية والجتماعية الفعلية لكل دولة عربية، وللدول العربية مجتمعة 5

والســؤال المطروه هل يمكن تطبيق مفهوم الســوق النيوكالســيكي في كل دولة عربية على حدة ؟ 
 .هل يمكن أن يطبق هذا المفهوم على صــــــــــعيد الوطن العربي بكامله ؟ ســــــــــؤال مازال يثير الهتمام

ير بالذكر أن كفاءة عمل آليات الســـــوق رهن بطبيعة هذا الســـــوق وخصـــــائصـــــه ودرجة اتســـــاعه الجد
 .ونماء مؤسساته

نما هو  إن اقتصـــاد الســـوق ل يعني ترك إدارة النشـــاط القتصـــادي أو غالبيته للقطاع الخاص، وا 
ة وحرية عنظام متكامل بأبعاده القتصـــادية والجتماعية والســـياســـية، ويفترض توفر المعلومات وســـر 

كما أن وجود نظام  .كما يفترض أن تكون األسواق حرة، والوصول إليها متاحاا لجميع الناس .تداولها
إل أن هذا غير موجود في الدول النامية بشـــــكل عام أو في الدول  .الســـــوق يجب أن يتيح المنافســـــة

 .العربية
لتنمية عملية ا لدان العربية:االختالالت الهيكلية التي تحول دون قيام الســـــــــوق في الب -ثالثام 

عملية تاريخية ودينامية، تفرض التغيير على كل عناصـــــــــــــر المجتمع، وتقييم عملية تقدم التنمية في 
أي دولة، مهمة معقدة في جميع المجالت، وبخاصـــــــــــــة في مجال التنمية القتصـــــــــــــادية. لكن زيادة 

السياسة  موحداا للتقييم. ذلك ألن صناع اإلنتاج وتحسين نوعيته وزيادة اإلنتاجية يعد موضوعاا مفيداا 
 القتصادية يلقون أهمية كبيرة على نمو اإلنتاج والناتج وتأثيره المباشر على رفاهية الجميع. 

 ما هي العوامل التي تشجع أو تثبط زيادة اإلنتاج وتوسعه ؟ 
 وكيف يمكن تحقيق التنمية القتصادية المستديمة والسليمة ؟ 

تصــــاديين ين تحقيق تنمية اقتصــــادية ســــليمة ومتواصــــلة يتطلب عددام من يرى بعض االق    
 الشروط منها: 
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 ـ تحرير األنشطة القتصادية واألسعار والتحول إلى اقتصاد السوق. 
 ـ زيادة فعالية تخصيص الموارد القتصادية واستخدامها الستخدام األمثل. 

 مباشرة في التوجه نحو اقتصاد السوق.  ـ تحقيق الستقرار القتصادي. واستخدام أدوات غير
ــــــــــــــــ توفير إدارة اقتصــادية فعالة للمشــروعات، تحقق الكفاءة القتصــادية. ) يرى البعض أن هذه  ـ

 اإلدارة تتحقق عن طريق الخصخصة(. 
ـــ فرض قيود متشددة على الميزانية، األمر الذي يؤدي إلى توفير شروط الحوافز لتحسين الكفاءة 

 القتصادية. 
 إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية. ـ 

 ـ سيادة القانون ومنع التجاوزات. 
 ـ الشفافية وبخاصة في القواعد التنظيمية للتحول إلى اقتصاد السوق. 

ل يوجـــد نمط واحـــد يميز التجـــارب التنمويـــة في القتصـــــــــــــــــادات العربيـــة. بـــل هنـــاك تبـــاين     
جموعات البلدان العربية. ويمكننا تقســـــــــــيم البلدان العربية من حيث واختالفات كبيرة بين البلدان أو م

 سرعة واستمرار النمو القتصادي في ثالث مجموعات رئيسة هي: 
 ـ الدول التي لديها معدل نمو مستمر وعالي. 

 ـ الدول التي لديها معدل نمو سالب. 
 اإلطالق.  ـ الدول التي لديها معدل نمو قليل جداا أو ل تحقق معدل نمو على

يالحظ وجود العديد من الختاللت الهيكلية التي قد تحول دون قيام ســـوق بالمعنى القتصـــادي 
 :وفي مقدمة هذه الختاللت الدول العربيةالمطروه في دولة عربية ما أو على صعيد 

ــــــ عدم كفاية اإلنتاج المحلي للوفاء باحتياجات المجتمع، وبخاصة إذا لحظنا المعدل الم 1 تفع ر ـ
إضــــــافة إلى تشــــــويه نمط الســــــتهالك تحت تأثير التقليد األعمى  .الدول العربيةللنمو الســــــكاني في 

 .للغرب
 يأخذ مظاهر متعددة أبرزها:و  ،ـ  الطابع الغالب للسوق في البلدان العربية هو الحتكار 2

 .والتجارة اإلنتاجاحتكار القطاع العام لقسم هام من 
قتصـــــادية الخاصـــــة لوكالة الواردات األجنبية وبخاصـــــة في مجال احتكار بعض المؤســـــســـــات ال

 .السلع الغذائية
طاقة مصادر ال خاصةا احتكار السلع الوسيطة األساسية و تقاسم كل من القطاعين العام والخاص 

 .ومستلزمات اإلنتاج الزراعي
مي العـالارتبـاط حركـة التجـارة الخـارجيـة للـدول العربيـة بـاألســــــــــــــواق الحتكـاريـة على الصــــــــــــــعيـد 

 .)الحبوب، النفط، القطن(
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ـــــــــــــــــ تعاني مؤســســات الســوق نفســها من عدم نضــج أو تشــوهات، كالضــعف النســبي في ســوق  3
غموض القوانين  .األوراق المالية، وعدم اســــــــــــــتيعاب النظام النقدي لكفاءة عمليات التدفقات النقدية

ســعار ضــرائب وتنظيم البنوك واألالناظمة لعمل الســوق وتضــاربها أحياناا، وبخاصــة قوانين التجارة وال
إضـــافة إلى هيمنة القتصـــاد الموازي والســـري على بعض  .وحتى أحياناا شـــكل ملكية وســـائل اإلنتاج

مقومات الســـــوق، وتعاظم وزن األنشـــــطة الطفيلية على حســـــاب األنشـــــطة الحقيقية، توظيف الفائض 
 .خارج حدود الدول العربية )تهريب رؤوس األموال(

ــــــــــــــــــــــ تالزم إجر  4 اءات إطالق آليات الســــــــوق مع انتشــــــــار مظاهر الفســــــــاد التي تنجم عن حدة ـ
قصور وضعف مؤسسات السوق بسبب ضعف الرقابة وتراجع دور  .الختاللت القتصادية والمالية

 .الدولة في ظل عمل اقتصاد السوق
 رـــــــــــــــ  تتعرض األسعار في معظم القتصادات العربية للتشوهات من خالل الفرق بين األسعا 5

ومن  .الفعلية واألســـــــعار الحقيقية التي كان من الممكن أن تســـــــود في ظل ظروف الســـــــوق الطبيعية
أمثلة هذه التشــــــوهات اختالف أســــــعار المنتجات الصــــــناعية وكذلك مدخالتها الفعلية عن األســــــعار 
ة يالحقيقية بســــبب الحماية، والمبالغة في تقدير أســــعار المنتجات الغذائية وبعض المنتجات الصــــناع

والطاقة في الســــــــــــــوق المحلية بأقل من قيمتها نتيجة للدعم واحتكار الدولة للتجارة الداخلية، وكذلك 
وكذلك تشـوهات األسـعار الناتجة  .تشـوهات أسـعار الصـرف نتيجة التحديد اإلداري )السـعر الرسـمي(

لتشــــــــــوهات ويظل المصــــــــــدر الرئيســــــــــي  .عن التحديد المركزي من قبل الدولة لهيكل األجور والفائدة
األسعار هو تدخل الدولة في تحديد األسعار سواء من خالل الملكية العامة لوسائل اإلنتاج والهيمنة 
المباشـرة عليها، أو من خالل مفاتيح السـيطرة والهيمنة ممثلة في احتكار أنشـطة كالتسـويق والتوزيع، 

ية وظيف أدوات الســـياســـة النقدوالتوريد اإلجباري، وتشـــغيل العمالة، أو ملكية البنوك، أو من خالل ت
  (5) .والسياسة المالية

يشير األستاذ جالل أمين إلى وجود مدرستين فكريتين في مصر لتفسير الختاللت التي حدثت 
 فيها خالل عقد الثمانينات وطرق معالجتها:  

  .تنميةلتؤمن بالفكر الليبرالي وتأييده لالعتماد على قوى السوق في عملية التصحيح وا -األولى 
تبــاعتميــل إلى التــدخــل الحكومي  -الثــانيــة  ســــــــــــــيــاســـــــــــــــة تنمويــة تؤمن بــالعتمــاد على الــذات  وا 

والتوجهات الداخلية. ويرى أن تفســـــــــــــير المدرســـــــــــــتين لالختاللت واقتراحهما للحلول ينبع من موقف 
 أيديولوجي. ول يوافق على النضواء تحت لواء أي من المدرستين. 

 تصادية السليمة لبد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان:ويؤكد أن السياسة الق

                                                 
 .7المصدر صسعد الحافظ،  – (5)
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فتحرير التجارة الخارجية مثالا يشكل  .)أن تكون منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية - األول
ســـــــياســـــــة ســـــــليمة إذا حدث في وقت كان القتصـــــــاد العالمي فيه مزدهراا وكانت هناك تدفقات كبيرة 

من ناحية أخرى قد يكون اللتجاء إلى  .المناخ الســياســي الداخلي مع اســتقرار .لالســتثمارات األجنبية
درجة عالية من الحماية هو الســــــياســــــة الســــــليمة إذا كان البلد يواجه كســــــاداا في القتصــــــاد العالمي 

 .وتقلصاا في الستثمارات األجنبية واضطراباا في المناخ السياسي الداخلي
ق بين العناصـــر األســـاســـية للســـياســـات القتصـــادية. أن يكون هناك حد أدنى من التواف - الثاني

  (6)إن أسوأ السياسات هي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.(  :ويقول
 :إعادة الهيكلة والتصحيح االقتصادي في البلدان العربية

ياســـــــــات أدركت الدول العربية أهمية النفتاه والندماج مع القتصـــــــــاد العالمي، من خالل الســـــــــ
التجارية المتبعة في معظم الدول العربية، وســــــعى عدد متزايد منها لالنضــــــمام إلى المنظمة العالمية 
للتجارة التي انبثقت عن اتفاقيات الغات بعد انتهاء جولة أوروغواي للمفاوضـــــــــــــــات التجارية متعددة 

ة التجارة الخارجيوتشـــــــــهد القتصـــــــــادات العربية جهودا مكثفة لتحرير   (1) .1994األطراف في عام 
واستطاعت بعض الدول العربية من خالل  .ونظم الصرف، وجعل األنظمة المتعلقة بها أكثر شفافية

برامج التصــــــــــحيح التي تطبقها أن تخطو خطوات كبيرة على هذا الطريق، حيث تم إلغاء الكثير من 
قطــاعين الخــاص والعــام، القيود على التجــارة الخــارجيــة، كمــا تم إدخــال التوازن في المعــاملــة بين ال

  (2).وتحرير سعر الصرف وصولا به، في بعض الدول، إلى تحقيق قابلية عمالتها للتحويل
ويحتل إصــــــــــــــاله القطاع العام مكانة هامة في برنامج إعادة الهيكلة والتصــــــــــــــحيح والتحول إلى 

اءة اإلنتاجية في ألن الحاجة ماســة لتحســين مســتوى األداء والكف .اقتصــاد الســوق في البلدان العربية
عادة النظر في أولويات النفقات والســــــتثمارات الحكومية ولبد من خلق  .مؤســــــســــــات القطاع العام وا 

في ســـــــــياق إعادة الهيكلة والتصـــــــــحيح  .مناخ مناســـــــــب لالســـــــــتثمار العام والخاص المحلي واألجنبي
ن الدول القتصـــــــــــادي والتحول إلى اقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق، نســـــــــــتطيع أن نميز بين ثالث مجموعات م

 (3)العربية:

                                                 
 .33ندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص - (6)
اقتصــرت عضــوية الدول العربية في الغات على خمس دول هي : تونس والكويت ومصــر والمغرب وموريتانية  (1)

اإلمارات والبحرين وقطر إلى عضـــــوية المنظمة العالمية للتجارة وتتفاوض حالياا كل من األردن وانضـــــمت كل من 
 والجزائر والسعودية والسودان لالنضمام إلى المنظمة .

 .71التقرير القتصادي العربي الموحد، ص (2)
، ص 1987يد العربي، أبو ظبندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النق - (3)

20-22. 
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وتضــــــــــــــم الدول العربية المصــــــــــــــدرة للنفط مثل الكويت وليبيا وعمان وقطر   -المجموعة األولى 
وعلى دول هذه المجموعة أن تواجه اآلثار  .والمملكة العربية الســــــــــــــعودية واإلمارات العربية المتحدة

 :اتجاهينالمترتبة على تقلبات أسعار النفط، لذلك فإن التصحيح فيها ضروري في 
ـــــــــــ المحافظة على سياسة تنويع القاعدة اإلنتاجية التي بدأ تطبيقها في منتصف السبعينات بما  أ ـ

 .يقلل من اعتمادها الكبير على النفط
ـــــــــــــــ القيام بالترتيبات الالزمة لمواجهة النتقال من وضع كان فيه دخلها من عوائد النفط يبلغ  ب ـ

 ضت فيه العوائد إلى أقل من ستين مليار دولر.  مائتي مليار من الدولرات إلى وضع انخف
ونتيجة لذلك تواجه دول هذه المجموعة عجزاا محســــــــــــــوســـــــــــــــاا في الموازنة الحكومية وفي ميزان 

لــذلــك عليهــا أن تعمــل على تخفيض العجز في الموازنــة الحكوميــة وفي ميزان  .المعــامالت الجــاريــة
 .لهالمعامالت الجارية إلى المستوى الذي يمكن احتما

وتضــــــم الدول العربية متوســــــطة الدخل مثل الجزائر ومصــــــر واألردن ولبنان  -المجموعة الثانية 
حيث نالحظ فوارق كبيرة بين  .ودول هذه المجموعة ليست متجانسة تماماا  .والمغرب وسورية وتونس

ن أقل ويتراوه حجم الســـكان بي .بلدانها من حيث حجم الســـكان أو عوائد النفط أو مســـتوى دخل الفرد
 800كذلك يتراوه متوســط دخل الفرد بين أقل من  .مليون نســمة 50ماليين نســمة وأكثر من  4من 

إل أن دول هذه  .دولر ســــــــــــــنوياا في البعض اآلخر 1500دولر ســــــــــــــنوياا في بعضــــــــــــــها وأكثر من 
فهي تتمتع بقاعدة إنتاجية  .المجموعة تشـــــــــترك بعدد من الخصـــــــــائص تبرر اعتبارها مجموعة واحدة

 .نوعة نسبياا كما أنها تمتلك مؤسسات مالية واقتصادية متطورة إلى حد مامت
اآلثار  خاصــــــــــةا و  .تواجه دول هذه المجموعة ظروفاا اقتصــــــــــادية على درجة كبيرة من الصــــــــــعوبة
وكذلك الصعوبات  .السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتراجع تحويالت العاملين في دول النفط

غير المواتية والتي تســـــود القتصـــــاد العالمي، وبخاصـــــة كســـــاد أســـــواق المواد الناشـــــئة عن الظروف 
األمر الذي أدى إلى تزايد حجم المديونية الخارجية وتزايد  .األولية وتدهور شـــــــــــــروط التبادل التجاري

فلجـأت الحكومـات إلى تمويـل العجز  .كمـا رافق ذلـك عجز في الموازنـات الحكوميـة .عـبء خـدمتهـا
اض من المصـــــــــــارف، وأدى ذلك إلى تزايد كمية النقد المتداول مما أدى إلى ارتفاع عن طريق القتر 

كبير في معدلت التضـــــــــخم والمبالغة في أســـــــــعار الصـــــــــرف، باإلضـــــــــافة إلى ذلك تعاني دول هذه 
المجموعة من اختاللت هيكلية تتمثل في تشــــــوهات األســــــعار وانخفاض إنتاجية العمل ورأس المال 

 .طاع العام الذي يسطر على نسبة كبيرة من النشاط القتصاديوضعف الكفاءة في الق
وتضـــــم الدول العربية منخفضـــــة الدخل مثل موريتانيا والصـــــومال والســـــودان  -المجموعة الثالثة 

وتعتبر مســـــــــــــــألة إعادة الهيكلة والتصــــــــــــــحيح في دول هذه المجموعة أكثر تعقيداا منها في  .واليمن
اعتماداا كبيراا على ســــــلعة واحدة أو عدد محدود جداا من الســــــلع فهي تعتمد  .المجموعتين الســــــابقتين

وهي تعاني من مديونيات خارجية ثقيلة وحجم من  .ومن ثم فهي أكثر تعرضــــــاا للصــــــدمات الخارجية
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يضاف إلى ذلك العجز المزمن في  .عبء خدمة الديون الخارجية ل يتناسب مع قدراتها القتصادية
كما أن دول  .التجاري وميزان المدفوعات ومعدلت تضــــــــــــخم مرتفعة جداا الموازنة الحكومية والميزان 

هذه المجموعة تعاني من ضـــعف البنية التحتية والمؤســـســـات المالية والقتصـــادية وانخفاض متوســط 
 .دخل الفرد فيها

عادة الهيكلة  لقد ارتفع عدد الدول العربية التي أصــبح لديها القناعة بأهمية ســياســات التصــحيح وا 
)وفي هذا الصـــــدد انضـــــمت الجزائر إلى الدول العربية التي تطبق برامج  .رة الســـــتمرار فيهاوضـــــرو 

تصـــــحيح شـــــاملة، حيث تبنت برنامج تصـــــحيح بمســـــاعدة المؤســـــســـــات الدولية والعربية، وعمدت في 
 (4)إطار ذلك وألول مرة، إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية.( 

اقتصـــادي يهدف إلزالة الختاللت التي يعاني منها كما يقوم الســـودان بتطبيق برنامج تصـــحيح 
واســـــتمرت دول أخرى في جهود إعادة الهيكلة والتصـــــحيح في كل من مصـــــر  .القتصـــــاد الســـــوداني

المغرب تونس واألردن، وأعلنت عن قابلية تحويل عمالتها ألغراض معامالت الحســـــاب الجاري في 
في الخليج العربي في تطبيق الســــياســــات التي كما اســــتمرت دول مجلس التعاون  .ميزان المدفوعات

مكانية تنويع مصادر دخلها  .انتهجتها منذ عدة سنوات للتكيف مع عوائد تصدير النفط المنخفضة وا 
عادة الهيكلة في الدول العربية وفقام لما يلي:  يمكننا تحديد يهم عناصر سياسات التكيف وا 

ــــــــــــــــــــ إحداث تعديالت في هيكل ملكية وســــــائل اإلنتاج  حيث طرحت بعض المؤســــــســــــات العامة ـ
والشـــركات الحكومية في بعض الدول العربية للبيع، وبيع بعضـــها بالفعل في مصـــر واألردن وتونس 

كما صـــدرت قوانين بإحداث الشـــركات القابضـــة والشـــركات التابعة لها وقوانين أخرى تنظم  .والجزائر
 .العالقة بين المالك والمستأجر لبعض المؤسسات

انين تنظم عمل الســـوق المالية وتداول رأس المال بهدف زيادة فعالية آلية الســـوق ـــــــــــــــــ إصـــدار قو 
مع إمكانية تداول أســـــــــــهم وســـــــــــندات المشـــــــــــروعات الخاصـــــــــــة  .وتعزيز اتجاه تحديث هيكل الملكية

 .والمشروعات العامة
ـــــــــــ إحداث تعديالت جوهرية في أسلوب إدارة المشروعات العامة وبخاصة ما يتعلق منها بتحديد  ـ

ســـعار المنتجات )تحريرها(، وكذلك تحرير أســـعار الصـــرف وتوحيدها، اعتماد مبدأ التمويل الذاتي، أ
إنشــاء صــناديق وبنوك الســتثمار الوطنية وتفعيل نشــاطها، إعادة تنظيم مجالس اإلدارة ومنح اإلدارة 

 .مرونة وبخاصة في موضوع تحويل الملكية والدمج والتصفية
ــــــــــ )تحجيم وظيفة الموازنة ا لعامة كأداة للتوازن الجتماعي، من خالل  برنامج انكماشي لإلنفاق ـ

الجتماعي وتقليص الدعم، إلطالق العوامل القتصادية وحدها في بلوغ التوازن من ناحية ولمكافحة 
 التضخم من ناحية أخرى(. 

                                                 
 ، المصدر السابق.1995التقرير القتصادي العربي الموحد لعام  (4)
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ــــــــــــــــــ رفع القيود الجمركية عن الواردات والســــماه باســــتيراد الســــلع المحظورة كلياا أو جزئي وذلك  .اا ـ
لغاء الحماية تدريجياا  بالرغم من معارضـــــــــــــة بعض المنتجين  .بإتاحة عمل اآلليات بشـــــــــــــكل مطلق وا 

وبخاصــــــــــــة في القطاع الخاص لمثل هذه اإلجراءات ألنها تؤثر على صــــــــــــناعاتهم الوليدة علماا بأن 
 .لذا لبد من إشاعة المنافسة بشكل عام .الحماية تدفع المنافسة خارجاا 

عادة الهيكلة في أوردنا بعض ع ال ل على ســـــبيل المث الدول العربيةناصـــــر ســـــياســـــات التكيف وا 
الحصــر، وهي تســعى لضــمان ســالســة واتســاق عمل آلية الســوق في الدول العربية، وقد أخذت هذه 
 .التعديالت شكل الحزمة دفعة واحدة مع الهتمام بالجوانب النقدية والمالية في السوق بصفة أساسية

 لعناصر واإلجراءات وحدها كفيلة بتفعيل آلية السوق في البلدان العربية؟.ولكن هل هذه ا
لقــد أضــــــــــــــحــت مكونــات برامج التكيف الهيكلي : مكونـات برامج التكيف الهيكلي والتصـــــــــحيح

 والتصحيح معروفة ويمكننا حصرها بمكونات رئيسة ثالثة هي:
 لسوق.إخضاع عملية اإلنتاج والتوزيع والستهالك بصورة كاملة لقوى ا 3
 رفع جميع القيود عن المبادلت مع الخارج. 3
 التخصيص، أي نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص. - 

يرى بعض القتصــــــــاديين أن تحقيق تنمية اقتصــــــــادية ســــــــليمة ومتواصــــــــلة يتطلب عدداا من كما 
 الشروط منها: 

 ـ تحرير األنشطة القتصادية واألسعار والتحول إلى اقتصاد السوق. 
 ـ زيادة فعالية تخصيص الموارد القتصادية واستخدامها الستخدام األمثل. 

 ـ تحقيق الستقرار القتصادي. واستخدام أدوات غير مباشرة في التوجه نحو اقتصاد السوق. 
ــــــــــــــــ توفير إدارة اقتصــادية فعالة للمشــروعات، تحقق الكفاءة القتصــادية. ) يرى البعض أن هذه  ـ

 طريق الخصخصة(. اإلدارة تتحقق عن 
ـــ فرض قيود متشددة على الميزانية، األمر الذي يؤدي إلى توفير شروط الحوافز لتحسين الكفاءة 

 القتصادية. 
 ـ إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية. 

 ـ سيادة القانون ومنع التجاوزات. 
 سوق. ـ الشفافية وبخاصة في القواعد التنظيمية للتحول إلى اقتصاد ال

من الســـهل ألي بلد يقوم بتنفيذ برنامج اإلصـــاله القتصـــادي أن يجد نفســـه في حلقة مفرغة بعد 
القيام بالخطوات األولى لإلصـــــــاله القتصـــــــادي والتي تخلق فرصـــــــاا للبحث عن الربح بالطرق غير 

 المشروعة وللفساد أيضاا. 
 ن هذه الفرص أنفســــــهموبســــــرعة فائقة يرســــــل أصــــــحاب المصــــــالح المكتســــــبة الذين اســــــتفادوا م

ويقاومون اتخاذ المزيد من خطوات اإلصـــــــاله، وبخاصـــــــة الدخول الحر للســـــــوق، تعزيز المنافســـــــة، 
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العمل من اجل التحرير الكامل، إرســاء ســيادة القانون، فيظهر القتصــاد الســري الذي يقود إلى تقدم 
 اقتصادي بطيء وانتكاس النمو وانهيار الستقرار المالي. 

ل يضمن النمو والنتعا  السريع ألي دولة، ول يمكن إحداث النمو القتصادي  هحدالستثمار و 
تبع فالستثمارات اليوم تستغرق وقتاا حتى تنتج، ومن الطبيعي أن ي .السريع قسراا بزيادة الستثمارات

نمو لالزيادة في الســـتثمارات زيادة في النمو ولكن بعد ســـنتين أو ثالث ســـنوات على األقل. ويمكن ل
المبكر والســـــــــريع أن يحدث نتيجة مكاســـــــــب الكفاءة الناتجة من تطبيق اإلصـــــــــالحات القتصـــــــــادية 
المناســـبة، التي تولد حوافز لدى أصـــحاب المشـــروعات لكي يزيدوا من إنتاجيتهم. طبعاا هذا ل يعني 
أن الســــــــــتثمار ليس مهماا، بل إن الســــــــــتثمار الجديد ضــــــــــروري جداا في بعض القطاعات أو على 
مســــــــتوى الشــــــــركات، وبدون ذلك ل يتحقق النمو، وعندما يحدث النتعا  يصــــــــبح من المهم توفير 
مســتوى أعلى من الســتثمار حتى يتواصــل النمو، فالســتثمار وحده لن يوفر النمو المتواصــل ولكنه 

 ضروري لتحقيق ذلك. 
ــة: – ـــ لهيكلية تصحيحات اتهدف برامج ال يهداف برامج التصحيحات الهيكلية في البلدان العربيـ

على المدى القصـــــــــــــير إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات وذلك من خالل الضـــــــــــــغط على الطلب 
الداخلي، وتتخذ عادة بعض الحكومات إجراءات عاجلة خاصـــــــــــــــة تتمثل في تخفيض قيمة العملة 

 .المحلية، وخفض اإلنفاق العام عن طريق تجميد األجور والحد من الواردات والستثمارات
وتتحدد األهداف على المدى الطويل لتطوير العرض الداخلي للسلع والخدمات، وتحسين مستوى 
أداء جهاز اإلنتاج، والحد من هدر الموارد المتاحة، ودعم القدرة التنافســــــــــــــية لإلنتاج، ولتحقيق هذه 

 ألســـــعارالنظام المالي والنقدي، التجارة الخارجية ســـــياســـــة ا :األهداف لبد من أن يشـــــمل اإلصـــــاله
ولبد من مراجعة طرق تدخل الدولة في  .واألجور، النظام الضــريبي، ســياســات الســتثمار وغير ذلك

 .النشاط القتصادي
يوضــح لنا التطور التاريخي لســياســات التكيف والتصــحيح الهيكلي والتحول إلى اقتصــاد الســوق، 

 في معظم الدول العربية أنها قد مرت بمرحلتين رئيسيتين: 
يتم خاللها تهيئة أرضــــــــــــية التحول آلليات الســــــــــــوق بتحييد القيود اإلدارية في  -األولى  المرحلة

وقد اهتمت ســــياســــات التصــــحيح الهيكلي في هذه المرحلة بإلغاء الدعم  .الســــياســــات المالية والنقدية
تعويم أسعار صرف العمالت الوطنية تجاه العمالت األجنبية، تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة، 

وتمتد هذه المرحلة من منتصف السبعينات في بعض الدول  .اإلبقاء على الهيكل الجامد لألجور مع
 .العربية وحتى بداية التسعينات

تم في هذه المرحلة الســعي وبمعدلت عالية )أقرب إلى نظام الصــدمة(   إلى  -المرحلة الثانية 
إدارة القتصـــــــــــــــاد الوطني،  إحـداث تغييرات جوهريـة في هيكـل ملكيـة وســـــــــــــــائـل اإلنتـاج وأســــــــــــــلوب

وتمتد هذه المرحلة  .)التخصيص( والعمل على توفير شروط آلية السوق، وفق اإلطار النيوكالسيكي
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ويرى بعض القتصــــــاديين أنها لزالت في بدايتها  .منذ بدء التســــــعينات وهي مســــــتمرة إلى يومنا هذا
 .رغم تسارعها

م أغلب البلدان العربية تطبق سياسات سعرية تتسأما من ناحية معالجة الختاللت الهيكلية فإن 
بالجمود ول تعكس التكلفة الحقيقية للســـــــلع والخدمات مما يؤدي إلى حدوث تشـــــــوهات في األســـــــعار 

ففي حالت كثيرة نجد أن مستوى األسعار الداخلية  .وانحراف األسعار الحقيقية عن األسعار الفعلية
ويمكن أن نضــــرب مثالا بأســــعار القمح في ســــورية  .الميةيختلف كثيراا عن مســــتواها في الســــوق الع

حيث تقوم الدولة بشــــراء القمح من الفالحين بأســــعار أعلى من األســــعار العالمية، في حين يتم بيعه 
ومثال آخر  157.لألفران لصـــناعة الخبز بأســـعار أقل من التكلفة بكثير بســـبب دعم ســـعر الخبز فيها

وتوجد أنواع  .من أســـعارها العالمية %20ة الثمانينات تمثل أســـعار الطاقة في مصـــر ظلت إلى نهاي
ففي بعض الحالت نجد أن للسلعة الواحدة أسعاراا متعددة بحسب  .أخرى من التشوهات في األسعار

ولشـــــك أن هذه التشـــــوهات تنطوي على قدر كبير من الهدر  .المجموعات المختلفة من المســـــتهلكين
شوهات األسعار بأنواعها ليست مقصورة على مصر وسورية بل ويالحظ أن ت .والضياع القتصادي

 .نجدها في بالد عربية أخرى مثل تونس والجزائر وغيرها
وتجدر اإلشـــــارة إلى أن بعض القتصـــــاديين يرى أن تخفيض ســـــعر الصـــــرف عديم الفاعلية في 

عادة الهيكلة وعالي التكلفة أيضاا. وانتقد هذا الفريق الدور  قوم به أسعار الذي تسياسات التصحيح وا 
عادة الهيكلة ورأيهم أن القتصــــــــــــادات في الدول النامية ل  الفائدة في أغلب البرامج التصــــــــــــحيحية وا 

كما أن هناك بعض العتبارات الحضارية والدينية  .تستجيب للتغيرات التي تحدث في أسعار الفائدة
عادة الهي  .كلةتقيد من استخدام أسعار الفائدة في عملية التصحيح وا 

 تتمحور األهداف الرئيسية لعمليات التصحيحات الهيكلية وعناصرها حول النقاط التالية:
ـــــــــ إعادة توزيع األدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجياا من بعض النشاطات  ـ

 .القتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الستثمار الخاص
ـــــــــــ التخفيف من األعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنش ت القتصادية الخاسرة،  ـ

وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصــــــــــــــحة والهتمام بالبنية األســــــــــــــاســــــــــــــية 
 .اإلستراتيجيةوالمنش ت القتصادية ذات األهمية 

دخال الحركية ع لى رأس مال الشــــركات بقصــــد تطويرها ـــــــــــــــــــ تطوير الســــوق المالية وتنشــــيطها وا 
 .وتنمية قدرتها اإلنتاجية

                                                 

أتبعت ســـورية هذه الســـياســـة لتشـــجيع الفالحين على زراعة القمح ونجحت هذه الســـياســـة وتحولت ســـورية من  - 5
 دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة.
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ــــــــــــــــ خلق مناخ الســتثمار المناســب، تشــجيع الســتثمار المحلي لجتذاب رؤوس األموال المحلية 
 .والعربية واألجنبية

)ومن بين األهداف الهامة للتصــــــــــحيح الهيكلي تحســــــــــين كفاءة اســــــــــتخدام الموارد القتصــــــــــادية 
وترتبط مســــــألة الكفاءة بالتســــــعير  .لنقد األجنبي ومصــــــادر الطاقة ورأس المالالمحدودة، وبخاصــــــة ا

)فعلى ســـــــــــبيل المثال إن الكفاءة في اســـــــــــتخدام  .المالئم لعناصـــــــــــر اإلنتاج ولكنها أشـــــــــــمل من ذلك
الســتثمارات العامة والجهود الحكومية لتشــجيع تنمية الموارد البشــرية والتغيرات التكنولوجية يمكن أن 

ر هامة في تحســـين اســـتجابة القتصـــاد لعملية النمو، وذلك بصـــرف النظر عن وجود تشـــكل عناصـــ
  (6) .تشوهات حادة في األسعار (

وهكذا فإن ســـياســـات التصـــحيح الهيكلي تتعلق بالعوامل التي تؤثر في القرارات الخاصـــة باإلنتاج 
ســات التثبيت وســياســات مع العلم أن بعض القتصــاديين يرى أن ســيا .والتبادل والتوزيع والســتهالك

 .التصحيح الهيكلي تتداخل وتكمل كل منها األخرى
دويل لقد أصــــبح الت :وصـــفة صـــندوق النقد الدولي في برامج إعادة الهيكلة والبرنامج البديل -

ن مؤســـــــــســـــــــات التمويل الدولية، كالبنك الدولي  القتصـــــــــادي )عولمة القتصـــــــــاد( واقعاا ملموســـــــــاا، وا 
ي التي أطلقت الدعوة لما ســــــمته بالســــــياســــــات التصــــــحيحية والتحول إلى وصــــــندوق النقد الدولي، ه

اقتصــــــــــــــاد الســــــــــــــوق، وتعظيم دور القطاع الخاص وتحجيم القطاع العام ودور الدولة في النشــــــــــــــاط 
ـــ النقدي باعتباره جوهر المشكلة، وهو في الواقع، كما  .القتصادي مع )التركيز على الجانب المالي ـ

 (7) .مركبة للتنمية في البلدان النامية(نرى أحد مظاهر األزمة ال
ومن هنا يتبين بأن هذا التوجه المندفع نحو الخصـــــــــخصـــــــــة من الخارج ل يعبر بالضـــــــــرورة عن 
حاجة موضوعية، أي أنه لم يكن كنتيجة لتقييم جاد ألداء القطاع العام وبيان قصوره، مما يستدعي 

فالموضــــوع بحاجة إلى دراســــة  .حقيق التنميةنقل ملكيته للقطاع الخاص، بافتراض أنه األقدر على ت
 .في مختلف البلدان العربية (8)معمقة لمعرفة مدى الحاجة للخصخصة في الواقع القطري، 

الختاللت التي يلحظها صــــــــــــندوق النقد الدولي في اقتصــــــــــــاديات الدول العربية هي حصــــــــــــيلة 
لك الســـياســـات في أنها قيدت ويكمن خطأ ت .تراكمات لســـياســـات اقتصـــادية واجتماعية خاطئة أصـــالا 

المبادرات الخاصـــــــــــــة وضـــــــــــــيقت المجالت المفتوحة أمام القطاع الخاص، وحالت بين الســـــــــــــتثمار 
األجنبي والقتصــــــــــــــــاد الوطني، وأطلقــت العنــان للقطــاع العــام فــدخــل مجــالت ل تتفق مع طبيعتــه، 

                                                 
 .71برفيز حسن، المصدر السابق ص (6)
د. مجيد مســـــــــــعود، الخصـــــــــــخصـــــــــــة من منظور تنموي في الواقع القطري، بحث مقدم إلى ندوة توجهات وآفاق  (7)

 .4، ص1996نيسان  7 - 6الخصخصة في دولة قطر، 
، دمشــق 1996صــيف / خريف  44مجلة النهج، مركز األبحاث والدراســات الشــتراكية في العالم العربي العدد  (8)

 .274ص 
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ت في تحديد مســــتوياوعزلت القتصــــاد الوطني عن القتصــــاد الرأســــمالي العالمي من خالل التدخل 
قامة أســــــوار حماية الصــــــناعة المحلية من المنافســــــة األجنبية، ونشــــــرت مظلة  األســــــعار واألجور، وا 
الحماية الجتماعية فوق قطاع عريض من الشــــــــــــــعب بالدعم والتأمينات الجتماعية والمشـــــــــــــــاركة 

 (9) .باألرباه مما أفقده الحافزية للعمل واإلنتاج
عادة الهيكلة التي قدمها  لذلك جاء العالج الذي يقتر  حه الصــــــندوق من خالل برامج التصــــــحيح وا 

وتستهدف تحرير القتصاد، أي جعله يسير على مذهب القتصاد الرأسمالي الحر )اقتصاد السوق( 
وأضــــــــــحت المهمة المطلوبة هي تعديل  .مع إدماجه دمجاا عضــــــــــوياا في النظام الرأســــــــــمالي العالمي

والهدف  .د الوطني وخفضه بما يتناسب مع مستوى العرض الكليمستوى الطلب الكلي في القتصا
والعالج  .األكثر مباشرة لبرامج التصحيح التي يقترحها الصندوق هو تحسين وضع ميزان المدفوعات

هو الوصــــفة )الروشــــيتة( التي وضــــعها الصــــندوق والتي تتضــــمن تحرير القتصــــاد، تخفيض ســــعر 
 .طاع العام للقطاع الخاص، إلغاء الدعمالصرف، تخفيض اإلنفاق العام، بيع الق
 :ومن الممكن تقديم التوصيات التالية

ـــــــ ضرورة استقرار القتصاد الكلي المتواصل في البلدان العربية أي التحكم في معدلت التضخم 
 ومنع تزايدها. 

ــــــــ عدم تأجيل اإلصالحات القتصادية ألن تأجيلها يمكن بالفعل أن يؤجل المعاناة، ولكنه يؤ  ل جـ
 النتعا  المتواصل والتقدم أيضاا، ويزيد من مخاطر انتكاس النمو. 

ــــــــــــــ ل يوجد طريق ملكي لإلصاله يمكن تطبيقه في كل القتصادات ول يستطيع أي مكون من  ـ
لكل مكونات برنامج اإلصـــــــــاله تأثير وعالقة إيجابية  .مكونات اإلصـــــــــاله بمفرده أن يحدد الطريق

ومن الضـــروري تنفيذ كل مكونات اإلصـــاله،  .أثير طاغ يحدد الطريقبالنمو ولكن ليس ألي منها ت
لن النمو يأتي نتيجة جهود كبيرة جداا يبذلها عدد كبير من الناس يقومون باألعمال الصحيحة على 

 مدى زمني طويل. 
ـــــــــــــــ ضرورة التطوير المؤسسي إلنشاء إطار قانوني يلعب دوراا مهماا في عملية اإلصاله، وهذا  ـ

دة القانون، النضباط، ضمان حقوق الملكية، والتي بدونها لن تسفر اإلصالحات األخرى يعني سيا
 158عن فوائد كبيرة. 

 ـ ضرورة توفر اإلرادة السياسية في تنفيذ برنامج اإلصاله ألنها العامل الحاسم في تنفيذه. 

                                                 
راهيم العيسوي، المسار القتصادي المصري وسياسات تصحيحه، بحث مقدم إلى ندوة )السياسات انظر، د. إب (9)

 .226، ص1982شباط  22 - 20والتنمية في الوطن العربي(، المعهد العربي للتخطيط الكويت من  ةالتصحيحي
 .  15ص  1999مجلة التمويل والتنمية، العدد الصادر في حزيران  -  158
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تحول من لإن مفهوم التكيف والتصــحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصــاد الســوق، يضــع مســألة ا
طالق آلية الســوق. وأكثر  الملكية العامة إلى الملكية الخاصــة أحد محاور )اإلصــاله القتصــادي( وا 

رى أن بعض القتصاديين ينادي بتقليص دور الدولة في النشاط القتصادي وتحجيمه في نمن ذلك 
ب القابلة للنضـــــــــــو  خاصـــــــــــةا تخدام األمثل للموارد المحدودة و الدور التقليدي للدولة فقط، ولكن الســـــــــــ

والحيلولة دون تبديدها، وحماية البيئة من التلوث والتدمير، والمواءمة بين المصـــــــــــــالح القتصـــــــــــــادية 
والمصــالح الجتماعية، والموائمة بين المصــالح الوطنية والمصــالح األجنبية يتطلب عدم تحجيم دور 

 .ذا الدور عن ما كان عليه سابقاا بل ربما يزيد ه .الدولة لذلك فإن دور الدولة سوف يتحول ول ينتفي
إن تحقيق الستقرار في السياسات المختلفة، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والسياسات 

وهذا ل يســـتطيع أحد أن يقوم به ســـوى  .تكاد تكون من معطيات الســـوق ذاته .التجارية والســـتثمارية
 .شاط القتصادي حتى في ظل اقتصاد السوقمما يعطيها مبرراا لتنامي دورها في الن .الدولة

لدول االتعددية القتصــــادية هي المناخ المناســــب والوعاء المؤســــســــي األمثل للتنمية الشــــاملة في 
، ليســــــــــــــهم كل قطاع بدوره في عملية التنمية في إطار تقســــــــــــــيم للعمل يحدد دور كل قطاع العربية

نســجام بين مؤســســاتها، ويحقق التكامل وال بوضــوه، ويوفر المناخ الضــروري للتنافس اإليجابي فيما
نما أرفض فكرة  فيما بين مصــــالح كل منها مع الصــــالح العام، إنني ل أرفض فكرة الخصــــخصــــة، وا 
تحجيم القطاع العام ودور الدولة اإلنمائي في الدول العربية وبخاصــــــة في هذه المرحلة من تطورها، 

تصادي كشريك للقطاع العام وليس على حساب ومع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الق
تحجيمه أو تصفيته، ألن التنمية الشاملة وأهدافها الطموحة تحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات 

   (15)الملكية )العام، الخاص، المشترك والتعاوني(. 
اصــــلة حوتبدأ عملية معالجة الختاللت الكلية في القتصــــادات العربية بتصــــحيح الختاللت ال

زالة العجز في الموازنة الحكومية، ففي أغلب  البلدان العربية  في أســعار الصــرف وأســعار الفائدة، وا 
نجد أن أســـــــــــعار الصـــــــــــرف تنطوي على نســـــــــــبة كبيرة من المغالة، كما أنها ل تتغير تبعاا للتغيرات 

د كبير عن وتعتبر المغالة في أســـــعار الصـــــرف المســـــؤول إلى ح .الحاصـــــلة في القتصـــــاد الوطني
وهي في نفس الوقت تشـــــجع على الســـــتيراد وتعرقل  .ضـــــياع القدرة التنافســـــية في األســـــواق العالمية

كما أن أســــــعار الفائدة في الدول العربية تتحدد عند مســــــتويات منخفضــــــة ول  .القدرة على التصــــــدير
ة الســــمية تنطوي ومن ثم فإن أســــعار الفائد .تعكس الندرة النســــبية لرأس المال ول معدلت التضــــخم

في الواقع على أســـــعار فائدة حقيقية ســـــلبية، األمر الذي يؤدي إلى اإلســـــراف في الســـــتثمارات ذات 
ولشـــــــــك أن اجتماع أســـــــــعار الفائدة  .الكثافة الرأســـــــــمالية العالية كما يضـــــــــعف الحافز على الدخار

                                                 
هنا الســـتفادة من تجربة ســـورية في موضـــوع التعددية القتصـــادية في ســـورية التي تســـير بخطوات من المفيد  (15)

 وصدور قوانين تشجيع الستثمار فيها. 1985وبخاصة بعد عام  1970متوازنة منذ عام 
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 هروب رؤوس األموالالحقيقية الســـالبة مع المغالة في أســـعار الصـــرف هما المســـؤول الحقيقي عن 
 .للخارج مما يزيد من الختالل في ميزان المدفوعات ويحرم البلدان المعنية من هذه الموارد النادرة

كما أن العجز في الموازنات  الحكومية في البلدان العربية مسؤول عن الضغوط التضخمية المزمنة 
قيالا على أصــــــــــحاب الدخول مما يشــــــــــوه آلية األســــــــــعار ويضــــــــــعف القدرة التنافســــــــــية ويفرض عبأا ث

 .المنخفضة
من الســـهل ألي بلد يقوم بتنفيذ برنامج اإلصـــاله القتصـــادي أن يجد نفســـه في حلقة مفزعة بعد 
القيام بالخطوات األولى لإلصـــــــاله القتصـــــــادي والتي تخلق فرصـــــــاا للبحث عن الربح بالطرق غير 

هذه  المكتســبة الذين اســتفادوا من المشــروعة وللفســاد أيضــاا. وبســرعة فائقة يرســل أصــحاب المصــالح
الفرص أنفسهم ويقاومون اتخاذ المزيد من خطوات اإلصاله، وبخاصة الدخول الحر للسوق، تعزيز 
المنافسة، العمل من اجل التحرير الكامل، إرساء سيادة القانون، فيظهر القتصاد السري الذي يقود 

 تقرار المالي. إلى تقدم اقتصادي بطيء وانتكاس النمو وانهيار الس
الســـــــــــتثمار وحدة ل يضـــــــــــمن النمو والنتعا  الســـــــــــريع ألي دولة، ول يمكن إحداث النمو     

القتصـــــادي الســـــريع قســـــراا بزيادة الســـــتثمارات. فالســـــتثمارات اليوم تســـــتغرق وقتاا حتى تنتج، ومن 
نوات على ثالث ســـــــ الطبيعي أن يتبع الزيادة في الســـــــتثمارات زيادة في النمو ولكن بعد ســـــــنتين أو

األقـــل. ويمكن للنمو المبكر والســــــــــــــريع أن يحـــدث نتيجـــة مكـــاســـــــــــــــــب الكفـــاءة النـــاتجـــة من تطبيق 
اإلصــــــالحات القتصــــــادية المناســــــبة، التي تولد حوافز لدى أصــــــحاب المشــــــروعات لكي يزيدوا من 

جداا في  يإنتاجيتهم. طبعاا هذا ل يعني أن الســـــتثمار ليس مهماا، بل إن الســـــتثمار الجديد ضـــــرور 
بعض القطاعات أو على مســـــــتوى الشـــــــركات، وبدون ذلك ل يتحقق النمو، وعندما يحدث النتعا  
يصـبح من المهم توفير مسـتوى أعلى من السـتثمار حتى يتواصـل النمو، فالسـتثمار وحده لن يوفر 

 النمو المتواصل ولكنه ضروري لتحقيق ذلك. 
لتحول إلى اقتصــاد الســوق، يضــع مســألة التحول من إن مفهوم التكيف والتصــحيحات الهيكلية وا

طالق آلية الســوق. وأكثر  الملكية العامة إلى الملكية الخاصــة أحد محاور )اإلصــاله القتصــادي( وا 
من ذلك ترى أن بعض القتصاديين ينادي بتقليص دور الدولة في النشاط القتصادي وتحجيمه في 

دام األمثل للموارد المحدودة وبخاصــــــــــة القابلة للنضــــــــــوب الدور التقليدي للدولة فقط، ولكن الســــــــــتخ
والحيلولة دون تبديدها، وحماية البيئة من التلوث والتدمير، والمواءمة بين المصـــــــــــــالح القتصـــــــــــــادية 
والمصــالح الجتماعية، والموائمة بين المصــالح الوطنية والمصــالح األجنبية يتطلب عدم تحجيم دور 

 .بل ربما يزيد هذا الدور عن ما كان عليه سابقاا  .سوف يتحول ول ينتفيالدولة لذلك فإن دور الدولة 
إن تحقيق الستقرار في السياسات المختلفة، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والسياسات 

وهذا ل يســـتطيع أحد أن يقوم به ســـوى  .تكاد تكون من معطيات الســـوق ذاته .التجارية والســـتثمارية
 .ا يعطيها مبرراا لتنامي دورها في النشاط القتصادي حتى في ظل اقتصاد السوقمم .الدولة
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لدول االتعددية القتصــــادية هي المناخ المناســــب والوعاء المؤســــســــي األمثل للتنمية الشــــاملة في 
، ليســــــــــــــهم كل قطاع بدوره في عملية التنمية في إطار تقســــــــــــــيم للعمل يحدد دور كل قطاع العربية

لمناخ الضــروري للتنافس اإليجابي فيما بين مؤســســاتها، ويحقق التكامل والنســجام بوضــوه، ويوفر ا
نما أرفض فكرة  فيما بين مصــــالح كل منها مع الصــــالح العام، إنني ل أرفض فكرة الخصــــخصــــة، وا 
تحجيم القطاع العام ودور الدولة اإلنمائي في الدول العربية وبخاصــــــة في هذه المرحلة من تطورها، 

مساهمة القطاع الخاص في النشاط القتصادي كشريك للقطاع العام وليس على حساب  ومع زيادة
تحجيمه أو تصفيته، ألن التنمية الشاملة وأهدافها الطموحة تحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات 

   (10)الملكية )العام، الخاص، المشترك والتعاوني(. 
تصــــادات العربية بتصــــحيح الختاللت الحاصــــلة وتبدأ عملية معالجة الختاللت الكلية في الق

زالة العجز في الموازنة الحكومية، ففي أغلب  البلدان العربية  في أســعار الصــرف وأســعار الفائدة، وا 
نجد أن أســـــــــــعار الصـــــــــــرف تنطوي على نســـــــــــبة كبيرة من المغالة، كما أنها ل تتغير تبعاا للتغيرات 

مغالة في أســـــعار الصـــــرف المســـــؤول إلى حد كبير عن وتعتبر ال .الحاصـــــلة في القتصـــــاد الوطني
وهي في نفس الوقت تشـــــجع على الســـــتيراد وتعرقل  .ضـــــياع القدرة التنافســـــية في األســـــواق العالمية

كما أن أســــــعار الفائدة في الدول العربية تتحدد عند مســــــتويات منخفضــــــة ول  .القدرة على التصــــــدير
ومن ثم فإن أســــعار الفائدة الســــمية تنطوي  .لت التضــــخمتعكس الندرة النســــبية لرأس المال ول معد

في الواقع على أســـــعار فائدة حقيقية ســـــلبية، األمر الذي يؤدي إلى اإلســـــراف في الســـــتثمارات ذات 
ولشـــــــــك أن اجتماع أســـــــــعار الفائدة  .الكثافة الرأســـــــــمالية العالية كما يضـــــــــعف الحافز على الدخار

أســـعار الصـــرف هما المســـؤول الحقيقي عن هروب رؤوس األموال الحقيقية الســـالبة مع المغالة في 
 .للخارج مما يزيد من الختالل في ميزان المدفوعات ويحرم البلدان المعنية من هذه الموارد النادرة

كما أن العجز في الموازنات  الحكومية في البلدان العربية مسؤول عن الضغوط التضخمية المزمنة 
ثقيالا على أصـــــــــحاب الدخول  ئاا يضـــــــــعف القدرة التنافســـــــــية ويفرض عبو مما يشـــــــــوه آلية األســـــــــعار 

 .المنخفضة
 

 
 
 

                                                 
ت امن المفيد هنا الســـتفادة من تجربة ســـورية في موضـــوع التعددية القتصـــادية في ســـورية التي تســـير بخطو  (10)

 وصدور قوانين تشجيع الستثمار فيها. 1985وبخاصة بعد عام  1970متوازنة منذ عام 
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 الفصل التاسع
 األمن الغذائي العربي 

األمر عاجل جداا ول يحتمل التأجيل، البحث في مســـــــــــــــألة األمن الغذائي العربي، األرقام تثير 
ره. لقد  أخذت اء وارتفاع أســعاالفزع، والدول العربية تســير نحو مســتقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذ

ترتفع بوتائر عالية جداا. كيف  2007منتصــــــــف عام أســــــــعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ 
مليون نســـــــمة؟. إن هذا  318 أكثر منصـــــــبح عدد ســـــــكان الوطن العربي أ بعد أننواجه هذا األمر 

 ائي في الوطن العربي، تهدف إلىاألمر يحتاج إلى وضـــع ســـياســـة عربية شـــاملة لزيادة اإلنتاج الغذ
تجنب المجاعة التي تضـــــــــــعها أمامنا األرقام، وتحقق الكتفاء الذاتي في إنتاج واســـــــــــتهالك الحبوب 

 159 والزيوت واللحوم واأللبان.
أصـــبحت مشـــكلة الغذاء على رأس قائمة الموضـــوعات والمشـــاكل التي تعاني منها الدول النامية 

ورة خاصـــــــــــة، كما أخذت هذه المســـــــــــألة تحتل مكاناا بارزاا في بصـــــــــــورة عامة، والدول العربية بصـــــــــــ
الســـــــــــياســـــــــــات القتصـــــــــــادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد ســـــــــــواء. وتوجه الهيئات الدولية 
واإلقليمية جزءاا كبيراا من جهودها لبحث تلك المشـــــكلة وتقديم المقترحات والحلول بشـــــأنها. ورغم هذا 

الشــــأن على الصــــعيد الدولي تعد متواضــــعة إلى حد  ازات الحقيقية في هذاالهتمام الكبير فإن اإلنج
أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية  160 كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية.

 والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال األمن الغذائي.
عربية في النقص العام في المنتجات الغذائية األمر الذي يؤدي تتجلى أزمة الغذاء في الدول ال

رد معدل ما يســــتهلكه الف يظل إلى جوع الماليين من الناس، وانتشــــار ظاهرة ســــوء التغذية والمرض.
الواحد من األغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد األدنى الضــــــــــــروري لكل فرد والذي يعادل ـ 

 2400حوالي  - نظمة األغذية والزراعة التابعة لهيئة األمم المتحدة )فاو(حســـــــــب  تقديرات خبراء م
من ســــــكان البلدان النامية من الجوع الواضــــــح وغير الواضــــــح.  %60ويعاني . ســــــعرة حرارية باليوم

 األطفال. )ويتحدد اكتمال خاصــــــةا ع وســــــوء التغذية ماليين األشــــــخاص و ويموت نســــــبياا بســــــبب الجو 
                                                 

الغذاء هو عبارة عن مجموعة عناصر تغذية أساسية تشتمل على البروتينات والدهون والنشويات والمعادن  - 159 
 ذاء الســـليمعضـــها البعض الغهذه العناصـــر مع ب تناول المواد الغذائية التي تحتويواألماله والفيتامينات. ويشـــكل 

، كما يمثل استهالكها بالكفاية المطلوبة والكيفية المالئمة أساس التغذية السليمة. و يجب أن يكون الغذاء لإلنسان
ثة فالبيئة المحيطة بالغذاء تنتج أنواعا عديدة من العناصـــــر الملو   خالياا من كافة أنواع الملوثات الكيمائية والبيئية.

ألســــــــــمدة او للمبيدات الكيمائية  الرشــــــــــيدلســــــــــتعمال غير كاإلى الغذاء في مختلف مراحل تداوله. التي قد تصــــــــــل 
 المواد الملونة ومواد الحفظ وغيرها. واستخدام ،الكيمائية

حســن فهمي جمعة، المســألة الزراعية واألمن الغذائي في الوطن العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -  160 
 .23، ص 1985
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عمة بالمســـتوى الذي يؤمن أحســـن صـــورة لقيام أعضـــاء الجســـم بوظائفها ويســـمح القيمة الغذائية لألط
  161 .( لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة

 وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خالل المؤشرات التالية:
. ية دون المستوى العالميـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العرب 1

 .دولة ألخرىوتجدر اإلشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من 
ــــــــــــــــــ اتســــاع الهوة بين واردات وصــــادرات الوطن العربي من الســــلع والمنتجات الغذائية وتزايد  2

 .اعتماد الدول العربية على الستيراد لتأمين ما تحتاج إليه
ـــــــــــــــــــ تدني نســـــبة ال 3 كتفاء الذاتي ومســـــتوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن ـ

 .دولة وأخرىالعربي. وتختلف نسبة الكتفاء الذاتي بين 
) من بين المشــكالت الرئيســية  2008يقول باتريك ســيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 
تتمتع باألمن الغذائي، أي أنها غير قادرة التي يواجهها العالم أيضــــــــــــــاا، أن العديد من دول العالم ل 

على تغذية شــــــــعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداا كلياا على الواردات التي تدفع من أجلها أموالا طائلة. 
من القمح الذي تســـتهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من  ةفي المائ 50فمصـــر على ســـبيل المثال تســـتورد 

ئداتها بالعمالت الصــعبة من قطاعي الســياحة وقناة الســويس، هذه المادة الغذائية األســاســية، من عا
ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة األرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر 

شــهور، تبدأ في األول من إبريل في محاولة إلبقاء أســعار األرز المحلية عند  6تصــدير األرز لمدة 
 .مستوى منخفض (

قبال الناسأو عدم توفرها المنتجات الغذائية في معظم األســـــــواق العربيةالســـــــلع و  توفر على  ، وا 
شـــــــرائها أو عدم قدرتهم على الشـــــــراء، ل ينفي وجود األزمة الغذائية، والتي تكمن في العتماد على 

 . أن خطورة األزمة الغذائية في الوطن العربي تكمنالغذائية الســــــــتيراد لتوفير البضــــــــائع والمنتجات
 لوبخاصـــــــة عندما ي العتماد المتزايد على الســـــــتيراد لتأمين حاجة الســـــــكان من المواد الغذائية. ف

يستطيع المستورد التحكم في أسعار المواد المستوردة، وقد يصعب توفيرها في جميع األوقات، وربما 
  162 تستخدم كوسيلة أو أداة للضغط على البالد لحملها على اتخاذ موقف معين.

عرضـــاا وتحليالا ألهم مؤشـــرات األمن  في الدول العربيةأوضـــاع األمن الغذائي  ناقشـــةتتضـــمن م
 ومن بينها:الغذائي 

 الدول العربية،المحددات الرئيسية للمعروض من الغذاء في 
 ،لمتاه من مجموعات السلع الغذائية الرئيسيةا

                                                 

 .18ص  1975ماركوف، مشكلة  التغذية وسياسة اإلمبريالية، دار التقدم، موسكو  - 161 
 .16، ص 1987محمد علي الفرا، واقع األمن الغذائي العربي، مجلة عالم الفكر والعدد الثاني  - 162 
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 ،حجم اإلنتاج والميزان التجاري لكل منها
 ومستويات الستهالك ،  إمكانات الحصول على الغذاء

 معدلت الكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية ، 
   نصيب الفرد من مكونات الطاقة والبروتين والدهون.

ســــــــتوى المعلى الدول العربية و  ما بينالمســــــــتوى العام فيعلى هذه المؤشــــــــرات  ول بد من مقارنة
 . العالمي

 :العربية الدولثورة التطلعات في 
ه العربية إلى التقدم القتصادي، لنفسه وألسرته ولعشيرته، وألمت الدولالمواطن في جميع  يتطلع

ال في اليمن يعمل ألجل ذلك. فالبقهو  ـ بل ويتوقع أن يتحقق التقدم فعالا ـ ل أن يتطلع إليه فقط بل
ي فولبنان والموظف في تونس والكويت والفاله في مصــــــــــر والســــــــــودان واألردن، وعامل المصــــــــــنع 

سوريه والجزائر، وطالب الجامعة في المغرب وليبيا، ورجل األعمال في السعودية والعراق واإلمارات 
ة، أما لهم وألسرهم في السنوات التالية مباشر  لمعاشيهاـ كل هؤلء يتطلعون إلى تحسين الحالة  وقطر

ــــــــــــــ ولكن توقع التحسن  ستوى الملموس في متحديد هذه التطلعات بالدقة فيختلف من دولة إلى دولة ـ
 المعيشة ظاهرة عامة في كل الوطن العربي، بل في كل أنحاء العالم.

الجميع يطالبون بأن يحصلوا هذا العام ـــــــــــ وليس العام القادم ـــــــــــ على غذاء أوفر وأفيد للصحة، 
قد ، وبعض الســـلع الكمالية. لوحاســـب الكترونيأفضـــل، ووســـيلة نقل أجود،  تعليمية وطبيةوخدمات 

على هذه الطلبات، واعتقدوا بأنهم يستطيعون الحصول عليها، فادخلوها في حساباتهم  جميعال تعرف
ة وكان هذا كله يمثل )ثور  ،كطلبات ملحه ومســــــــــــــتمرة، وذلك خالل فترة ل تتجاوز عقدين من الزمن

 .الدول العربيةالتطلعات( التي اكتسحت 
ها. وذلك بسبب قوة العوامل الدافعة للقد كانت ثورة التطلعات أكثر حده في المناطق الحضرية، 

بينما كانت في المناطق الريفية أقل حده، وذلك بســــــــــــــبب ضــــــــــــــعف العوامل الدافعة أو انعدامها في 
الريف. كذلك فإن ثورة التطلعات أقوى ما تكون بين الشــــــباب، أضــــــعف ما تكون بين الكهول. ولهذا 

يث ربي ليســــت كلها في مســــتوى واحد. حنجد أن تطلعات فئات المســــتهلكين المختلفة في الوطن الع
نرى أن تطلعات الشباب في المناطق الحضرية في الوطن العربي تصل إلى أعلى درجات الحماسة 

 في الحصول على ثمار التقدم المادي.
تراكمــت تطلعــات المواطنين في الــدول العربيــة، نتيجــة لتفــاعــل قوى عــديــدة، إلى نقطــة جعلتهم و 

عيشـــة بشـــكل كبير خالل الســـنوات القليلة القادمة والواقع أن اقتصـــاديات يتوقعون تحســـين مســـتوى الم
نها من يبلغ من الضــــ لة حداا ل يمكفيها إلنتاج اأكثر الدول العربية تتقدم بدرجة جيدة، لكن مســــتوى 

إنتاج كافة الســــــــلع التي يتطلع إليها ســــــــكانها خالل الحقبة التالية أو حتى خالل فترة طويلة نســــــــبياا. 
حظ وجود هوة واســـــــــــعة بين ما يتطلع إليه المواطن العادي في المدنية، وبين ما يســـــــــــتطيع حيث نال
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اقتصاد دولته أن ينتج خالل فترة زمنية محددة. وقد نتجت هذه الهوة )الفجوة( عن الثورة التي حدثت 
 في تطلعات الجماهير في الوطن العربي.

ب ملموســة في ســنوات المســتقبل القري تتطلع الجماهير إلى أن تجني لنفســها مكاســب ماديةكما 
المباشــر. لقد ســمع الشــباب بوســائل شــتى أن من حقهم أن يأخذوا نصــيبهم مما يوفره اإلنتاج العلمي 
الحديث، كما أنهم يعلمون أن الخدمات والســــلع الجديدة متوافرة وســــريعة النتشــــار في مختلف أنحاء 

 السلع في بلدانهم والحصول عليها خالل حياتهم.العالم، وأن لهم أن يتوقعوا توافر تلك الخدمات و 
 وهل مواطنيها؟الضروري لسالمة وصحة جميع  الغذاءتتمكن الحكومات العربية من توفير  هل

ألمن الغذائي التحقيق و  ؟بقســــوة الطبيعية أوالضــــروري بالجهل  الغذاءتوفير  عن يمكن تبرير العجز
ة دار واإل العلم. ويمكن بشــــــــــيء من مرات ومراتء يلزم أن يتضــــــــــاعف إنتاج الغذا في الوطن العربي

. مع التأكيد أن العمل لتحقيق هذا الهدف نلمواطنيلكافة الراســــــــــــــخة واإلدارة العلمية، توفير الغذاء 
 على مستوى الوطن العربي ككل سوف يكون أكثر فائدة وتكاليف.

 ئي:الغذا األمن في مجال التصادم بين التطلعات والواقع
هي من أية مشكلة أخرى، و  أكثر حده وأكثر إلحاحاا  بالنسبة للمواطن العربي ذاءمشكلة الغ تظل

تتطلب الحل الســـريع فالجوع وســـوء التغذية ل يمكنهما النتظار، ألن آثارهما المعرقلة لعملية التنمية 
من  يحتاج إليه، ويطلب أن يتحررو  يتطلع إلى طعام أفضــــل المواطن العاديفآثار مباشــــرة وفوريه. 

نياب الجوع وســــــــوء التغذية، لكن إمكانيات اإلنتاج الحالية في كل دولة عربية على حده ل تســــــــمح أ
 بتزايد اإلنتاج الغذائي السريع الذي يلبي التطلعات.

خالل العقود الماضــــــــــية مكاســــــــــب هامة بالنســــــــــبة للمتاه للفرد من الموارد الغذائية ومن  تحققت
كبر خالل العقد القادم. لكن الموارد الغذائية لن تصــــل في المتوقع أن تحقق الدول العربية مكاســــب أ

بقى الهوة توبذلك  كثير من الدول العربية إلى الحد األدنى لتطلعات غالبية المواطنين واحتياجاتهم.
بين التطلعات واإلنجازات في مجال الغذاء أضــــــيق منه بالنســــــبة للمســــــتوى الكلي للمعيشــــــة. كما أن 

ســـــــــــبة أقل كثيراا منه بالنالدول العربية الجوع وســـــــــــوء التغذية في معظم  الوقت الالزم للقضـــــــــــاء على
 للمستوى الكلي للمعيشة. 

ســـنه لكي يجني ثمار  100أو  50إن المواطن العادي في الدولة العربية غير مســـتعد لالنتظار 
لمنظمات االتنمية، بعد أن رأى كيف يعي  قرينه في البلدان المتقدمة، وقد قال له زعماؤه في بالده و 

الســــــــياســــــــية الوطنية والقومية والعالمية أنه يجب أل يقبل الفقر على أنه قدر مرســــــــوم له. لذلك فإنه 
خالل فترة قصــــــيرة نســــــبياا. وهو يطمح أن يبدأ حياة  والجوع يصــــــر ويتوقع أن يفلت من أغالل الفقر

ة. ليات المتحدة األمريكيمثل حياة الفاله أو عامل المصنع أو الموظف في أوروبا أو اليابان، أو الو 
لكن معدلت النمو القتصـــــادي في الدول العربية ل تســـــتطيع أن تحقق مثل هذه الوثبة خالل الفترة 
الزمنية المحددة. وهكذا فإن تطلعات المواطن العادي تصــــــــــــــطدم حالياا بالواقع القتصـــــــــــــــادي، ومن 
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درجة الصـــــــدمة من بلد إلى آخر  ، مع اختالفالقادمةمرحلة الالمتوقع أن تكون الصـــــــدمة أكبر في 
نتيجة للظروف الخاصــــــة بكل بلد، ولكن من المتوقع أن تتضــــــمن الفترة القادمة خيبة األمل، وهبوط 

دول لاالروه المعنوية، بســـــبب قيام نظام اقتصـــــادي عالمي جديد، يضـــــع في أولى أولوياته الهتمام ب
 .المتقدمة

 ة لتحســـــــــين الغذاء وأســـــــــاليب التغذية في األمدتطلعات المواطنين بالنســـــــــبتلبية إن اإلخفاق في 
تطلعات األفراد ية تلبوأكثر تأثيراا في اإلخفاق في  ،القريب ســــــيكون له أكبر األثر في الروه المعنوية

الســــــتهالك غير الغذائي. وذلك ألن ســــــوء التغذية والجوع مؤلم، واألشــــــد إيالما أن ترى أطفالك في 
ما أن سوء التغذية والجوع يزيدان من استعداد اإلنسان لإلصابة يعانون من الجوع أو نقص الغذاء، ك

باألمراض المعدية، إضـــــافة إلى أن زيادة اإلنتاج الغذائي بســـــرعة أمر صـــــعب جداا، ذلك ألنه يلزمنا 
الكثير من الوقت للربط بين عناصــــــــــــــر اإلنتاج الغذائي في الزراعة بحيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في 

 إنتاج الغذاء.
دة اإلنتاج الغذائي عملية معقدة وتتم ببطيء، لذلك فإن قطاع الزراعة والغذاء يمثل في إن زيا

الوطن العربي مشــــكلة عنيدة قابله لالنفجار في أي وقت، فالجوع وســــوء التغذية منتشــــران في معظم 
ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى  ،إلى حد ل يمكن معه الشــــــــــــــك في خطورة الموقف الدول العربية

مه أفضل والتطلع إليها أصبح على درجة من الشمول والقوة بحيث أدى ذلك إلى زيادة المشكلة أطع
 الغذائية حده وقابلية لالنفجار.

تبقى مشـــــكلة تطلعات المواطنين هي التي تصـــــبغ وتؤثر في كل قرار ســـــياســـــي واقتصـــــادي في 
ضاا تؤدي يه وقومية، ولكنها أيالدول العربية. وهي التي تجعل التنمية الشاملة السريعة التزامات وطن

أحياناا  إلى اليأس والتشــــــاؤم بالنســــــبة للمختصــــــين بعملية التنمية. وما هي قيمة القرارات الســــــياســــــية 
والقتصــــــــــادية المتعلقة بعملية التنمية، حينما يعترف الجميع بأنه ل يمكن تحقيق أي شــــــــــيء يطابق 

كون بمســــــــتوى التطلعات؟ وكيف يمكن ي لمعيشــــــــة ل يمكن أنفمســــــــتوى اتطلعات المواطن العادي، 
القتناع بنجاه عملية التنمية إذا ظلت نتائج هذه التنمية عاجزة عن تحقيق وتلبية تطلعات المواطن 

 العادي في الدول العربية؟
 :تحقيق األمن الغذائيعلى  ةالعربي قدرة الدول

ذ تتلخص إ اتيجي العربي. )المكونات الرئيســـة لألمن الســـتر  أهم األمن الغذائي العربي أحد يعد
مشــــــــكلة األمن الغذائي العربي في عدم الطمئنان إلى اســــــــتمرار توافر مواد وعناصــــــــر الســــــــتهالك 
الغذائي العربي، أو زيادتها بالكميات والمعدلت المطلوبة، وذلك بصــــرف النظر عن افتقار مســــتوى 

تينــات الحيوانيــة وغيرهــا من التغــذيــة الحــالي إلى بعض أنواع وكميــات الغــذاء الضــــــــــــــروريــة، كــالبرو 
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  163 .( األغذية الوافية
تكمن خطورة الوضـــــــــع الغذائي في الوطن العربي، حين نرى أن الدول العربية ل تســـــــــتورد مواد 
نما تســـتورد مواد غذائية أســـاســـية  غذائية يمكن الســـتغناء عنها بســـهولة مثل الفواكه والخضـــراوات، وا 

تشـــــــمل المواد التي تســـــــتوردها: القمح، اللحوم، الحليب تدخل في صـــــــلب األمن الغذائي لســـــــكانها. و 
وهي تشكل المواد األساسية في نمو اإلنسان، إضافة إلى استيراد السكر والزيوت والمواد  ومشتقاته،
 األخرى.
الء القطــاع الزراعي األهميـة يل بــد للــدول العربيــة من إعــادة النظر في خططهــا التنمويــة وا  إذاا 
ثمارات في هذا القطاع لكي تضـــمن أمنها الغذائي وتحقق الكتفاء الذاتي ومضـــاعفة الســـت القصـــوى

  164 وخير وسيلة لتحقيق األمن الغذائي للوطن العربي: ،في تأمين المواد الزراعية والغذائية
لري وتحســين أنظمة ا ،( ــــــــــــــــ توجيه رأس المال العربي لالســتثمار في مشــاريع التنمية الزراعية1

د للدول مما يحقق فوائ ،ة الحديثةية واســــتخدام التكنولوجيا واألســــاليب العلمومكننة الزراع ،والصــــرف
العربية صــــــاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشــــــاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنســــــيق 

كافة  لحةمصـــباإلضـــافة إلى أن هذه المشـــاريع تحقق  ةالعربي الدولالقتصـــادي والتكامل بين أقطار 
 اف.األطر 

( الهتمــام بــإنتــاج المواد الغــذائيــة والحبوب وتطوير الثروة الحيوانيــة ووضــــــــــــــع برامج علميــة 2
لالســــتفادة من مصــــادر المياه وتنميتها أو اســــتخدام المكننة في الزراعة واألســــمدة ووســــائل المكافحة 

 التي تزيد من اإلنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
بل الحتكارات والكارتالت العالمية التي تتحكم في أسواق ( رداا على التهديدات المستمرة من ق3

المنتجات الزراعية وخاصــــة بما يتعلق باألســــعار ل بد للدول العربية من التكتل والتنســــيق فيما بينها 
لتأمين الســلع الغذائية األســاســية وخاصــة الحبوب والقمح. وتجدر اإلشــارة إلى ضــرورة تأمين مخزون 

 ع تحقيقاا لسياسة األمن الغذائي في الوطن العربي.استراتيجي من هذه السل
( تطوير العمل العربي المشـــــــــــترك والمشـــــــــــاريع العربية المشـــــــــــتركة في قطاع الزراعة والتبادل 4

وتقديم كافة التســــــــــــهيالت والدراســــــــــــات بينها لالســــــــــــتفادة  ة،العربي الدولالتجاري للمواد الزراعية بين 
عية العربية، ويطالب اتحاد الغرف العربية بإعطاء األولوية القصــــوى في مجال تنمية المشــــاريع الزرا

 :ةورد في المذكرة التي قدمها التحاد إلى مؤتمر القمة  العربيقد و  .للقطاع  الزراعي
برنامج متكامل يوفر لها األمن الغذائي، انطالقاا  إلىتحتاج الدول العربية في الميدان الزراعي 
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ن تنمى زراعياا بحيث تكفي كافة الدول العربية حالياا ولفترة يمكن أمناطق واســــــــــــــعة من أن هناك 
طويلة في المســـــتقبل. وهذا يطلب تأمين بنية  أســـــاســـــية متكاملة للقطاع الزراعي، بدءا من تحســـــين 

إقامة المزارع وتصـــــــميم شـــــــبكات الطرق البرية وســـــــكك الحديد بين المناطق  ،أنظمة الري والصـــــــرف
ل البحري، والنقل الجوي في ما يخص نقل اللحوم الطازجة أو المبردة الزراعية والموان ، تحسين النق

وتوفير جميع مدخالت اإلنتاج الزراعي، وتوفير وســـائل التخزين للمنتجات الزراعية خاصـــة صـــوامع 
ا وزيعه، وتمن الحبوب ل، التي بدونها ل يمكن تأمين حد أدنى من الحتياطي للمواد الغذائيةالالغ

أنحاء الدول العربية. ول بد من ردف هذه الجهود بإقامة ســــــــــــــلســــــــــــــلة من  لفمخت على مراكز في
 الصناعات الغذائية لحفظ اإلنتاج الغذائي وتحويله.

ول بد من تكثيف العمل المشـــــــــــترك في مجال األمن الغذائي. ويتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة 
ية ية في إشــــــــــباع الحاجات الغذائاإلنتاجية وتوســــــــــيع طاقات إنتاج المواد الغذائية لتحقيق الســــــــــتقالل

األســـاســـية للمواطن. كما ل بد من القضـــاء على الهدر والتبذير في مختلف مراحل اإلنتاج والتخزين 
والتوزيع إضــافة إلى ضــرورة تحســين شــروط التبادل التجاري للمواد الغذائية بين الدول العربية وبينها 

تهلك ضـــــــــــــد التضـــــــــــــخم المتزايد في أســـــــــــــعار وبين العالم الخارجي على  النحو الذي يحمي المســـــــــــــ
  165 المستوردات وعدم النتظام في حجمها.

 :العمل العربي المشترك في مجال األمن  الغذائي
مع  ةعربيال المنطقةتطوير  ومن الســـــهل جداا الوطن العربي إقليم اقتصـــــادي واحد أنا مؤمن بأن 

فيه الدول العربية من عجز غذائي  في الوقت الذي تعاني ،عربية متكاملة شـــــــاملةتنمية خطة  وجود
تقر هذه ل تف ،كبير، يتصــــــاعد ســــــنة بعد أخرى، والذي ينشــــــأ معظمه من عجز في اإلنتاج الزراعي

وارد الطبيعيــة الكــافيــة إلحــداث دفعــات قويــة في اإلنتــاج، وهــذا معلى اإلطالق إلى ال العربيــة الــدول
صــــــــــــالحة للزراعة، أو  الموارد  المائية يشــــــــــــمل طبعاا كافة الموارد الطبيعية من حيث األراضــــــــــــي ال

المتاحة، أو الثروة الحيوانية أو مســـــــــــــــاحة الجرف القاري للوطن العربي. كما يمتلك الوطن العربي 
ثروات بشــــــــــــــريــة قــادرة على تحقيق الكتفــاء الــذاتي الغــذائي، ل بــل قــادرة على تحقيق فــائض في 

ي ة تمكنها من تنفيذ البرامج اإلنمائية الطموحة فالمنتجات الغذائية الدول العربية وموارد مالية كبير 
 .والغذائي مجال اإلنتاج الزراعي

مكانية الحصول عليه.  يعد النمو السكاني من أهم العوامل التي تؤثر على الطلب على الغذاء وا 
 تيجةن الزيادة السكانية تعنى زيادة نسبية في حجم الطلب مقارنة بالمعروض من السلع الغذائيةف

لزيادة ا ثبات إنتاجية الوحدة من تلك الموارد، إضافة إلى أثرو دية الموارد الزراعية وندرتها، محدو 
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عدلت نمو متعد األسعار. األمر الذي يعني صعوبة الحصول على تلك السلع.  ارتفاعالسكانية في 
مو السنوي نمعدلت العالية على المستوى العالمي حيث بلغ متوسط الالمن  ةالعربي الدولالسكان في 

على  %1.44مقارنة بنحو  %2.48حوالي  2000-1990للسكان في الوطن العربي خالل الفترة 
 المستوى العالمي خالل ذات الفترة.

نســب  حتى مع ثبات ة،العربي الدولمن المتوقع أن يســتمر العجز في معظم الســلع الغذائية في 
جز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيســــــي في الكتفاء الذاتي أو تحســــــنها، ســــــيزداد الحجم المطلق للع

 خاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.بالحبوب، و 
والقضــــاء على الفجوة الغذائية ل يمكن أن يتحقق  ةالعربي الدولفي  ءإن حل مشــــكلة الغذايبدو 

 ربياا مشــتركاا عيتطلب عمالا  في ظل الســياســات القطرية الحالية التي تتبعها معظم الدول العربية، بل
 تنفذ على مســــتوى الوطن العربي. ويعتبر العمل عربيةفي مجال التنمية الزراعية وفي ظل ســــياســــة 

العربي المشـــــــترك في مجال األمن الغذائي ســـــــواء بالنســـــــبة لزيادة إنتاج الغذاء أو توفير مســـــــتلزمات 
مخزون  ل الحتياجات الغذائية، وتحقيقيعتبر ضرورة حتمية ل بد منها لضمان توفير وتباد ،إنتاجه

ة مع إلنتاج الغذاء متناســقة ومترابط عربيةعربي، وهذا ل يتم إل بوضــع ســياســة  غذائي اســتراتيجي
  166 السياسات القطرية العربية.

كما يعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية لعرض الغذاء في الوطن العربي. وبطبيعة ) 
لغذاء في الوطن العربي بالعديد من المحددات التي تؤثر على أداء القطاع الحال يتأثر عرض ا

التي تؤثر على هذا القطاع ، وعلى مقدرته على  والقتصاديةالزراعي. فبجانب المحددات الفنية 
توفير الغذاء ، هناك المحددات الطبيعية التي تعتبر من أهم محددات عرض الغذاء في الوطن العربي 

اتها المباشرة على أداء القطاع الزراعي. ومن أهم تلك المحددات المياه وحالة الجفاف، نسبة لتأثير 
ومساحة األراضي الزراعية المتاحة ، وقطيع الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية. ومن ثم يستعرض 
هذا الباب تلك المحددات، إضافة إلى استعراض تطور المساحات المحصودة من مختلف المحاصيل 

 .( غذائية الرئيسية، والتغيير في حجم المخزونات العالمية من السلع الغذائية المختلفةال
إن قضــــية األمن الغذائي العربي ليســــت هي قضــــية تطوير اإلنتاج الزراعي فحســــب لتحقيق  ) 

" بل أيضـــــاا وبالضـــــرورة تحقيق األمن الغذائي  القومي/القطري األمن الغذائي على المســـــتوى الكلي "
ن العربي العادي على المســــــــــتوى الفردي. وهذا يقتضــــــــــي بدوره طره قضــــــــــايا ترشــــــــــيد أنماط للمواط

الســــــــــتهالك وتحســــــــــين نمط توزيع الدخول في المنطقة العربية، حيث يمرض البعض نتيجة ســــــــــوء 
التغـذيـة، بينمـا يعتـل البعض اآلخر نتيجـة التخمـة النـاجمـة عن نمط الســــــــــــــتهالك الغـذائي المفرط. 

األمن  الغذائي العربي ل بد أن يشــــــــــمل البعدين معا: البعد  إلســــــــــتراتيجيةلناجز فالطره الشــــــــــامل وا
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  167 .( للمشكلة ألتوزيعياإلنتاجي، والبعد 
تمثل األراضــــــــي المتاحة للزراعة إحدى المحددات الطبيعية الرئيســــــــية لعرض الغذاء في الوطن 

وتنحصر   ومساحة األراضي المنزرعة.العربي، حيث يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراا مباشراا بنوعية 
معظم مســـــــــــــــاحة الوطن العربي في بيئات جافة تعتمد على األمطار في ريها. وتعادل مســـــــــــــــاحة 

كما   من مســــاحة مثيلتها على المســــتوى العالمي. 0.48األراضــــي الزراعية في الوطن العربي نحو 
ها اهر التدهور مثل تعرضــــــتتعرض األراضــــــي الزراعية في الوطن العربي باســــــتمرار للعديد من مظ

رة من كما أن هناك مساحات كبي  للملوحة والتغدق والتصحر، مما يؤثر سلباا على قدرتها اإلنتاجية.
 األراضي ل تتم زراعتها بسبب شح األمطار. 

على زيــــادة موارد الميــــاه  ةالعربيــــ الــــدولالمتوقعــــة في  والغــــذاء تعتمــــد زيــــادة اإلنتــــاج الزراعي
فعال أكثر مع إقحام مســـــتلزمات اإلنتاج أخرى كاألســـــمدة إضـــــافة إلى التكثيف واســـــتخدامها بشـــــكل 

تمثل نقطة  ةالعربي الدولالمحصــولي. لذا فإن زيادة كفاءة اســتخدام المياه في األراضــي الزراعية في 
 التركيز األساسية للبحوث والدراسات العلمية.

 روة الحيوانية والســمكية ومصــادرباإلضــافة إلى ما ســبق ، فإن عرض الغذاء يتأثر بأوضــاع الث
الغذاء الحيواني في الوطن العربي. وفي هذا الصـــــــــــــدد تجدر اإلشـــــــــــــارة انه وبالرغم من أعداد الثروة 
الحيوانية الضــــــــــخمة وتنوعها في الوطن العربي، فإن إنتاجها ل يفي بكامل الحتياجات الغذائية من 

زين اللحوم الحمراء واأللبان عبئاا ثقيالا في موا وتشكل واردات الوطن العربي من المنتجات الحيوانية.
المدفوعات للعديد من الدول العربية ، ويرجع ذلك بصـــفة رئيســـية لتدني إنتاجية الوحدة الحيوانية من 

 تلك المنتجات. 
ســـــــد  تســـــــاهم في  وتشـــــــكل الثروة الســـــــمكية مكوناا هاما في قاعدة الموارد العربية التي يمكن أن

ن البروتين الحيواني، إذ أن موارد الثروة الســــــــمكية في الوطن العربي تتيح مجالت الفجوة الغذائية م
أوســـــع لزيادة حجم اإلنتاج والفائض التصـــــديري الذي يحققه قطاع إنتاج األســـــماك، وبما يســـــاهم في 
تعزيز مســــــــــــارات األمن الغذائي وفي زيادة حصــــــــــــيلة النقد األجنبي بالنســــــــــــبة للدول العربية المنتجة 

 ة لألسماك.الرئيسي
تاج بصـــــــــــورة متوســـــــــــعة جداا ويعتمد اإلن ةالعربي الدوليتم حالياا إنتاج الثروة الحيوانية في معظم 

على الرعي في المناطق األكثر جفافاا، في خلوات واســــــــعة تعرف بمناطق الرعي المشــــــــاع. لذلك ل 
ة إدارة في طريقـــتغييرات جـــذريـــة  إحـــداثفي اإلنتـــاج الحيواني دون  كبيرة يمكن أن تتحقق زيـــادات

خاصـــة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واســـعة ضـــد التأثيرات بو  ،اإلنتاج والتقنيات المســـتخدمة
 البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
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ن والمخزون الســــتراتيجي م الطوارئتولي الدول العربية اهتماما خاصــــا بتطوير بناء مخزون ) 
قاا ووف  وبخاصــــــــة بالنســــــــبة لمحاصــــــــيل الحبوب والتي من أهمها محصــــــــول القمح.الســــــــلع الغذائية 

للســــــــياســــــــات المتبعة في الوطن العربي بشــــــــأن تلك المخزونات فإن الدول تســــــــعى لتطوير الطاقات 
التخزينية وتخصــــــص موارد مالية لشــــــراء محاصــــــيل الحبوب كالقمح واألرز والذرة الرفيعة والحتفاظ 

وعادة ما يتم تخزين كميات من تلك الســــــــــــلع تكفي لحاجة الدولة   وقات الندرة.بها ليتم توفيرها في أ
بمحصـــــول  المخزون إحالل. وفي ســـــنوات الوفرة يتم أشـــــهرلفترات زمنية تتراوه بين ثالثة إلى ســـــتة 

وبجانب محاصــيل الحبوب يشــمل المخزون ســلعاا   الموســم الجديد من اإلنتاج المحلي أو الســتيراد.
ن الدول العربية، وتتضــــــــــــــمن الزيوت النباتية والســــــــــــــكر والبطاطا والحليب وغيرها. أخرى تختلف بي

وتهدف عملية التخزين بصـــــــــفة عامة إلى تحقيق ســـــــــهولة انســـــــــياب الســـــــــلع الغذائية الرئيســـــــــية إلى 
حداث توازن في  المســــــــــــــتهلكين ومواجهة األزمات الغذائية التي قد تحدث في األســــــــــــــواق المحلية وا 

 .( لحفاظ على مستوى األسعارالكميات المعروضة وا
تبين الحركة في حجم المخزون من الســــــــلع الغذائية بين المواســــــــم أوضــــــــاع المعروض من تلك 
الســــلع ومدى ندرتها أو توفرها، وهى بذلك تعتبر من المؤشــــرات التي تعكس أوضــــاع األمن الغذائي 

مكانات  فيما يتصــــــــــــــل بما يطرأ على المعروض من الســــــــــــــلع الغذائية ارنة وبمق  لتوفيرها.الدول  وا 
أوضـــــاع الحركة في حجم المخزون من محاصـــــيل الحبوب على المســـــتويين العربي والعالمي، يتبين 

 على أحياناا وموجباا أحياناا أخرى أن التغير في حجم المخزون من تلك المحاصــــــــــــــيل كان ســـــــــــــــالباا 
   المستويين العالمي والعربي.

ي ســياســة كافة الدول العربية، وســيكون هذا الهدف إن الكتفاء الذاتي في الغذاء محدد كهدف ف
صــعب المنال وربما مهمة متعذرة التنفيذ خالل الســنوات الباقية من هذا القرن. لذا فإن اعتماد الدول 

 ظلي العربية على اســـــتيراد الغذاء لمواطنيها ســـــيســـــتمر. بيد أن ذلك يمكن أن يكون قضـــــية نســـــبية.
التي تواجه  ةالعربي الدولضـــــرورياا، لتحقيق الكتفاء الذاتي في الزراعة  مجال الســـــتثمار الكبير في

تحديات هامة في تنظيم القطاع الزراعي تنظيماا يعني بمتطلبات القتصــاد المتنامي، وســيكون الحل 
 المناسب هو تحسين البنية التقنية واألحوال القتصادية للقطاع الزراعي، والصناعات الغذائية.

 :العربي برامج األمن الغذائي
قضــــية عربية ل تتجزأ وتتطلب انســــياب الســــلع وعناصــــر اإلنتاج  العربي مشــــكلة األمن الغذائي

وقيام صـــــــــــناعة عربية لمســـــــــــتلزمات اإلنتاج والتصـــــــــــنيع الزراعي والتنمية الريفية  ،بين الدول العربية
  ودفع كل ذلك بتيار من الستثمارات عن طريق العمل العربي المشترك. ،المتكاملة
دورة  العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الصادر عن الجمعية (4) القرار رقم ناء علىب

، فقد تم تكليف  2002باإلمارات العربية المتحدة  يمدينة أبو ظب انعقادها السابعة و العشرين في
 ل لتحقيق األمنالعربية للتنمية الزراعية بإعداد تصور عن برنامج متكام اإلدارة العامة للمنظمة
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العربية، بعدها  الغذائي على المستويين القطري والقومي استنادا إلى األوضاع الزراعية في الدول
المنظمة وعضوية كل من  برئاسة لجنة فنية مشتركة قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتشكيل

مناطق الجافة واألراضي القاحلة و العربي لدراسات ال العامة لجامعة الدول العربية والمركز األمانة
لالستثمار و اإلنماء الزراعي، حيث تم إعداد تقرير حول  العربية للتنمية والهيئة البنك اإلسالمي

 األمن الغذائي في الوطن العربي. المستدامة و التنمية
على اعتبــــارات منبثقــــة من المعتمــــدة  العربي برامج األمن الغــــذائيو اســــــــــــــتراتيجيــــات  تهــــدف

  168إلى: راتيجية العامة اإلست
 .تحقيق الكتفاء الذاتي 
 .تخفيف حدة العجز الغذائي 
 .زيادة الفائض في بعض المنتجات الغذائية لتصديرها 
 .تحسن األوضاع الغذائية للمواطن في الوطن العربي 

مليون نســـــــــمة وزيادة  300 يزيد عنالمختلفة وبعدد ســـــــــكانها الذي  الدول العربيةهل تســـــــــتطيع 
ى الكتفاء إل تصـــــــــــــلأن  ،لمالية ومســـــــــــــتوياتهم الثقافية والتي تنعكس على أنماطهم الغذائيةقدراتهم ا

الكتفاء  يقالدول العربية تحقلكي تســـتطيع . الذاتي في إنتاج الســـلع الزراعية الرئيســـية؟ الجواب نعم
في ظل  رةكبياســـــــــتثمارات  هاالذاتي من الحبوب والزيوت والســـــــــكر واإلنتاج الحيواني والدواجني يلزم

في العتبار النتائج التي اتضـــــحت من دراســـــة اإلمكانيات  برامج األمن الغذائي المقترحة وذلك أخذاا 
  .طقة العربيةالمناألرضية والمائية التي يمكن أن تستغل على  امتداد  المواردالحالية والمستقبلية من 

رنامج ب، نامج الحبوببر  وتتكون برامج األمن الغذائي العربي من ســـــــــــــتة برامج رئيســـــــــــــية وهي:
اإلنتاج  برنامج، برنامج اإلنتاج الحيواني والداجن، برنامج إنتاج الســـــــــــكر، محاصـــــــــــيل البذور الزيتية

 القومي. ياإلستراتيجون ز برنامج المخ، السمكي
مشــــروعاا موزعة على  145وتقســــم هذه البرامج إلى مشــــروعات لها صــــفة التخصــــيص وتضــــم 

نفيذ مثل هذه المشـــــاريع في مختلف الدول العربية. ومشـــــروعات لها ثالثة عشـــــرة دولة عربية. ويتم ت
غ عدد . ويشمل نشاطها عدداا من الدول. ويبلةعربي دولةصفة التعميم التي يتم تنفيذها في أكثر من 

هذه المشــــــاريع )المشــــــروعات المشــــــتركة بين الدول العربية( ثمانية مشــــــروعات منها أربعة مشــــــاريع 
 مشروعات لإلنتاج الحيواني ومشروع للمخزون الغذائي الستراتيجي القومي. لإلنتاج السمكي وثالثة

 ويجب أن تركز برامج األمن الغذائي والبرامج الزراعية في الوطن العربي على النواحي التالية: 

                                                 
، دمشــــق 298، العدد ض كتاب د. حســــن فهمي جمعة، مجلة القتصــــادر انظر، د. مصــــطفى العبد اهلل، ع - 168

 .110، ص 1988تشرين ثاني 
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  قيام الحكومات بدور يتناســـــــــــــــب مع األهمية الحيوية لقطاع الزراعة وتوفير البنى التحتية
 يذ السياسات الزراعية المناسبة. والمرافق ووضع وتنف

 ية الزراعية وأوضاع أسواق الغذاء العالمية. نمإنشاء هيئة عربية لتتبع الت 
  .ترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية 
  توفير المعلومات عن أوضــاع الزراعة والغذاء في الوطن العربي وبخاصــة من خالل شــبكة

 المعلومات وشبكة النترنيت. 
 التدريب والتأهيل والتعليم الزراعي الهتمام الالزم وبخاصة في مجال اإلنتاج الزراعي الء يإ

  .والتسويق
 الترويج للمشاريع الزراعية العربية المشتركة. 
  .تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية وتأمين الغذاء في الوطن العربي 
 ي مجــال الزراعــة وتعزيز التعــاون فيمــاتطوير وتفعيــل دور مراكز البحــث العلمي العربيــة ف 
 بينها. 
  زيادة التعاون والتنسـيق والتواصـل فيما بين المؤسـسـات الزراعية العربية فيما بينها والتواصل

 مع المراكز والمؤسسات اإلقليمية والدولية. 
ول بد من تكثيف العمل المشـــــــــــترك في مجال األمن الغذائي. ويتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة 

نتاجية وتوســــــــــيع طاقات إنتاج المواد الغذائية لتحقيق الســــــــــتقاللية في إشــــــــــباع الحاجات الغذائية اإل
األســـاســـية للمواطن. كما ل بد من القضـــاء على الهدر والتبذير في مختلف مراحل اإلنتاج والتخزين 

عربية وبينها لوالتوزيع إضــافة إلى ضــرورة تحســين شــروط التبادل التجاري للمواد الغذائية بين الدول ا
وبين العالم الخارجي على  النحو الذي يحمي المســـــــــــــتهلك ضـــــــــــــد التضـــــــــــــخم المتزايد في أســـــــــــــعار 

  169 المستوردات وعدم النتظام في حجمها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
العمل القتصـــــادي العربي المشـــــترك ومنطلقاتها، أولويتها.. برامجها.. أهدافها آلياتها...  إســـــتراتيجيةانظر،  - 169

 .8و7/ ص 1981(، تونس /1جامعة الدول العربية، وثائق اقتصادية رقم )
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 األرقام القياسية للسكان وقيمة اإلنتاج الزراعي 

 2001- 2000في الوطن العربي والعالم خالل عامي 

 اإلنتاج الزراعي السكان السنوات

 العالم الوطن العربي العالم الوطن العربي

1990 100 100 100 100 

1991 103 102 112 101 

1992 106 104 130 104 

1993 108 106 127 104 

1994 110 107 133 107 

1995 111 108 134 109 

1996 113 110 146 114 

1997 116 111 148 117 

1998 119 112 160 118 

1999 125 114 158 122 

2000 127 115 155 123 

2001 131 117 155 124 

2002* 133 119 157 126 

 تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 .2002(، 22المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد ) 

 .2001  (،55الكتاب السنوي لإلنتاج ، المجلد ) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،
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 من السعرات الحرارية والبروتين والدهون  متوسط نصيب الفرد اليومي

 2001- 2000في الوطن العربي والعالم خالل عامي 
  

المكون  المصدر
 الغذائي

معدل التغير بين  2001 2000
 )%( عامي

2000-2001 

نسبة المكون عام 
2001(%) 

 الحيواني النباتي

 13.35 86.65 0.66 2913.73 2894.53 سعرات الوقن العربي جملة

 32.06 67.94 0.97 80.60 79.83 بروتين  

 32.34 67.66 -0.27 81.15 81.37 دهون  

  100.00 1.03 2524.73 2499.07 سعرات نباتي

  100.00 1.82 54.76 53.78 بروتين  

  100.00 0.60 54.91 54.58 دهون  

 100.00  -1.64 389.00 395.47 سعرات حيواني

 100.00  -0.79 25.84 26.05 بروتين  

 100.00  -2.04 26.24 26.79 دهون  

 16.39 83.61 0.11 2807.00 2804.00 سعرات العالم جملة

 36.97 63.03 0.40 76.00 75.70 بروتين  

 44.69 55.31 0.00 76.30 76.30 دهون  

  100.00 0.13 2347.00 2344.00 سعرات نباتي

  100.00 0.84 47.90 47.50 بروتين  

  100.00 0.00 42.20 42.20 دهون  

 100.00  0.00 460.00 460.00 سعرات حيواني

 100.00  -0.35 28.10 28.20 بروتين  

 100.00  0.00 34.10 34.10 دهون  

 اليوم. كميات البروتين والدهون بالجرام في  *
 .FAO, Food Balance Sheets 2003  المصدر:
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 األرقام القياسية لنمو اإلنتاج الزراعي والسكان

 2001- 2000في الوطن العربي والعالم خالل عامي 
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 المتا  لالستهالك ونصيب الفرد من المتا  لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية
 2002 - 2001عربي والعالمي عامي على المستويين ال 

  

المجموعة 

 السلعية

 

 نصيب الفرد من المتاح لإلستهالك )ألف طن( المتاح لإلستهالك

 )كجم/ للفرد(

نسبة الوطن  العالم الوطن العربي

العربي للعالم 

 2001عام 

)%( 

نسبة الوطن العربي  العالم الوطن العربي

 2001عام  للعالم 

)%( 2001 2002 * 2001 2002* 

 مجموعة السلع منخفضة االكتفاء الذاتي:

 296.5 4.5 1904116         85133 86049 الحبوب
288.1 

310.4 95.5 

 6922 السكر
68994  

122729 5.6 23.9 
23.33 

20.0 119.5 

 3895 الزيوت النباتية
3675 

78748 4.9 13.4 
12.44 

12.8 104.7 

 الذاتي:متوسطة االكتفاء   مجموعة السلع

 2142 البقوليات
2244 

53778 4.0 7.4 
7.6 

8.8 84.1 

 27892 األلبان
28924 

582783 4.8 96.1 
97.9 

95.0 101.2 

 3935 اللحوم الحمراء
4049 

71070 5.5 13.6 
13.7 

11.6 117.2 

 مرتفعة االكتفاء الذاتي:  مجموعة السلع

 6503 البطاطس
7342 

314684 2.1 22.4 
24.8 

51.3 43.7 

 25545 الفاكهة
27869 

471386 5.4 88.0 
94.3 

76.8 114.6 

 34938 الخضر
44443 

774332 4.5 120.4 
150.4 

126.2 95.4 

 3282 األسماك
3153 

120015 2.7 11.3 
11.0 

19.6 57.7 

 * * تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

لكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ا - المصدر: حسبت من:
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولية، اإلحصاءات   - .2002( ، 22رقم ) 

 الزراعية.
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 الفصل العاشر
 التحديات االقتصادية الراهنة في الدول العربية

شـــــــرق األوســـــــط الكبير وما تمثله التســـــــوية بالنســـــــبة إلى المشـــــــروع انطالقاا مما يمثله مشـــــــروع ال
الصهيوني في فلسطين من جهة مقابل أوضاع العرب القتصادية والسياسية الحالية من جهة ثانية، 
والجهتان موضـوعتان في سـياق النظام العالمي الجديد في جانبه القتصـادي المتطرف في ليبراليته، 

تصـــــادية للدول الكبرى من خالل مشـــــروع الشـــــرق األوســـــط الكبير واحتالل يبدو لنا أن الســـــيطرة الق
العراق والســـيطرة القتصـــادية اإلســـرائيلية على المنطقة هي الوجه اآلخر للتســـوية الســـياســـية للصـــراع 

عادة رســــــــــــم خريطة المنطقة العربية كيفما كانت هذه التســــــــــــوية، عادلة أم  –العربي  اإلســــــــــــرائيلي وا 
يعني أبداا أن النظام اإلقليمي القتصــــادي الجديد الذي يســــعى مشــــروع الشــــرق مجحفة. لكن ذلك ل 

 األوسط الكبير إلعادة صياغته على النحو الذي ذكرنا هو قدر محتم أمام العرب ل مفر لهم منه.
بدأت معظم القتصـــــــادات العربية خالل الربع األخير من القرن العشـــــــرين مرحلة جديدة تســـــــمى 

تصـادي. وقطعت شـوطا  كبيراا في التجاه نحو إقامة اقتصـادات تسـتند إلى آلية مرحلة اإلصـاله الق
" اقتصـــــــــاد الســـــــــوق". وقد رافق هذا التحول تضـــــــــحيات كبيرة وعدم اســـــــــتقرار في اإلنتاج والعالقات 
القتصـــــــــــــــاديـة الخـارجيـة، وتزايـد عـدد األغنيـاء وعـدد الفقراء، وازداد األغنيـاء غنـاا والفقراء فقراا. وقـد 

معظم الدول العربية الســــــتفادة من نصــــــائح صــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تطبيق  حاولت
برامج التثبيت الهيكلي واإلصــاله القتصــادي، الذي كان هدفه الحد من النتائج المذكورة في البلدان 
العربية، لذلك ظلت التحديات كبيرة جداا كما توضـــــــــحها المشـــــــــاكل والصـــــــــعوبات القتصـــــــــادية التي 

 تواجهها الدول العربية. ماذا تحقق من تقدم؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه الدول العربية؟ 
عالي حيث من المتوقع أن  في الدول العربية النمو الســـــكاني معدلمازال  الســــكان:تحدي  - 1

، ضــــــمن هيكل جديد لألعمار 2020في عام  اا مليون 459و  410بين  إلى ما يصــــــل عدد الســــــكان
دة تحديات تطره السمات السكانية الجدي .  وبقدر مايه نسبة المسنين وتقل فيه نسبة األطفالتزداد ف
 ،عمريفحجم الســكان والنمو الســكاني والتوزيع ال كثيرة.الوقت نفســه فرصــا  بقدر ما توفر فيمتعددة 

على  بيةر البلدان العقدرة  وســــيحســــم أي الســــبيلين ســــتنتهج، نقمة ديمغرافية، يمكن أن تكون نعمة أو
فالحها في استخدامها البشرية لقدراتابناء   الدولسكان في . والكريمةتطلعات الشعب لحياة  لتلبية وا 
 هاومن يةالبلدان العرب أصـغر سـنا من المتوسـط من سـكان العالم بأسـره. وتشـكل الهجرة داخل ةالعربي
ل ليوم اعدد الســكان يعي   التحضــر، حيث نجد أن نصــفإضــافة إلى  ،مظهراا ديموغرافياا هاماا  يهاوا 

 .1950نسبة الربع في عام لم تتجاوز هذه الفي المدن بينما 
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 1شكل 
 مقارنة ببلدان يخرى والعالم العربيالتوزيع العمري لسكان العالم 

 
 أكبر من أيــة منطقــة أخرى في العــالم. الــدول العربيــةعــدد األطفــال والشــــــــــــــبــاب في نالحظ أن و 

( من الســـــــــكان تحت % 38حيث نجد أن ) ير من المعدل العالمي،فمعدل العمر الســـــــــكاني أقل بكث
 سن الرابعة عشر.

أخطر المشـــــــــــكالت التي تواجه الدول  منالبطالة  تعد  :وتحدي التشـــــــغيل الكاملالبطالة  - 2
البطالة في العالم. وحسـب تقرير لمجلس الوحدة القتصـادية  أعلى معدلت تعاني منالعربية، حيث 
و  15، قّدرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 2004العربية، صدر عام  دولالتابع لجامعة ال

، أن متوســـــــــــط نســـــــــــبة البطالة في 2003تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام  . وكان20%
وتتزايد  .%12.2، بينما بلغت النســــــــبة في العالم العربي في العام نفســــــــه %6.2وصــــــــل إلى  العالم

 2010العربية عام  في البالد عن العمل أن يصـــل عدد العاطلين ومن المتوقع  .%3ســـنويا بمعدل 
تواجه المجتمعات  . وما يجعل هذه القضــــــية من أكبر التحديات التيشــــــخصمليون  25 حوالي إلى

 170. تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين %60العربية، هو أن 

، الوضع الحالي للبطالة 2005ر في شهر مارس العمل العربية، في تقرير نش ووصفت منظمة
ـــــــــــ"األسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"، وأنه "في طريقه لتجاوز الخطوط في الدول  العربية بـ

 مليــار دولر، ورفع معــدل نموهــا 70الحمراء". ويجــب على القتصــــــــــــــــادات العربيــة ضــــــــــــــل نحو 

 سـة ماليين فرصـة عمل سـنويا، حتى، واسـتحداث ما ل يقل عن خم%7إلى  %3القتصـادي من 

العمل،  تتمكن من التغلب على هذه المشــــــــــكلة الخطيرة، ويتم اســــــــــتيعاب الداخلين الجدد في ســــــــــوق
  .باإلضافة إلى جزء من العاطلين

                                                 

 إعداد : أحمد الليثي.  ،وتحديات البطالة في العالم العربي.. أسباب - 170 
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مليون  100و  80، التخطيط لتوفير ما بين الدول العربيةصـــــــناع القرار في  لذلك يتوجب على
مليون  120حاليا  الدول العربيةحجم القوى العاملة في  بلغ، حيث ي2020فرصــة عمل حتى العام 

 .من الداخلين حديثاا إلى سوق العمل ألف عامل 400ماليين و نسمة، ي ضاف إليها كل عام ثالثة
عربية محصـــــــنة ضـــــــد البطالة كما كان  ويؤكد تقرير منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول

ـــــــــــ أكبر  لخليج العربي، حيثيعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول ا يبلغ معدل البطالة في السعودية ـ
، وفي قطر %17.2، وفي سلطنة ع مان %15نحو  –للوافدين هذه البلدان حجماا وتشغيالا واستقبالا 

 171.  العربية، فال يختلف الوضع كثيرا . أما في باقي الدول11.6%
الة التمييز ضــــد المرأة في ســــوق تأنيث البطالة من خالل إز للتصــــدي لظاهرة هناك حاجة ماســــة 

 ةوهــذا يســــــــــــــتنــد إلى إزالــ .العمــل بمــا في ذلــك فروقــات األجور وتوزيع الوظــائف بينهــا وبين الرجــل
نســــــانية يتعين توفير قدرات مؤســــــســــــية و التعليم والتدريب. و  نظمالفروقات ما بين الذكر واألنثى في  ا 

لفقيرة سـر الفقيرة، حيث أن نسـبة األسـر اإضـافية لتوسـيع انتشـار التمويل الصـغير ألكبر عدد من األ
األولوية   . وينبغي أن تكون%2التي تســــــــــــــتطيع حاليا الحصــــــــــــــول على الخدمات المالية ل يتجاوز 

إلنفاق وزيادة ا للمرأة القادرة على العمل. وفوق ذلك، يجب توسيع شبكة الضمان واألمان الجتماعي
 . اليمن الناتج المحلي اإلجم %1إلى  %2،0عليها من 

: غناها لمســتوى ترقى في الدول العربية ال اإلنســانيةالتنمية  -تحدي التنمية اإلنســانية  - 3
رد أعلى منه فالمردود لكل ف قاعدة اقتصــــادية متينة لتحســــين التنمية اإلنســــانية.تتوافر للدول العربية 

في  ايوجنوب آســــــقيا جنوب الصــــــحراء يفر وفي حين يتفوق العرب على أ في معظم المناطق النامية.
 ياسقما زالوا أقل من أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي وشــــــــرق آســــــــيا في مية، اإلنســــــــان نميةالت
 .العالمي ةالبشري نميةحسب تقرير الت ةالبشري نميةالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2004الستراتيجي العربي" الذي عقد في دبي في ديسمبر  "المنتدى - 171 
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 2شكل 
 1998على مؤشرات التنمية البشرية   الناميموقع البلدان العربية من مناطق العالم 

 
 ن ذاته.هو نعمة ونقمة في اآل إن النفطأن الدول العربية الغنية تدين بثرائها للنفط، والمعروف 

ذلك ل حيث ل يعاد اســــــتثمار عوائد النفط بشــــــكل دائم ومنتج في هذه البلدان أو في المنطقة العربية.
أقل و  لبعض  الدول العربية غير النفطية التي تملك اقتصــــــاداا أكثر تنوعاا  القتصــــــادينجد أن النمو 

قد نمت أســـــرع نســـــبياا خالل العقود الثالثة الماضـــــية  مثالا، أو ســـــورية كمصـــــر اعتماداا على النفط،
والحقيقة أن الفكرة الشـــــــــــــائعة عن ثراء المنطقة العربية، بســـــــــــــبب الثروة  بالمقارنة مع الدول النفطية.
  النفطية العربية، خاطئة.

الكويت على  حصـلتحيث  ،وى التنمية البشـريةمسـت فيبين الدول العربية  كبيرةهناك اختالفات 
كان  العالمي وهو أقل بقليل من كندا التي مقياس التنمية البشــــريةأعلى معدل بين الدول العربية في 

في حين نجد أن جيبوتي التي حصـــــــلت على أدنى عالمات ليســـــــت  .مراراا ترتيبها في قمة المؤشـــــــر 
 شرية. قياس التنمية البن بلدان العالم حسب مأفضل من سيراليون التي حصلت على أقل قيمة بي
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 1998قيم مقياس التنمية البشرية  البلدان العربية   3شكل 

 
 (2000، باإلنجليزية، اإلنمائيالمصدر: )برنامج األمم المتحدة 

في إرســــــــاء قواعد متينة في قطاعات الصــــــــحة والســــــــكن والتعليم.  حققت الدول العربية تقدم بين
 دقالحد من الوفيات والتوســــــــع الكمي الضــــــــخم في التعليم. ف مجال في ى ذلك ما أنجزتهويشــــــــهد عل

وانخفض  ،األخيرة ةخالل العقود الثالثــ اا عــامــ 15 معــدل توقع الحيــاة عنــد الميالد بنحو مثال، ارتفع
قد لعربية ا النمو في المنطقةلكن األمر الذي يدعو للتفاؤل أن معدل وفيات األطفال بنحو الثلثين. 

ل يقل )المعرف بدخ في المنطقة العربية مســــــــــــــتويات الفقر المدقع أن لفقراء، حيثا نزع إلى محاباة
 172 عن دولر واحد في اليوم( األقل بين جميع مجموعات الدول النامية.

واقص في القدرات الذي تسببه ننقص باإلضافة للالدول العربية: المعرفة في تحدي نقص  - 4
 : أهمها على صعيد الدول العربية ككل ك ثغرات خطيرة في المعرفةالنظام التعليمي هنا

فقط من الناتج اإلجمالي العربي بالمقارنة مع  %14،0نســبة  1996شــكلت النفقات العلمية عام 
. كما نجد أن الســــــــــــــتثمار في البحث والتطوير أقل 1995لليابان في عام  %9،2لكوبا و 26،1%

ي أخرى ف منطقة دام المعلوماتية في الدول العربية أقل من أيمن ســـــــبع المعدل العالمي. إن اســـــــتخ

                                                 

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  2002للتنمية اإلنسانية العربية تقرير  - 172 
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فقط من المواطنين  %2،1 ويملك،  %6،0 اإلنترنتحيث ل تتجاوز نســــــــــــــبة مســــــــــــــتخدمي ، العالم
 العرب حاسوباا شخصياا. 

العربية والعالم المتقدم. ويعود ذلك بشــــــكل رئيســــــي إلى أن  الدوللقد اتســــــعت الفجوة الرقمية بين 
لى ارت ،والدمج لالحتكارعلومات والتصـــــــــــــالت بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية ة المانتق فاع كلفة وا 

لى تزايد هجرة العقول العربية إلى الخ ،إنشـــــــاء البنية التحتية لقنوات المعلومات فائقة الســـــــرعة  ،ارجوا 
لمتقدمة اوأخيرا إلى الختالل الشـــــــــديد في توزيع نطاق موجات التصـــــــــال األثيري في ما بين الدول 

الفضــــــــــاء المعلوماتي مكانا تســــــــــود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه  أصــــــــــبحوالنامية. فقد 
مل أهمها عا داخل كل دولة عربيةوهناك عوائق تعمل على توســــــــــــــيع هذه الفجوة الرقمية  وزواياه.

نية التحتية ى الباللغة. وما زالت الســـياســـات العربية التي تحاول التصـــدي لفجوة المعلومات تركز عل
لقطاع التصـالت. إل أنه رغم أهميتها فإن مثل هذه السـياسـات لن تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم 

متاحة  نتاإلنتر فمعظم المواد المتاحة على  اهتمام مماثل لعنصر المحتوى.بإيالء  تقم الدول العربية
 طقــة. وســــــــــــــيؤدي قلــة المواد المتوفرة علىوهي لغــة ل يتقنهــا إل القليــل في المن اإلنجليزيــةبــاللغــة 

 173.صر المعلوماتعفي  رجوةإلى حرمان المواطن العربي من المنافع الم اإلنترنت باللغة العربية
 

 الناميمؤشرات الفجوة الرقمية بين البلدان العربية ومناطق يخرى من العالم  5 شكل

 (2001، باإلنجليزية، الدوليالمصدر: )البنك 
النشــــــــر الكامل للتعليم األســــــــاســــــــي مع إطالة مدته اإللزامية إلى عشــــــــر كومات الح يتوجب على

ســنوات على األقل، وتوســعة نطاق التعليم بعد األســاســي باطراد.  واســتحداث نســق مؤســســي لتعليم 
لى دعم ا وصــــــــــــــياغة عالقة تضــــــــــــــافر قوية بين التعليم  لتعلم الذاتيالكبار مســــــــــــــتمر مدى الحياة وا 
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كما يشـــــير التقرير إلى وجود فرصـــــة أخرى للعرب للتعاون في القتصـــــادية. والمنظومة الجتماعية و 
التعليم العـالي، وتطوير المنـاهج، وتطوير المقررات وتـدريـب في مجـالت مجـال التعليم، خـاصـــــــــــــــة 

تغيير ويكمن محرك ال جميعا وحدة اللغة العربية المشـــتركة. يوطد التعاون فيها المعلم وهي مجالت 
طوير الحوافز لمن يتبنون التوافز المجتمعيــة يــدعم التجــديــد واإلبــداع ويوفر طوير نســــــــــــــق للحفي ت

 . يةلربح المادي والتميز في المكانة الجتماعحقيقية لويكاف  المبدعين والعلماء ويوفر لهم فرصاا 
البحث افة و الثقلالســــتثمار في مجال العلوم و  برنامج واضــــحويبدأ الســــتثمار في المعرفة بوضــــع 

ول بد من زيادة حصـــــــــــــــة البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي من مســــــــــــــتواها  . والتطوير
في نهاية العقد الحالي. وتستطيع المنطقة أن تستفيد  %2لتصبح  %5،0 المتواضع والذي يقل عن
الكبير من خالل التركيز في مجال البحث والتطوير على الموضـــوعات ذات من اقتصـــاديات الحجم 

 المياه والنفط والصــــــــحة والمواصــــــــفات بندرة  ترك وكذلك المتعلقة على ســــــــبيل المثالالهتمام المشــــــــ
كما يجب على الحكومات والمؤســســات أن تســتقطب خبرات مليون عربي مؤهل يعملون  . والمقاييس

 في الدول الصناعية.
 6شكل 

 لكل مائة يلف من السكان  العاليعدد طلبة التعليم 
 1995–1980رة من العالم  البلدان العربية ومناطق مختا

 
 أ(1998، 1996در: )اليونسكو، باإلنجليزية، المص

جال في م خاصـــــــــــــــةا ان و البلد بعض في البناء على التجارب الناجحة الدول العربيةوتســــــــــــــتطيع 
تقانات ر لنشــــــــ ،مدينة دبي لإلنترنت والقرية الذكية في مصــــــــركتكنولوجيا المعلومات والتصــــــــالت 

إضافة إلى أنه يجب إعادة هيكلة قطاع التصالت بحيث يضمن تخفيف  ،التصالتالمعلومات و 
 القيود ويفتح المجال أمام المنافسة لتشجيع المستثمرين المحليين واألجانب. 

005

0001

0051

0002

0052

0003

0053

0004

0054

0891 5891 0991 5991

البلدان العربية
نية والكاريبى أمريكا الالتي

آسيا/اإلقيانوسية

قدماً المناقق األكثر ت



 269 

بشكل  وعادل وسريعمستدام  يقتصادا نمو يرتبط تحقيق :سريعال تحدي النمو االقتصادي – 5
رط هو شــــــــــفتحقيق نســــــــــب نمو اقتصــــــــــادي مرتفعة ة. وثيق بكل من آلية وأهداف التنمية اإلنســــــــــاني
مكافحة لالبشـــــــرية و للقدرات  الكاملالتوظيف التشـــــــغيل و ضـــــــروري، ولكنه ليس كافيا لمواجهة تحدي 

 رســـيلويعتمد بشـــكل كبير على ت بعاديتطلب منهجا متعدد األ يةقتصـــادات العربالالفقر. إن إنعا  
 التنمية اإلنسانية.

 7شكل 
  العربيالعالم  ( 1995وسعر النفط )يسعار  اإلجماليالناتج المحلى  في السنويمعدل النمو 

1976–1998 

 
ميد، ضبط حوبيئة  ومحفزة القطاع الخاص من خالل سياسة مرنة عبئة إمكاناتت من الضروري

 بين القطاعين العام والخاص إضـــــــــــــــافة إلى ذلك يتعين بخلق ظروف تمكن من العمل المشــــــــــــــترك
طوير مجالت البحث والتالبحث والتطوير بحيث يتم التركيز على مجالت  والقطاع األكاديمي في

م في مجال العلو  خاصــــــــــــــةا و  ،كثيفة رأس المالالتقاني كثيفة المهارات البشــــــــــــــرية عوضــــــــــــــا عن تلك 
فيزياء والنظريات القتصـــــــــــــادية. أما الحكومات، فيجب أن الوالرياضـــــــــــــيات و  قانةالمعلوماتية مثل الت

بينما تقوم على تقوية دورها التنظيمي لضــــــــــــــمان النفتاه  اإلنتاجيةطات النشـــــــــــــــا تخلى عن معظمت
 ، بل عالميا. فحسب اإلقليميتشجيع التنافس ليس على المستوى  ويجب أن يكون الهدف. سوالتناف

ضـــــد  الموارد في الحرب حشـــــد رتبط ارتباطا وثيقا بقدرتها على ت إن شـــــرعية الدول ومؤســـــســـــاتها
محاور من  كمحور أساسيالتنمية اإلنسانية وتخفيض نسب الفقر اد نهج ويقتضي ذلك اعتمالفقر.  

القتصـادية. فالتنمية اإلنسـانية هي عنصـر حيوي لنجاه المنطقة في تحقيق النتعا  خطط التنمية 
لنمو حلقة حميدة بين االعربية يتجســــــد في خلق  األقطارهذه الســــــياســــــة في  أولويةالقتصــــــادي وأن 

لنمو القتصادي إلى تقوية التنمية اإلنسانية وتؤول هي بدورها إلى تعزيز النمو والتنمية حيث يؤول ا
  القتصادي.
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 دون المســـــــــاس بالبيئة والعمل على النمووفي نفس الوقت، هناك خطوات يجب اتخاذها لتحقيق 
عادة إحيائها حسب   اتفاق أبو ظبي. – 2001وزراء البيئة العرب في شباط  رأيحمايتها وا 

ية:  تحدي - 6 لدول العرب تاجية في ا إنتــاجيــة العــامــل العربي مــا زالــت متــدنيــة فــانخفاض اإلن
 وتتجه نحو النخفاض ومن أهم المؤشرات على ذلك: 

 ة.العربي في الدول لفردامعدل نمو دخل  ضانخفا 

  انخفاض إنتاجية عناصـــــــر اإلنتاج في الوقت الذي تســـــــارعت فيه في مناطق أخرى في
 في التساع.العالم، والفجوة آخذة 

 ل و مثيله في أمريكا الشــــــــــمالية إنتاجية  من العربي إنتاجية العامل الصــــــــــناعي انخفاض
  زالت تتدنى.

 بدوره من الفقر ذي فاقمتدهور في األجور الحقيقية، ال . 

يها العربية لم تنم بالســرعة التي نمت ف الدولأن  يوضــح لنا اســتخدام المعايير الكمية والنوعيةإن 
ة اإلنســــانية التنمي لنا مشــــاهدتبدو ســــالتنمية اإلنســــانية،  فحين ننظر بعيوننامية األخرى. المناطق ال

جراء العملفي البلدان العربية   . وقد اكتنفتها عوامل إضعاف تحتاج إلى إمالء النظر وا 
قل من أ ، خالل العقد األخير،مقاييس التنمية البشــــــــــــــرية وفقلقد كانت إنجازات الدول العربية 

ا أفضــــل منه كانتعلى صــــعيد مؤشــــرات الدخل  الدول العربية إنجازاتغير أن العالمي.  المتوســــط
 األخرى.  يةعلى صعيد مؤشرات التنم
 العربي في العالم للفرد  الحقيقي اإلجماليالناتج المحلى  8شكل 

 1998 – 1975ومناطق مختارة 

 
  من الصادرات. %70يشكل تعتمد بشكل كبير على النفط الذي  معظم الدول العربيةمازالت و 
بين ر تظهحالة تاريخية محددة،  التبعية :العربية الدولالتبعية االقتصـــــــــادية في تحدي  - 7

مســــــــــــتوى التطور التاريخي العام، وترتســــــــــــم على صــــــــــــورة  بلدان متباينة نوعياا أو غير متكافئة على
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 ما الســبب العام للتبعية، فهوأســاســية لســتغالل البلدان التابعة، وأ عالقات غير متوازنة تؤلف آليات
 ،المتبوعة - والبلدان األكثر تقدماا  التابعة -النامية التاريخي الالمتكافىء القائم بين البلدان  التطور
. العالمي فيما بينها بشـــــــــبكة من العالقات على المســـــــــتوى هاتان المجموعتان من الدول ترتبطحيث 

أشــــــــكال بدوره ب يرتبطكل شــــــــكل من أشــــــــكال التبعية وبحكم المنطق الجدلي للواقع الجتماعي، فإن 
 174. منها هو، ب ن معاا، سبب لغيره ونتيجة له فرعية متعددة أخرى، كل

 :التبعية االقتصادية يشكال يو مظاهر ومن يهم

القتصـــــــــــادية، ألن الغذاء هو من  هذه التبعية هي أخطر أشـــــــــــكال التبعية التبعية الغذائية: -أ 
، وألنها خطيرة على اإلنســـــــانوفي طليعتها  ورية لحياة الكائنات الحية كافة،الحاجات المادية الضـــــــر 

  للتبعية القتصادية وللتبعية بشكل عام. هذا النحو، فهي من أهم أسباب األشكال األخرى

 اإلنســــــانيالغذاء  لمواد األولية الضــــــرورية لضــــــمانل المصــــــدر األولقطاع الزراعة هو  أن وبما
عجزه عن  إلى العربية في الدول هذا القطاع في معظم تجارب التنمية الإهمالمناســـــــــــــــب، فقد قاد 

البلدان العربية طالما بقي هذا  توفير هذه المواد وضــــــمان الغذاء، ولســــــوف تتفاقم الفجوة الغذائية في
  النمط من التنمية التابعة والمشوهة.

طيراا في نشــــــــوء التبعية دوراا خيؤدي الفوضــــــــوي  الســــــــكاني المرتفع والســــــــتهالك النموعامل  إن
/ %2بنســــــــــــــبة / ةالعربي الدولالغذاء في  إنتاجوتفاقمها، ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل  الغذائية

وتحتل الســــــلع الغذائية المرتبة  ســــــنوياا./ %3/ يصــــــل إلى حواليســــــنوياا، فإن معدل النمو الســــــكاني 
  175.الدول العربية بين السلع التي تستوردها األولى
 الستقطاب المتفاوت للغذاء أو لوسائل الحصول عليه على الصعيد العالمي عديدة،مظاهر  إن

 ففي الوقت الذي يؤلف فيه ســكان الشــمال خمس ســكان العالم فقط، ويســتهلكون عشــرة أضــعاف ما

لدان الشـمال الحيوانات في ب أن يؤكد بعض الباحثينيسـتهلكه باقي السـكان في العالم، وبهذا الصـدد 
العالمي من الحبوب، أي ما يعادل اســتهالك البشــر في الصــين والهند  اإلنتاج تهلك ربعالمتقدمة تســ

  176معاا.
للتبعية القتصــــادية تفرض الشــــكل  األشــــكال الغذائية والتقنية والمالية إن التبعية التجارية: -ب 

يجة دية كنتللتبعية القتصــــــــــــــا األولىالتبعية التجارية في األشــــــــــــــكال  التجاري لهذه التبعية، وتنعكس
التي تنعكس بدورها في الشكل التجاري للتبعية القتصادية بوصفها األسباب  ضرورية لتلك األشكال

 الدول نألهذا الشــكل، ويتجلى تفاعل أو تداخل األشــكال المتعددة للتبعية القتصــادية بواقع  الرئيســية

                                                 

 .2002 10 16، البعث والنتائج فيصل سعد التبعية القتصادية في البلدان العربية...األسباب  .دأنظر،  - 174 
 المصدر السابق. -  175 
 .سوزان جورج - 176 
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المتبوعة على  الدولنفســـــها  الية هيالعربية على المســـــتويات الغذائية والتقنية والم الدولالتي تتبعها 
ذائية هو تماماا بقدر تبعيتنا الغ الدول الصـــــــناعيةمع  الدول العربيةالمســـــــتوى التجاري، ومعدل تجارة 

  والتقنية والمالية للبلدان نفسها.

بوضــــوه أزمة التجارة  عديدة ومتداخلة، وهي تعكس الدول العربيةومؤشــــرات التبعية التجارية في 
العربية، وبينها وبين البلدان الصــــــــــــــناعية  الدولوفيما بين دولة والداخلية بالنســــــــــــــبة لكل الخارجية 
حركة الســــــلع والرســــــاميل فيما  أنتعبر عن نفســــــها بواقع دولة أزمة التجارة داخل كل  إنالمتقدمة.. 

القتصــــــــــــــادية )الزراعة والصــــــــــــــناعة والخدمات( هي أقل بكثير من تلك القائمة بين  بين القطاعات
 الحديث لالســـــــتيراد والتصـــــــدير داخل البلدان العربية، كل منها على حدة، وبين اقتصـــــــادات قطاعال

البلدان  ســــــــــلعة النفط أو عائدها المالي في أنالبلدان المتقدمة صــــــــــناعياا، فعلى ســــــــــبيل المثال نجد 
طاعات والتفاعل بين ق العربية المنتجة لهذه الســـــــلعة ل تنعكس في بناء أو تنشـــــــيط عالقات التكامل

وتعميق العالقات التجارية بين  القتصـــــــــــــــاد داخل كل من هذه البلدان، بل تنعكس بقوة في تفعيل
  177المتقدمة. البلدان العربية النفطية والبلدان الصناعية

ة الماء من أهم الموارد الطبيعي: الدول العربيةالمياه والتنمية الزراعية في و  البيئة تحدي - 8
اإلنسان. كما إن الزراعة  خاصةا يه ترتكز أنشطة المخلوقات عامة و لعالم. علفي أية دولة من دول ا

والصــــناعة وتربية الحيوان ترتبط أيضــــا بالماء. ويختلف الماء عن باقي الموارد الطبيعية لن كمياته 
على ســـــــــــطح األرض وفي البحار والمحيطات ثابتة على طول الزمن بفضـــــــــــل الدورة المائية القائمة 

 بين الفاقد والمكتسب ألي نظام مائي. على التوازن
تعد الزراعة من أقدم األنشـــــــطة القتصـــــــادية التي عرفتها البشـــــــرية، كما تعد من أكثر األنشــــــطة 
أهمية، ذلك ألنها تشــــكل مصــــدراا إلشــــباع الحاجات األســــاســــية للمجتمع )الغذاء والكســــاء والمأوى(، 

حظ أن تنمية مجمل القتصــــــاد الوطني ترتبط وتســــــتوعب قســــــماا كبيراا من الموارد  البشــــــرية، لذا نال
مائية في  وتبدو يهمية تحديبــالتنميــة الزراعيــة.  يةالتنمية الزراعية  والموارد ال لدول العرب من  ا

 178 خالل العوامل التالية:
   .يعد النشاط الزراعي النشاط اإلنتاجي األول لإلنسان على هذه األرض 
  شطة القتصادية األخرى. للزراعة دور رئيس في تطوير كافة األن 

                                                 
 .2002 10 16، البعث والنتائج فيصل سعد التبعية القتصادية في البلدان العربية...األسباب .د - 177
ص  1997، اقتصــــاديات الزراعة، منشــــورات جامعة دمشــــق مطانيوس حبيب و د. رانية الدروبيأنظر، د.  - 178
14. 
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   لم يعد النشــاط اإلنتاجي في قطاع الزراعة نشــاطاا بدائياا يعتمد على هبات الطبيعة من
موارد مياه وأراض صــالحة للزراعة وســواها، بل أخذ اإلنســان يســتخدم التطور الثقافي والتقدم العلمي 

 في الزراعة ووصل هذا النشاط إلى مرحلة التصنيع. 
 نسان على الستفادة من الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة. تعاظم قدرة اإل 
  اســــــتخدام التحليل القتصــــــادي في النشــــــاط الزراعي بهدف اختيار طرق اإلنتاج وفنونه

 المالئمة وذات المردود القتصادي األعلى. 
  .يشـــــكل العاملون في قطاع الزراعة نســـــبة عالية من قوة العمل في مختلف بلدان العالم
 الزراعيون نسبة عالية من مجمل سكان العالم.  ويشغل
  ل يزال قطاع الزراعة يســــــهم بنســــــبة عالية من مجمل اإلنتاج العالمي وتؤمن المنتجات

 الزراعية الغذاء لإلنسان ومادة أولية للصناعات الغذائية. 
  يخضـــع النشـــاط القتصـــادي الزراعي في نتائجه إلى مؤثرات خارجة عن إرادة اإلنســـان
 ج، وهذا يشكل خصوصية في ضرورة التعامل مع هذا النشاط.المنت

من المناطق ذات الموارد المائية المحددة قياســــاا بمســــاحة األراضــــي الصــــالحة  الدول العربيةيعد 
ة في نية بالمياه. يقوم حجم الموارد المائيغللزراعة، أو قياســــــــــــــاا بالموارد المائية المتوفرة في البلدان ال

األنهار و األمطار ها من مليار متر مكعب ســــــــوياا موزعة حســــــــب مصــــــــادر  155و بنح الدول العربية
 المياه الجوفية.و 

نتــاج الغــذاء في  وتطره المتغيرات الــدوليــة الجــديــدة تحــديــات هــامــة أمــام تطوير قطــاع الزراعــة وا 
يهدف زيادة كمية اإلنتاج الزراعي وتطوير ورفع الكفاءة التســــــويقية وتحســــــين مســــــتوى  الدول العربية

األمن الغذائي. وهذا يســــتوجب انتهاج أنماط جديدة في الســــياســــات الزراعية والســــتثمار واألســــاليب 
التكنولوجية المســـــــــتخدمة، وتنســـــــــجم مع الحتياجات وتســـــــــتفيد من القرص الجديدة في مجال تحرير 

 179التجارة وفي مجال العلوم البيولوجية وتكنولوجيا التصالت. 
متر مكعب للشـــخص  1000أقل من  -لفقر في مصـــادر المياه ا خطدولة عربية تحت  15تقع 

ونجد أن تلوث اليابسة يحدث انحساراا في الشواط  البحرية مما يكلف الدول بين بليون  –في السنة 
وبليوني دولر ســـنوياا جراء الخســـارة في مجال الســـياحة. وقد انخفضـــت نســـبة األرض الزراعية للفرد 

.  وقــد أســــــــــــــهمــت 1998هكتــار عــام  24،0ى إل 1970ر عــام هكتــا 4،0في الــدول العربيــة من 
حماية استراتيجيات للوضع  ملحةال فال غرو من الحاجة . إلضرار بالبيئةالصراعات والحروب في ا

                                                 
نتاج الغذاء في البالد العربية،دراســــــــة من إعداد مي دمشــــــــقية ســــــــرحال،  - 179 أنظر، احتياجات تطوير الزراعة وا 

 .3ص  1997األمانة العامة لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية 



 274 

ية والممارســـــــات العامة المحاب نتاجاإل من خالل تشـــــــجيع عملياتلوضـــــــع حد للتدهور البيئي  ،البيئة
 .للبيئة
 صارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية:التحديات التي تواجه الم - 9
ســـــيصـــــبح  ذإتغيرات جذرية  الثالثة األلفيةالعربية مع دخول  ي في الدولالمصـــــرفالقطاع واجه ي

التمييز بين المصــارف والوســطاء وشــركات التأمين وصــناديق الســتثمار اقل من ذي قبل مع توفير 
خدام اليوم يفضــلون اســت أصــبحواالعمالء  أنحيث الخدمات المالية والمصــرفية عن طريق النترنت، 

 المصرفية. أعمالهمقنوات الخدمة الذاتية لنجاز 
 ألمراحقوق المســـــاهمين  ىتعظيم العائد عل ىتركز المصـــــارف العربية عل أن لذلك من المتوقع

جي من النشــــاطات التي ل تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصــــص يالذي يتطلب التخلص التدر 
المصـــــــــرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة  لألعمالا وتحويل المزيد من رأس المال له

الربحية عن طريق تقليص النفقات التشــــــــغيلية من خالل الســــــــتخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة مثل 
ذاتواجه المنافسة الشرسة القادمة من الخارج.  أن أرادت إذاالنترنت   ىشك في مد كان هناك من وا 

مليات ما حدث في ع ىنلقي نظرة عل أن ىنا ســو يالمحلية، فما عل األســواق ىتأثير هذه المنافســة عل
 األخيرة.عبر النترنت خالل السنوات  األسهمتداول 

شهد القتصاد العالمي في العقود األخيرة تغييرات هيكلية كبيرة وأصبحت األسواق الدولية للسلع 
ال مترابطة على نحو متزايد. في ظل هذه التغيرات تواجه القتصـــــــــــــــادات والخدمات ورؤوس األمو 

العربية تحديات كبيرة أبرزها التحول في الفكر القتصـــادي وأشـــكال التعاون والتكتل القتصـــادي. ول 
تســـــــتطيع الدول العربية أن نبقى بمنأى عن التفاعل والندماج بالقتصـــــــاد العالمي الجديد. والمنطقة 

وقعها الســـــــتراتيجي وثرواتها المختلفة وأســـــــواقها المســـــــتقبلية المحتملة لن تكون قادرة على العربية بم
العزلة أو النغالق، وبالتالي ل يمكن أن تبقى خارج القتصـــــــــــــــاد العالمي. مع التأكيد على أهمية 

 ميإلقلياتغيرات مهمة اســتجدت على القطاع المالي القطاع المصــرفي في الدول العربية الذي شــهد 
 180وهي:  يالمصرف القطاع على بالغ يكون لها أثر أني توقع  ،والعالمي
رض يف العالميةمنظمة التجارة  إلى النضمام يبدو أن :تحرير وعولمة الخدمات المصرفية -ي 

معاملة المصــارف المحلية نفســها، وســيصــبح باســتطاعة  األجنبيةالدول العربية منح المصــارف  ىعل
العربية واســـتقطاب العمالء بما تقدمه لهم من خدمات مصـــرفية  األســـواقل دخو  األجنبيةالمصـــارف 

 سّهلت العولمة وتحرير الخدمات المصرفية على . كمامتطورة قد ل تكون متوافرة في السوق المحلية

                                                 

 ،الســـــــتثمارل األوســـــــطكبير القتصـــــــاديين وعضـــــــو منتدب مجموعة الشـــــــرق ، هنري توفيق عزامأنظر،  - 180
الشـــــــرق  ،التحرير وعولمة الخدمات المصـــــــرفية ،التأقلم مع المتغيرات المســـــــتجدة ىالمصـــــــارف العربية وقدرتها عل

 .13الصفحة  2000/  11/  4تاريل  13751األوسط العدد 
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الدول الناشــــــئة واســــــتغالل النمو المتوقع لهذه  أســــــواقالمصــــــارف في الدول الصــــــناعية الدخول إلى 
ة والمصارف الالتيني أميركات المصارف السبانية على سبيل المثال بالتوسع في ، حيث قاماألسواق
 في منطقة شرق آسيا. األميركيةالشرقية والمصارف  أوروبافي  األلمانية

ســــــبب ب العالم القلق في القطاع المصــــــرفي العربي فيوالمصــــــرفية تحرير الخدمات المالية  يثير
هي فكفاءة من المؤســســات المالية العربية وبالتالي  أكثر نبيةاألجأن المؤســســات المالية التخوف من 
القطاعات المصرفية المحلية. ولكن هذا القلق ليس صحيحاا دائماا،  ىاا عليالسيطرة تدريج قادرة على

قد تتميز في بعض الخدمات المصــــــــــرفية الســــــــــتثمارية وفي التكنولوجيا وفي  األجنبيةفالمصــــــــــارف 
المحلية وعالقتها القوية مع عمالئها  ألســــــــواقهاالمصــــــــارف العربية  الصــــــــيرفة الخاصــــــــة لكن معرفة

لية تسمح منظمة التجارة الدو  أن إلى إضافة، األجنبيةسيوفر لها ميزة تنافسية كبيرة على المصارف 
ف مزيد من الوقت لتكيي إلىما احتاجت المصــــــــارف المحلية  إذابتطبيق التحرر المالي على مراحل 

 ة الجديدة. مع المنافس أوضاعها

لمستجدة االعالمية في ضوء المتغيرات  :التحوالت في الفلسفة اإلدارية للمصارف العربية -ب 
ديدة تأخذ في ج إداريةالمصـــارف العربية الســـتعداد لتطبيق ثقافة  ىينبغي علفي القطاع المصـــرفي 

اكز بين مر شـــــبكة من خطوط التصـــــال  ىوتقوم عل ،الســـــوق أوضـــــاعالعتبار التغير المســـــتمر في 
 خرىأمبدأ الشــراكة مع مؤســســات مالية  ىكبر علأالعمل بدلا من هرم وظيفي جامد، وتعتمد بشــكل 

بدلا من العمل بانفراد. وســــــــتعتمد المصــــــــارف بشــــــــكل متزايد في مجال العمليات المســــــــاندة والبحث 
دمات بكفاءة لختوفر هذه ا أنوالتكنولوجيا والمنتجات المالية وغيرها من مؤســســات خارجية تســتطيع 

 داريةاإلاكبر في ظل الثقافات  إليهااكبر. فمثل هذه الشـــــــــــــراكة موجودة اآلن لكن ســـــــــــــتكون الحاجة 
 العمليات إدارةشـــــــــبكات معقدة من الشـــــــــراكة والعالقات الخارجية بأهمية  إدارةالجديدة وســـــــــتصـــــــــبح 
 الداخلية للمصارف. 
 ألعمالاكنولوجيا ل تمكنها من انجاز الت أنالجديدة ســـتدرك المصـــارف  اإلداريةفي ظل الثقافة 

لق باســـتخدام يتع واألمربشـــكل متواصـــل،  إعمالهاتعطيها المقدرة لتطوير  هاكبر فحســـب لكنأبكفاءة 
ل تصبح  أن . فالتكنولوجيا يجبالسائدة ما يتعلق بالثقافة والعقليةكبرامج الكومبيوتر  إصداراتآخر 

لهــاميــة إ إدارةتكون  أنا يــالعل لإلدارةلكفــاءة للبنــك، ول بــد حــد عوامــل زيــادة اأهــدفــاا بحــد ذاتهــا ولكن 
 جديدة.  مصرفية وخدمات أفكارابتكار  ىالمميز للموظفين وتشجعهم عل األداءتثمن 
نوات ق أوالخدمات المصرفية الذاتية  أصبحت :انتشار الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت -ج 

ا كل المصــــارف في العالم. وفيما يتعلق بالمصــــارف العمالء، وتقدمه ىالتوزيع المباشــــر مفضــــلة لد
يتجه الصــرف اآللي لديها ونقاط البيع والبنك الناطق، و  أجهزةالعربية فقد اســتثمرت الماليين لتطوير 

اســــــــــــــتخدام  أن. لذا نجد ) بنك أون لين ( معظمها اآلن نحو تقديم الخدمات عن طريق النترنت



 276 

نجاز المعاملة المصـــــرفية بواســـــطة جهاز الصـــــراف إت كلفة الفروع اخذ يتراجع بشـــــكل تدرجي، وقدر 
 ةالمائفي  1 إلىفقط من تكلفة انجازها عن طريق الفرع، وتنخفض هذه الكلفة  المائةفي  10اآللي بـ

ذاالبنك الناطق  أوتم انجازها من خالل الهاتف  إذا قدمت الخدمة نفســــــها من خالل النترنت فإن  وا 
فروع فقط في  10ذلك بكثير. لقد اســــــــــتطاع ســــــــــيتي غروب من خالل ما دون  إلىالتكلفة تنخفض 
في  يصبح اكبر مصدر للبطاقات الئتمانية أنالصراف اآللي والبنك الناطق  أجهزةالهند وباستخدام 

 الهند. 
الخدمات  في تقديم واألوروبية األميركية المصــــارف ل تزال المصــــارف العربية متأخرة كثيراا عن

دول ، ال ذهه عدم انتشــار النترنت في إلىنترنت والســبب الرئيســي في ذلك يعود المصــرفية عبر ال
في  50 أكثر من من السكان العرب يستخدمون النترنت مقارنة مع ةالمائفي  10اقل من  أنحيث 
م النترنت والعديد منه يقد ىله مواقع عل األميركية. وكل المصــــــــارف أميركامن الســــــــكان في  ةالمائ

الحســــــابات الجارية بما فيها دفع فواتير  إدارةخالل هذه الشــــــبكة، وتشــــــمل هذه الخدمات خدماته من 
صــــدار البطاقات الئتمانية وتوفير القروض الســــكنية الشــــخصــــية وتقديم خدمات الوســــاطة لشــــراء  وا 
 صناديق الستثمار المشترك.  إلى إضافةوالسندات  األسهم

 لف من بنك الكويت الوطني وبنك دبي الوطنيفي المنطقة العربية كونســـــــورتيوم مؤ لقد تشـــــــكل 
بتطوير م ليقو  األميركي -والبنك الســــــــعودي  األردنوبنك مصــــــــر التجاري الدولي والبنك العربي في 

 ى(، وصـــياغة شـــبكة دفع تابعة له علB2Bلتبادل الخدمات بين الشـــركات ) إقليميةســـوق الكترونية 
 مستوي المنطقة ككل.

ســـــتواجه البنوك العربية منافســـــة  :االندماج بين المصـــارف العربية ازدياد الحاجة لعمليات -د 
تقدم خدمات مصرفية عبر النترنت. فهذه البنوك ل  أخذتشرسة من البنوك الدولية العمالقة والتي 

ذب ج ىيكون لها وجود فعلى وهي تقدم خدماتها بأكثر من لغة مما ســــــــيســــــــاعدها عل أن إلىتحتاج 
خيار الندماج لخلق كيانات مصــرفية قادرة  ىالمصــارف العربية اليوم ســو ل تملك و العمالء.  أفضــل

ليف خفض تكا ىالمالية العالمية المتحررة، وســــيســــاعد الندماج عل األســــواقعلى المنافســــة في ظل 
كنولوجيا العالية وتوزيع نفقات الت األعمالالتشـــغيل وتقليل عدد الفروع، وتقليص التشـــابه والتكرار في 

تاحةاكبر، قاعدة  ىعل  المجال لالستفادة من ميزة اقتصاديات الحجم.  وا 
يشــهد القطاع المصــرفي العربي مزيداا من عمليات الندماج والحيازة خالل الســنوات  أنيتوقع ) 

بين  أو حصة اكبر في السوق، ىالقليلة المقبلة سواء بين المصارف المحلية سعياا وراء الحصول عل
 التوسع خارج سوقها المحلية.  إلىتهدف  مصارف من دول عربية مختلفة

معظم  أنشــــــــهدت الســــــــنوات القليلة الماضــــــــية عدداا من صــــــــفقات الندماج والشــــــــراء غير كما 
اآلن  ىتلم يتحقق ح إذورق  ىتوجهاتها حبراا عل ىالمصــــــارف التي تتحدث عن الندماج والحياة تبق
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المصــــــــــرفي في الدول العربية لن  ماجالند أنويبدو ..عدد قليل من عمليات الدمج الناجحة. ىســــــــــو 
 181. الندماج ( ىالمصارف الضعيفة عل وأجبرتتدخلت السلطات النقدية  إذا إلينجح 

فاعلىة وقادرة على مجاراة  أكثررقابية متطورة لتكون  أنظمة إنشـــــــــــاءمن الضـــــــــــروري  وأصـــــــــــبح
الدولية  ألسواقاشفافية في المالية الدولية وسيؤدي الطلب المتزايد لل األسواقالتطورات المستجدة في 

التحكم  ىلقدرتها ع أنوستشعر السلطات النقدية  الرقابة في دول المنطقة. أنظمةتسريع تطوير  إلى
في حجم الكتلة النقدية قد ضــــــــــعف مع انتشــــــــــار الخدمات المصــــــــــرفية عبر النترنت والتوســــــــــع في 

 ية. استعمال الدفع اللكتروني في عمليات التجارة على الشبكة العالم
ائدة بدلا من الف بأســـعارتســـتطيع المصـــارف المركزية تنفيذ ســـياســـاتها النقدية من خالل التحكم و 

 ســـــــواقأمن الضـــــــروري لدول المنطقة تطوير  أصـــــــبححجم الكتلة النقدية. لهذا الســـــــبب  ىالتأثير عل
دام ختوافر ســــــوق ثانوية للســــــندات الحكومية ســــــيتيح للبنك المركزي اســــــت أنالســــــندات المحلية حيث 

لة في اقتصــــاد يصــــعب فيه الســــيطرة على الكت ىالفائدة حت أســــعارعمليات الســــوق المفتوحة لتحديد 
 النقدية المتداولة.

تطوير ســوق الســندات للشــركات لتشــكل مصــدراا آخر للتمويل عند  إلى كما تحتاج الدول العربية
لحد من لاقتصـــادية  اتأزموذلك لتعويض التراجع في نشـــاط البنوك القراضـــي عند حدوث  ،الحاجة
كما  ،األزماتتقليل آثر  إلى يؤديوجود سوق سندات فعال للشركات  حيث أنهذه الصدمات،  آثار
قد التي  األزمات تخفيف أثر إلى يؤديالشـــــــــــركات  أماموجود مصـــــــــــادر تمويل غير مصـــــــــــرفية  أن

 قارات (.) في حال حدوث أزمة أو انهيار األســــــــــــــعار في ســــــــــــــوق العالبنوك العاملة  تتعرض لها
وبشـــــكل  التمويل من البنوك ىالتي تعتمد الشـــــركات فيها بشـــــكل رئيســـــي عل الدول أنالمقابل نجد بو 

 المالية. أزماتهالحل  أطولوقتاا  أخذتسوق السندات قد  ىقليل جداا عل
 منافسةالتعـاون العربي: كان حلمام ويصبح يرورة للبقا  والتحدي  - 9

، نظريا، إحدى أكثر المناطق تقارباا وتكامالا في العالم في كل في الواقع تبدو المنطقة العربية
المجالت كالدفاع والثقافة والقتصــــــــــاد وحرية الحركة للبضــــــــــائع والناس. وجامعة الدول العربية هي 
إحدى أقدم الهيئات اإلقليمية التي تمتـــــــــــــــــــــــــلك العديد من اللجان والمواثيق والتفاقيات. لذلك نجد أن 

ن كانت لم تطرق بعد. نطاقات التعاون   العربي المحتمل مخطط لها بشكل جيد جداا وا 
لتنمية مســـتدامة تعتمد على الخدمات متينة توفر قاعدة  أصـــغر من أن العربية األســـواق المحلية

في  بناءال والندماجالنفتاه  يتمثل فيلعولمة مع االمجدي  التعاملوالصــــــناعة. ولهذا الســــــبب، فإن 
من  همن ناحية، وتســـــــتفيد منمجتمعة الدول العربية  تشـــــــكيله يث تشـــــــارك فيبح القتصـــــــاد العالمي

ي عالم ف المنافســة والبقاء هو ضــمان القدرة على التكامل العربيالهدف من  ولهذا فإنناحية أخرى. 
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جمركي، أو سوق مشتركة. ويمكن أن يجلب تعاون العرب قيمة  اتحادإما خلق  الذي يتطلب، و اليوم
 وافرتالمتخصــــــصــــــة حيث تالتميز م التركيز في المنطقة على عدد قليل من مراكز إضــــــافية إذا ما ت

طاقات متفوقة. ويشـــــــــــــمل ذلك تحلية المياه في دول الخليج العربي، وبرمجة الكمبيوتر في مصـــــــــــــر 
لعربية االمملكة ، وصــــــــــــــناعة الفوســــــــــــــفات في المغرب وتونس، والبتروكيماويات في ولبنان واألردن

 السعودية.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 279 

 الدول العربيةمؤشرات عامة عن 
 2005 2003 1998 البيان

 ـ المساحة )كيلومتر مربع( 1
 % نسبتها إلى العالم  

14.2 
10.2  

14.2 
10.2  

14.2 
10.2  

 309.9 300 266 عدد السكان ) مليون نسمة ( – 2
 111.7 110 97.0 ـ حجم العمالة العربية )مليون عامل (  3
 1066 722.9 589.0 مة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليار دولر(ـ قي 4
 3558 2492 2182.0 دولر() ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج بسعر السوق  5
 38.8 28.3 15.6 % ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات الستخراجية 6
 9.8 10.9 11.5 % ويليةحـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات الت 7
 59 59.3 61.2 % ـ نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الحتياطي العالمي 8
 29.4 30.5 21.4 % ـ نسبة احتياطي في الغاز الطبيعي إلى الحتياطي العالمي 9

 22.8 20.2 20.6 (ـ إنتاج النفط الخام )مليون برميل يومياا  10
 31.7 29.7 28.3 % اج العالميـ نسبة إنتاج النفط الخام إلى اإلنت 11
 11.4 13.9 13.9  % ـ نسبة إنتاج الغز الطبيعي إلى اإلنتاج العالمي 12
 559.4 303.2 134.0 مليار دولر()   فوب ـ قيمة الصادرات السلعية 13
 5.5 4.1 2.4 % ـ نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية 14
 314.1 198.7 147.5 ر()مليار دول سيف ـ الواردات السلعية 15
 3 2.5 2.6 % ـ نسبة الواردات إلى الواردات العالمية 16
 45.3 24.9 14.6 ـ إجمالي الصادرات البينية )مليار دولر( 17
 10.3 9.1 9.7 % ـ نسبة التجارة البينية إلى أجمالي التجارة الخارجية  18
 252.5 168.5 72.4 ر()مليار دول الخارجية الرسميةـ قيمة الحتياطيات  19
 149.3 147.1 151.4 ـ قيمة الدين العام الخارجي للدول العربية )مليار دولر( 20
 18.8 17.2 12.0 ـ قيمة خدمة الدين العام )مليار دولر(  21
 10.8 16.2 15.4   %السلع والخدمات  حصيلة صادراتإلى ـ نسبة خدمة الدين  22

 ج،الصـــــفحة  2005وعام  الصـــــفحة د، 2004وعام  1999 لعام لعربي الموحدالمصـــــدر: التقرير القتصـــــادي ا
 النقد العربي أبو ظبي. األمانة العامة بجامعة الدول العربية، صندوق
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 رسالة المؤلف إلى القمة العربية العشرين بدمشق 
 182 قمة التيامن العربي

 ( يرقام تعكس ويعام اقتصاديام عربيام غير طبيعي) 
  لكفريالدكتور مصطفى العبد اهلل ا                                                       

العربية  القمةبناءا على الدعوة التي وجهها الســـيد الرئيس بشـــار األســـد للزعماء العرب لحضـــور 
يبدأ الضــــــــــيوف من القادة  ،2008آذار  30 -29يومي  دمشــــــــــقب عقدها المقررالعادية العشــــــــــرين 

ي الثامن فالعربية  القمةالتي تحتضـــــن  العاصـــــمة الســـــورية بالوصـــــول إلى الملوك والرؤســـــاء العربو 
كلمات  يهاف بجلســـــة افتتاحية تتلى التالي صـــــباه اليوم القمة أعمالهاحيث تبدأ  ،والعشـــــرين من آذار

عرب بحضـــــور لالقادة ا هاعقديلجتماعات الطاولة المســـــتديرة التي  تدعى الوفود العربية ثمفتتاه، ال
 . ، وتستمر حتى اليوم التاليوالوفود خارجيةال وزراء

 بــاجتمــاع المنــدوبين وكبــارعلى مســــــــــــــتوى الخبراء والفنيين، يبــدأ برنــامج عمــل القمــة العربيــة 
لمجلس جتماع اآذار لإلعداد لجتماع وزراء الخارجية التحضــــــــيري ول 25و  24المســــــــؤولين يومي 

آذار اجتماع  26يلي هذا الجتماع في اليوم التالي  .لتحضـــــــــيريا العربي القتصـــــــــادي والجتماعي
 القتصــــــادي والجتماعي التحضــــــيري للقمة العربية على مســــــتوى وزراء القتصــــــاد والتجارة المجلس
لإلعداد النهائي للقمة ودراســــــــــــــة البيان  اا اجتماعالعرب  وزراء الخارجية، يعقد آذار 27في و ، العرب

  . الختامي
مر العمل القتصادي العربي المشترك بعدة مراحل  1945جامعة العربية في عام منذ تأسيس ال

تعد في حقيقتها محاولت لتعزيز وتطوير العالقات القتصــــــــــــــادية العربية وتنمية المبادلت التجارية 
للوصـــول إلى مرحلة التكامل القتصـــادي أو الوحدة القتصـــادية بين الدول العربية، فهل اســـتطاعت 

 لعربية تحقيق الوحدة القتصادية العربية؟الدول ا
بالمائة من مســـــــــاحة  10.2مليون كم وهي تشـــــــــكل  14.2تبلغ مســـــــــاحة الدول العربية مجتمعة 

بين قارتي  2006مليون نســـــــمه في عام  318.3العالم، ويتوزع ســـــــكان الوطن العربي البالغ عددهم 
مجموع القوى العاملة في الدول العربية  بالمائة، وبلغ 4.8آســـــــيا وأفريقيا نســـــــبتهم إلى ســـــــكان العالم 

بالمائة من إجمالي الســـــــكان. وتعد الدول العربية من  30مليون عامل أي بنســـــــبة تزيد عن  118.9
بالمائة من  57.6أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز حيث تصـــــــــــــــل نســــــــــــــبة احتياطي النفط المؤكد 

بالمائة من الحتياطي العالمي، وبلغ  29.5الحتياطي العالمي، ونســــــــــــــبة احتياطي الغاز الطبيعي 
من اإلنتاج  31.7مليون برميل يومياا بنســــبة تصــــل إلى  23.00حجم إنتاج الدول العربية من النفط 

مليار دولر، وهي تشــــــــكل أكثر  419.1العالمي، كما بلغت قيمة الصــــــــادرات النفطية للدول العربية 
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مليار دولر، في  659.6ل العربية التي بلغت بالمائة من إجمالي الصـــــــادرات الســـــــلعية للدو  65من 
بالمائة من  3.00مليار دولر تشــكل نســبة  373.0حين وصــلت قيمة الواردات الســلعية العربية إلى 

حول محيطات وبحور وخلجان ليصــــــــل  . وتمتد الســــــــواحل العربية2006الواردات العالمية، في عام 
 كم.   22828طولها إلى حوالي 

مليار دولر  1276.3المحلي اإلجمالي للدول العربية باألســــــــــــــعار الجارية  بلغت قيمة الناتج
بالمائة باألسعار الثابتة، كما بلغ متوسط نصيب  5.7بالمائة، ومعدل نمو  16.9بمعدل نمو سنوي 

 . 2006دولر في عام  4142.00الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 

مليــار دولر  55.4الــدول العربيــة ) التجــارة العربيــة البينيــة (  بلغــت قيمــة التجــارة الخــارجيــة بين
 م.2006بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية في عام  11.2تشكل نسبة 

من الصـــــــــعب تحديد حجم األموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي بســـــــــبب تعدد أشـــــــــكال 
رات رية التي تحيط بكثير من الحســابات. تتفاوت التقديومناطق الســتثمارات العربية إضــافة إلى الســ

مليـــار دولر بعضــــــــــــــهـــا  2400 - 800حول حجم الثروات العربيـــة المهـــاجرة والتي تقـــدر مـــا بين 
 استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة اغلبها من الدول العربية المصدرة للنفط.  

 اين في تقديراتها وضـــــــعاا اقتصـــــــادياا عربياا غيرتوضـــــــح لنا هذه األرقام واإلحصـــــــائيات رغم التب
طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العمل القتصـــــــــادي العربي المشـــــــــترك. وهذا يعني فشـــــــــل الدول 
العربية في التغلب على انقســــــاماتها الســــــياســــــية وتحييد المصــــــالح القتصــــــادية المتبادلة عن تقلبات 

من تفعيل عمل اقتصــــــادي عربي مشــــــترك وتكوين  الســــــياســــــة العربية، ولم تتمكن الحكومات العربية
 تجمع اقتصادي عربي حقيقي وفعال. 

لقتصادي ا والتعاون قمة التضامن العربي العربية أن تكون قمة دمشق ترغب الجماهير العربية
الذي ينعكس إيجابا على أوضــــــــــــاع العرب بما يعزز وحدتنا ومنعتنا في مواجهة المشــــــــــــروع  الفعال،

لتعمل  تطلع إلى قمة دمشــــقوالجماهير العربية ت يد الذي يســــتهدف منطقتنا وامتنا.الســــتعماري الجد
طين العربي في العراق وفلســــــــــ بالوطنتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تعصــــــــــف على 
 .والصومال والسودان ولبنان

 لية القتصاد ك –جامعة دمشق                                                           
    alkafry@scs-net.org 
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 :(ببليوغرافي ) مراجعال
 فخر وأحمد ،يســـــــين الســـــــيد ،العربية العربية العالقات مســـــــتقبل ،أحمد يوســـــــف أحمد .د .1

 األول السنوي المؤتمر أعمال ،والعشرين الحادي القرن خريطة علي العربي الوطن موقع ،(محرران(

 للدراســــــــــــــات العربي المركز دمشــــــــــــــق ،1966ابريل 3-2القاهرة ،تراتيجيةاإلســــــــــــــ للدراســــــــــــــات

 .1996،اإلستراتيجية

 ،بيروت ،استطالعية دراسة ،1981-45العربية العربية الصراعات ،أحمد يوسف أحمد .د .2
 1988.،العربية الوحدة دراسات مركز

 .1986والنشر للترجمة األهرام مركز ،القاهرة ،العربي المأزق (محرر) الخولى لطفي .3

 في ،العربي النظام أزمة تجاوز :المشــــــترك العربي العمل هيكل ،ســــــعيد الســــــيد محمد .د .4

 العربي الســـــــتراتيجي المؤتمر أعمال ،متغيرة دولية بيئة في العربي النظام ،الباحثين من مجموعة

 الســــــياســــــية الدراســــــات مركز ،القاهرة ،1989يناير 10-8من الفترة في بالقاهرة عقد الذي الثاني

 .1989 ،األهرام بمؤسسة واإلستراتيجية

 أعمال ،المستقبلية والتحديات الراهن الوضع :العربي اإلقليمي النظام ،الباحثين من مجموعة .5

 لدراســــــــــاتا مركز بين بالتعاون األردن في بعمان عقد الذي األول العربي الســــــــــتراتيجي المؤتمر

 15من الفترة في األردنية بالجامعة اإلســـتراتيجية الدراســـات ومركز باألهرام واإلســـتراتيجية الســـياســـية

 .1989،القاهرة ،1987سبتمبر 17إلى
 1986.،والنشر للترجمة األهرام مركز ،القاهرة ،السويس ملفات ،هيكل حسنين محمد .6

 للترجمة األهرام مركز ،القاهرة ،األول الجزء ،الغليان ســــــــــنوات ،هيكل حســــــــــنين محمد .7

 1988.،والنشر

 للترجمة األهرام مركز ،القاهرة ،والســـــياســـــة الســـــاله :أكتوبر حرب ،هيكل حســـــنين محمد .8

 1993. ،والنشر

ســــــرائيل العرب بين الســــــرية المفاوضــــــات ،هيكل حســــــنين محمد .9  دار ،القاهرة ،كتب 3،وا 

 1996.،الشروق

 األهرام مركز ،القاهرة ،النصـــــــر وأوهام القوة أوهام :الخليج حرب ،هيكل حســـــــنين محمد .10

 1992.،والنشر للترجمة

 رياض ،لندن ،البريطانية الوثائق ضــــوء في العرب :الســــفارة نافذة من ،صــــفوة فتحي نجده .11

 1992.يناير ،األولي الطبعة ،والنشر للكتب الريس

 في ،اإلســـــرائيلي العربي العربي الصـــــراع ومســـــتقبل الســـــلمية التســـــوية ،الحوارني هاني .د .12

 .والعشرين  الحادي القرن خريطة علي العربي الوطن موقع ،المؤلفين من مجموعة
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 ،العربي المســـتقبل دار ،القاهرة ،العربي اإلقليمي النظام ،هالل الدين علي .ود مطر جميل .13
 .،1983الرابعة الطبعة

 دار ذكر دون ،القاهرة 1988-80اإليرانية  العراقية الحرب ،غزالة أبو الحليم عبد المشـــير .14

 1994.،النشر

 ،القاهرة ،اإليرانية -العربية العالقات ،(محرران )رزق لبيب يونان .د ،قاســم زكريا جمال .د .15
 1993.،العربية والبحوث الدراسات مركز

 اإلدراك في دراســـــــة :الصـــــــهيونية واألزمة الفلســـــــطينية والدولة النتفاضـــــــة ،الخولي لطفي .16

 1989.،ناشر دون ،القاهرة ،والكرامة

 الســياســية الدراســات مركز ،القاهرة ،مســتمرة أزمة في ســياســي تشــريح الخليج ،الخولي لطفي .17

 1992.،باألهرام واإلستراتيجية

 مركز ،القاهرة ،جديدة عربية حرب تنشـــب ل حتى ،(محرر ) الســـيد كمال مصـــطفي .د .18

 1992.،السياسية والدراسات البحوث

 مركز ،القاهرة ،الخليج ألزمة واإلقليمية الدولية النعكاســـات(  محرر) الرشـــيدى أحمد .د .19

 1991.القاهرة بجامعة السياسية والدراسات البحوث

 قومي مشــروع لبناء كمدخل المشــترك العربي العمل مؤســســات تحديث ،ديالرشــي أحمد .د .20

 . الجديد اإلقليمي النظام ومشروعات مصر )محرر) مصطفي محمود نادية .د ،جديد عربي

 وحتى 1991عام منذ ،العربي القومي المؤتمر عن ســنويا يصــدر الذي األمة حال تقرير .21

 ىعل وآثارها الجغرافي الجوار دول في التغيرات لتحليل وافية مســــاحة التقرير يخصــــص حيث ،اآلن
 ،1997،مايو ،219العدد ،العربي المســتقبل في ،1996 عام التقرير نص انظر. العربية المنطقة

 :67ص 1999ابريل 242العدد ،العربي المســتقبل ،1998 عام التقرير نص 120.ص :49ص

 146.ص

 زكريا جمال .د في ،العربية العالقات علي اإلسـالمية الثورة تأثير ،الشـرقاوي رشـاد باكينام .22

 والدراســات البحوث مركز ،القاهرة ،اإليرانية -العربية العالقات (محرران )رزق لبيب يونان .ود قاســم

 .1993،العربية

يران العرب بين السياسية العالقات ،مسعد المنعم عبد نيفين .د .23  .وا 

 كلية ،ماجســـــتير رســـــالة العربية الســـــياســـــية النظم وشـــــرعية اإليرانية الثورة ،العواملة خالد .24

 1992.،القاهرة جامعة ،السياسية والعلوم القتصاد

 ،بيروت ،التركية العربية والعالقات تركيا في القرار صــــناعة ،معوض اهلل عبد جالل .د .25
 .عربيةال الوحدة دراسات مركز
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 النظام ،الباحثين من مجموعة في ،العربي للنظام الخارجية التحديات ،بريزات موســـي .د .26

 .متغيرة دولية بيئة في العربي

 ،القاهرة ،الخارج في العربية لألموال الســـياســـي القتصـــاد :البترودولر لعبة ،هالل رضـــا .27
 1992.،للنشر سينا

 العربية الوحدة مســـتقبل علي النفط تأثير ،العربية والوحدة النفط .الفضـــيل عبد محمود .د .28

 1982.،القاهرة طبعة ،العربية الوحدة دراسات مركز ،بيروت ،العربية القتصادية والعالقات

 ،العربية والتنمية القتصــــادي التكامل مســــار في الضــــائعة الفرص ،المنذري ســــليمان .د .29
 1995..مدبولي بةمكت ،القاهرة

 ومشــــروعات التاريخية الخبرة :العربية الدول جامعة ،هالل الدين علي .د و مطر جميل .30

 1993.،القاهرة بجامعة السياسية والدراسات البحوث مركز ،القاهرة ،التطوير

 لمركزا القاهرة ،والمســتقبل الحاضــر العربية الجامعة ،هالل الدين علي .د و مطر جميل .31

 .1992 بحثية كراسات ،والمستقبل التنمية لبحوث العربي

 الوحدة دراســـــات مركز ،بيروت ،العالمي النظام ومســـــتقبل العرب ،ســـــعيد المنعم عبد .د .32

 .1987العربية

 في ،والعشـــــرين الحادي القرن تحديات وآفاق واقع :العربية الوحدة ،قدورة المنعم عبد .د .33

 .والعشرين الحادي القرن وتحديات الراهن الوضع :العربي اإلقليمي النظام ،المؤلفين من مجموعة

 للثقافة الوطني المجلس الكويت ،بليغ فؤاد أحمد ترجمة ،القمة ىعل الصـــراع ،ثارو لســـتر .34

 .1995ديسمبر ،204العدد ،المعرفة عالم سلسلة ،واآلداب والفنون

 مركز ،القاهرة ،والعرب مصر ،المجيد عبد وحيد ،طالب أبو حسن ،إبراهيم الدين سعد .د .35

 .1984، 58 العدد ،باألهرام واإلستراتيجية السياسية الدراسات

 ،عمرو أحمد الرؤوف عبد .د ،ترجمة ،الباردة العربية والحرب الناصـــر عبد ،كير مالكوم .36
  1997. 96 العدد المصريين تاريل سلسلة ،للكتاب امةالع المصرية الهيئة ،القاهرة

 دراســــات مركز بيروت ،العربي المســــتقبل ،جديد عربي نظام بناء نحو ،المصــــري طاهر .37

 .،1998يوليو ،233العدد ،العربية الوحدة

 .األهرام مؤسسة القاهرة ،87،86،85العربي الستراتيجي التقرير، يسين السيد .38

 ،الدولية السياسة مجلة ،الندماج شروط :العربي النظام العراق ،عامود أبو سعد محمد .د .39
 .1999ابريل ،136العدد ،األهرام مؤسسة ،القاهرة

 أبو ندوة علي هادئة تعليقات ،الكبيرة  والدول الصـــغيرة العربية الدول ،الرميحي محمد .د .40

 .1997نوفمبر 12لندن ،الحياة ،ظبي
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مكانيات العربية الدول جامعة ميثاق في الســــيادة مبدأ ،الرشــــيدي أحمد .د .41  العمل تعزيز وا 

 1994.مارس ،77العدد ،القاهرة ،عربية شئون ،المشترك العربي

 ،األوســــــط الشــــــرق في للتعامل المعاصــــــر والتطور القومي األمن نظرية ،ربيع حامد .د .42
 . 1984،العربي الموقف دار ،القاهرة

 الوحدة دراســات مركز بيروت ،العربي المســتقبل ،قرنين بين العربية المســألة ،مطر جميل .43

 .1998ابريل 230العدد ،العربية

 شئون مجلة ،والمصير المسار :العربية القتصادية العالقات ،عمرو الخالق عبد سعيد .د .44

 .1995مارس العدد ،العربية الدول جامعة ،القاهرة ،عربية

 ،للثقافة العربية المجلة ،العربية الدول بين الثقافي التعاون دعم وســـائل ،محافظة علي .د .45
 .1995مارس ،28العدد ،تونس

 شـــــئون مجلة ،العربي األهلي والنشـــــاط العربية الدول جامعة ،عامود أبو ســـــعد محمد .د .46

 .1996يونيه 86العدد ،العربية الدول لجامعة العامة األمانة ،القاهرة ،عربية

 مجموعة في ،والعشــرين الحادي القرن خريطة علي العربي الوطن موقع ،الباز أســامة .د .47

 .اإلستراتيجية للدراسات العربي للمركز األول السنوي المؤتمر أعمال ،الباحثين من

 نشرت مقالت سلسلة ،العرب أعداء العرب أم للعرب العرب :الوقت لسؤا ،الخولي لطفي .48

 1996.،األهرام بجريدة

 ألنماط التكاملية األبعاد في دراســـــة :العربي القتصـــــادي والمجال النفط ،عيســـــي نجيب .49

 1991.،العربي اإلنماء معهد ،بيروت ،العربية التنمية

 العالم مســتقبل مجلة ،المشــترك العربي العمل وآفاق الراهنة المرحلة في العرب ،ســارة فايز .50

 1995.ربيع ،15العدد ،اإلسالمي العالم دراسات مركز ،مالطة ،اإلسالمي

 ،الوحدوية التاريل لتجارب األســــاســــية القوانين ،الوحدة إلي التجزئة من ،البيطار نديم .د .51
 1987.،العربية الوحدة دراسات مركز ،بيروت ،الخامسة الطبعة

 نادية .د في ذاتية رؤية ،العربي القومي المشـــروع وتحديد مصـــر ،أحمد يوســـف أحمد .د .52

 .)محرر) مصطفي محمود

 الحادي القرن خريطة علي العربي الوطن موقع مؤتمر في مداخلة دروي  عيســــــــي .د .53

 .والعشرين

 ،يســين الســيد في ،الجغرافي الجوار دول مع العربي املالتع اســتراتيجيات ،نقرس اهلل عبد .54
 .1992،العربي الفكر ىمنتد ،عمان ،جديد عربي نظام تأسيس نحو

 مجلة ،التركية العربية الجديدة والدينامية التركية الســــــياســــــة صــــــوغ إعادة ،نوفل ميشــــــال .55

 .1995ربيع 15العدد ،اإلسالمي العالم مستقبل
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 العربي المســـــــتقبل ،المعاصـــــــر العربي الواقع في والتجزئة الوحدة جدلية ،ســـــــلفر  عوني .56

 .1998أكتوبر ،226العدد ،العربية الوحدة دراسات مركز ،بيروت

( المؤلفين من مجموعة) في ،والعشـــرين الحادي القرن وتحديات العربي الوطن ،مروة كريم .57
 .والعشرين حاديال القرن خريطة علي العربي الوطن موقع

 ،بيروت ،والخارجية الداخلية العوامل :العربية األهلية النزاعات ،المؤلفين من مجموعة .58
 .1998العربية الوحدة دراسات مركز

  .للكتاب العامة المصرية الهيئة القاهرة ى،بتوين لرنولد للتاريل دراسة ،شبل محمد فؤاد .59

 التقرير .والخيارات التحديات :العربية األمة تقبلمســــــ( مشــــــرف) حســــــيب الدين خير .د .60

 .العربية الوحدة دراسات مركز ،بيروت ،العربي الوطن مستقبل استشراف لمشروع النهائي

 األولي الطبعة ،األهرام وكالة ،القاهرة ،عربي حضاري مشروع نحو( محرر) مراد محمود .61

 1994.نوفمبر

 ،العربي المستقبل ،أوسطية الشرق القتصادية الترتيبات مشاريع ،الفضيل عبد محمود .د .62
 .1994،يناير ،179العدد ،العربية الوحدة دراسات مركز بيروت

 ،اإلســــالمي العالم مســــتقبل ،التســــوية بعد ما ومرحلة العرب ،عامود أبو ســــعد محمد .د .63
 .1995 ربيع ،15دالعد ،اإلسالمي العالم دراسات مركز ،مالطة

 آفاق ،(محرر) يســــين الســــيد ،العربي النظام إطار في الديمقراطية ،هالل الدين علي .د .64

 . التسعينات في العربي التعاون

 ،)محرر ) يسين السيد في السياسية والمشاركة الديمقراطية نحو ،حرب يالز الغ أسامة .د .65

 .جديد عربي نظام تأسيس نحو

 مركز ،بيروت ،العربي الوطن في اإلنســـــان وحقوق الديمقراطية :العربي المســـــتقبل لفم .66

 .1998أكتوبر ،236العدد ،العربية الوحدة دراسات

 الوحدة دراســات مركز ،بيروت ،العربي المســتقبل ،؟ أين إلي العربية الوحدة ،حداد حبيب .67

 .240 العدد ،العربية

لم، التراث ووحدة الشـــــخصـــــية القومية لألمة العربية، الناشـــــر العربي العدد إســـــماعيل المع .68
 .1987طرابلس شباط  الثامن،
عبد اللطيف يوســـــــف الحمد، العتماد على الذات والعمل العربي المشـــــــترك، المؤســـــــســـــــة  .69

 .1987الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
العربي، مركز دراســــــات الوحدة العربية، د. إبراهيم ســــــعد الدين ورفاقه، صــــــور المســــــتقبل  .70
 .1985بيروت 
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، مقالة محمد 34، بيروت ص1989تشــــــرين الثاني  129مجلة "المســــــتقبل العربي" العدد  .71
 األطر ، البيريسترويكا والشتراكية الرأسمالية.

محبوب الحق، ســــــــــــــتار الفقر، خيارات أمام العالم الثالث، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الهيئة  .72
 .1977العامة للكتاب، القاهرة المصرية 

محمد لبيب شــــــــــــــقير، مفهوم التنمية العربية ومتطلباتها، المعهد العربي للتخطيط، الكويت  .73
1981. 

/ مركز دراسات 6التنمية العربية، الواقع الراهن والمستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي / .74
 .1984الوحدة العربية، بيروت 

/، 6ية والتنمية العربية، ســــلســــلة كتب المســــتقبل العربي /د. نادية رمســــيس، النظرية الغرب .75
 .1984مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

 .1997نادي روما، وقف النمو، ترجمة عيسى عصفور، منشورات وزارة الثقافة دمشق  .76

 .1986محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت  .77

 .1969بيروت آذار  مس،مجلة دراسات عربية، العدد الخا .78

ول، العدد األ ندوة مشــــــكالت التنمية وحلولها في الوطن العربي، مجلة العلوم الجتماعية، .79
 .1981الكويت آذار 

/، تشــــــــــرين األول 32ندوة التركيب الجتماعي والتنمية، مجلة المســــــــــتقبل العربي العدد /  .80
1981. 

 .1999أيلول  585ل العدد د. محمود عبد الفضيل، مصر ورياه العولمة، كتاب الهال .81

القتصــادي العربي في التنمية القتصــادية في األقطار  التكامليوســف محمد بادي، دور  .82
العربية، األبعاد والنتائج، ندوة التكامل القتصـــــــادي العربي، رابطة المعاهد و المراكز العربية للتنمية 

 .1995لعربي الموحد ، التقرير القتصادي ا1989تونس  -القتصادية و الجتماعية 
محمد لبيب شقير، الوحدة القتصادية العربية، تجاربها و توقعاتها، مركز دراسات الوحدة  .83

 .1986العربية، بيروت 
الدراســــــــــــــة المقدمة من األمانة العامة لتحاد الغرف العربية، إلى الدورة الثانية و الثالثين  .84

 .1992أيار   8_  5عربية، الرباط و الزراعة للبالد ال الصناعةلمؤتمر غرف التجارة و 
 .ربيةالزراعة للبالد العنية والثالثون لمؤتمر غرف التجارة والصناعة و تقرير الدورة الثا .85
د. محمود الحمصــــــــــــــي، خطط التنميـة العربيـة و اتجـاهـاتهـا التكـامليـة و التنـافريـة، مركز  .86

 .1983دراسات الوحدة العربية، بيروت 
لة، جامعة األمم المتحدة، منتدى العالم الثالث، مكتب ملف المســــــــــــــتقبالت العربية البدي .87

 .1986القاهرة تشرين األول   2الشرق األوسط، العدد 
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ة، العربية الجديد ةالقتصــــــــــاديد.عبد العال الصــــــــــكبان، نحو تنظيم جديد إلدارة العالقات  .88
 .1982كانون األول  46مجلس المستقبل العربي العدد 

قتصـــــــــــــادي العربي المحددات واآلفاق، ندوة التكامل إحســـــــــــــان هاني ســـــــــــــمارة، التكامل ال .89
، رابطـــة المعـــاهـــد والمراكز العربيـــة للتنميـــة القتصــــــــــــــــاديــة 1989القتصــــــــــــــــادي العربي، الخرطوم 

 والجتماعية. تونس.
، رابطة المعاهد و المراكز العربية 1989التكامل القتصـــــــــــــــادي العربي، ندوة، الخرطوم  .90

 .1989تونس  للتنمية القتصادية و الجتماعية
خطاب األمين العام لجامعة الدول العربية، الشــــــاذلي القليبي، في افتتاه ندوة اســــــتشــــــراف  .91

 .17/10/1987مستقبل العالم العربي، تونس 
 .1990، أيلول 63مجلة ) شؤون عربية ( العدد  .92
جامعة الدول  1اقتصـــــــادية رقم  قوثائالعمل القتصـــــــادي العربي المشـــــــترك،  إســـــــتراتيجية .93
 .1982، تونس العربية
 بيروت. 1981كانون الثاني  55القتصاد العربي العدد الثاني  .94
التكامل القتصادي العربي، أوراق و مناقشات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز  .95

العربية للتنمية القتصـــــــــادية و الجتماعية و مجلس األبحاث القتصـــــــــادية و الجتماعية، الخرطوم 
 ، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية القتصادية والجتماعية، تونس.1989شباط  13-15

، ندوة متطلبات التنمية في الشــــــرق اإلقليميســــــعد طه عالم، الشــــــرق أوســــــطية والتكامل   .96
 .1996أيلول  اإلسماعيليةاألوسط) المشرق والمغرب ( في ظل المستجدات المحلية والعالمية، 

ي، تاألوروبية، حلقة نقاشـــــــية، ورقة العمل للباحث ناصـــــــيف حمســـــــتقبل العالقات العربية  .97
 .1996م 3مجلة المستقبل العربي، العدد 

عوديد فرانوت ودافيد ليبكني، مجلة ) عكســــــــيم (، ترجمة حلمي موســــــــى، جريدة الســــــــفير  .98
  6/9/1996العدد الصادر في 

ان، ى قمة عمفي الشـــــرق األوســـــط مع التركيز عل اإلقليميالدكتور إجالل راتب، التعاون  .99
ــــــــــــــــــــ المغرب ( في ظل المســــــتجدات المحلية  ندوة متطلبات التنمية في الشــــــرق األوســــــط )المشــــــرق ـ

 .1996أيلول  26 - 24 اإلسماعيليةوالعالمية، 

أســــــامة غيث، مؤتمر القاهرة القتصــــــادي، مظاهر الغياب وظواهر الحضــــــور؟!، األهرام  .100
 .16/11/1996العدد الصادر بتاريل 

ل كان عقد المؤتمر القتصادي أفضل الحلول؟ األهرام، العدد الصادر د. أحمد جالل، ه .101
 .20/11/1996بتاريل 
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، العمل القتصادي العربي المشترك والمشاريع الشرق الكفري د. مصطفى محمد العبد اهلل .102
أوسطية والشراكة المتوسطية، بحث  مقدم  للندوة العلمية الثانية التي تنظمها كلية القتصاد بجامعة 

دارةدمشــــــــق وكلية العلوم القتصــــــــادية  األعمال بالجامعة اللبنانية حول: دعوات الســــــــوق الشــــــــرق  وا 
أوسطية وأبعادها القتصادية على المنطقة العربية وبخاصة سورية ولبنان، الجامعة اللبنانية، بيروت 

 .1997أيار  23 - 22

، مجلة ليةاإلمبرياة ما بعد ، الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلعبدا هللصبري  إسماعيل .103
 . 1997تموز/ آب  4الطريق العدد 

رقة مقدمة و  عبد اإلله بلقزيز، العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟، .104
كانون األول  20 - 18إلى ندوة ) العرب والعولمة( نظمها مركز دراســــــــــــــات الوحدة العربية بيروت 

 .1998آذار  229ل العربي، العدد نشرتها مجلة المستقب 1997

 .1997، تموز/آب 4د. صادق جالل العظم، ما هي العولمة؟ مجلة الطريق العدد رقم  .105

د. علي عقلة عرسـان رئيس اتحاد الكتاب العرب،دمشـق. أنظر األسـبوع األدبي العدد رقم  .106
 .14/3/1998الصادر بتاريل  602

قــة مقــدمــة إلى نــدوة )العرب والعــالم( د. محمــد األطر ، العرب والعولمــة: مــا العمــل؟،ور  .107
، نشــــــــــــرت في مجلة 1997كانون األول  20 - 18نظمها مركز دراســــــــــــات الوحدة العربية، بيروت 

 . 1998آذار  229المستقبل العربي العدد

د. رمزي زكي، ظاهرة التدويل في القتصــــــاد العالمي وآثارها على البلدان النامية، المعهد  .108
 .1993الكويت  العربي للتخطيط بالكويت،

د. علي علي حبي ، العولمة والبحث العلمي، ملحق األهرام القتصـــادي، العدد الصـــادر  .109
 .1998ديسمبر  1بتاريل 

الســـيد يســـين، في مفهوم العولمة، مجلة المســـتقبل العربي، مركز دراســـات الوحدة العربية،   .110
 .1998شباط  228العدد 

وي، العولمة وانعكاســــــــــــــاتها على العالم الهادي مقبول وطاهر حســــــــــــــين و عبد القادر الال .111
 .1996الرهانات واآلفاق، أعمال ندوة متطلبات التنمية في الشرق األوسط، اإلسماعيلية  -العربي 

ندوة التصـــــحيح والتنمية في البلدان العربية، تحرير ســـــعيد النجار، صـــــندوق النقد العربي،  .112
 .1987أبو ظبي
في الواقع القطري، بحث مقدم إلى ندوة د. مجيد مســعود، الخصــخصــة من منظور تنموي  .113

 .1996نيسان  7 - 6توجهات وآفاق الخصخصة في دولة قطر، 
دمشــــــــق  44مجلة النهج، مركز األبحاث والدراســــــــات الشــــــــتراكية في العالم العربي العدد  .114

 .1996صيف / خريف 
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ركز مالتنمية المســـــــــتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشـــــــــات الندوة الفكرية التي نظمها  .115
 1986نيســـــــــــــــان  26/29دراســـــــــــــــات الوحدة العربية مجموعة من الباحثين، في عمان خالل الفترة 

 .1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
الدكتور خير الدين حســـيب، التنمية المســـتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشـــات الندوة  .116

مجموعة من الباحثين، في عمان خالل الفترة  الفكرية التي نظمها مركز دراســـــــــــــــات الوحدة العربية
 .1987منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1986نيسان  26/29

نادر الفرجاني  يضــــــع تصــــــوراا للتنمية المســــــتقلة في الوطن العربي، التنمية المســــــتقلة في  .117
موعة دة العربية مجالوطن العربي، بحوث ومناقشـــــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراســـــات الوح

منشورات مركز دراسات الوحدة العربية،  1986نيسان  26/29من الباحثين، في عمان خالل الفترة 
 .1987بيروت 

إســــماعيل صــــبري عبد اهلل، التنمية المســــتقلة في الوطن العربي، بحوث ومناقشــــات الندوة  .118
ين، في عمان خالل الفترة الفكرية التي نظمها مركز دراســـــــــــــــات الوحدة العربية مجموعة من الباحث
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