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ملخ�ش وقائع ور�صة العمل الأولى:

م�سيرة التكامل القت�سادى العربى

من الما�سى اإلى الم�ستقبل

عق���دت ور�شة العمل االأولى فى برنامج المو�ش���م الثقافى للجمعية العربية للبحوث االقت�شادية 

ي���وم ال�شب���ت المواف���ق 27 / 10/ 2018 ، بي���ن ال�شاعة ال�شاد�ش���ة و الثامنة م�ش���اء، وكان المتحدث 

الرئي�ش���ى فيها الدكتور تام���ر العانى / مدير اإدارة العالقات االقت�شادي���ة باالأمانة العامة لجامعة 

الدول العربية، حول مو�شوع : 

»م�صيرة التكامل القت�صادى العربى من الما�صى اإلى الم�صتقبل«

وقد بداأت ور�شة العمل بمحا�شرة من المتحدث الرئي�شى ا�شتغرقت حوالى 40 دقيقة ، وتناولت 

النقاط التالية باإيجاز:

اأول: الخ�ضائ�ص العامة للتكامل القت�ضادي العربي 

• االإمكانيات                • الموؤ�ش�شات                • التمويل
ثانياً : المعوقات التي تواجه التكامل القت�ضادي العربي

• مدخل البنية االأ�شا�شية • المدخل االإنتاجي  • المدخل التجاري 
ثالثاً : التكامل القت�ضادي العربي والأمن القومي العربي

• االأمن االإن�شاني • االأمن المائي  • االأمن الغذائي  • االأمن القومي العربي. 
رابعاً : الآفاق الم�ضتقبلية للتكامل القت�ضادي العربي.

األقت المحا�ضرة اأ�ضواء اأ�ضا�ضية على عدد من الق�ضايا ، اأهمها : 

اأوال :اإن مح���اوالت التكامل االقت�شادى العربى ا�شتغرقت قرابة ثالثة اأرباع القرن، منذ اإن�شاء 

جامع���ة ال���دول العربية عام 1945 حتى االآن . وقد قامت تجرب���ة التكامل فى اإطار »العمل العربى 

الم�ضتـــرك«، ب�شف���ة اأ�شا�شية،انطالق���ا م���ن »المدخـــل التجـــارى« اأى تعزيز المب���ادالت التجارية 

البيني���ة، حيث و�شل���ت ذروة هذا المدخل اإلى اإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارًا 

من عام 2000 ، وامتدت الفترة االإنتقالية الخا�شة بها لمدة خم�ش �شنوات )2000 – 2005(.

ورغم طول المدة الزمنية، وتعدد المحاوالت، فاإن ن�شبة التجارة البينية اإلى اإجمالى التجارة الخارجية 

للدول العربية لم تزد عن %10 تقريًبا، مع هوام�ش بالزيادة الطفيفة اأو النق�ش خالل بع�ش ال�شنوات . 

وق���د بذلت عدة مح���اوالت طموحة لتطوي���ر المدخل التج���ارى، حيث ت�شمنت ق���رارات القمة 

االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة التنموية ف���ى الكويت مطل���ع 2009 -مثاًل- االنتهاء م���ن اإقامة منطقة 
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التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2010، واإقامة »التحاد الجمركى العربى« بحلول عام 2015، 

وال�شوق العربية الم�شتركة فى 2020 . 

ورغ����م ذلك �شهدت م�شيرة التبادل التجارى البيني نوًعا من التباطوؤ، وتعثرت ن�شبًيا بع�ش الق�شايا 

مث����ل »قواعــــد المن�ضــــاأ« و»اإزالــــة الحواجز غير التجارية«؛ ه����ذا بينما تم االقتراب م����ن اإنهاء »القانون 

الجمركى العربى الموحد« ، واإن كان النقا�ش ما زال يدور حول مو�شوع »التعريفة الجمركية«. 

ثانيـــاً :اإن م�شي���رة التكامل العربى �شه���دت محاوالت متعددة النتهاج مداخ���ل مكملة للتجارة، 

وخا�ش���ة المدخ���ل االإنتاجى واال�شتثمارى، ومدخ���ل تعزيز البنية االأ�شا�شية. وت���م التعبير عن ذلك 

خ���الل القم���م االقت�شادية واالجتماعي���ة التنموية، ب���دًءا من قم���ة الكويت 2009 والت���ى ت�شمنت 

قراراته���ا اإتمام الربط الكهربائى، والربط بال�شكك الحديدي���ة وتحديد الم�شروعات الالزمة، مع 

بيان التكلفة التقديرية وفق ما تم تقديمه من بيانات من الدول العربية . 

ثالثاً : هناك عدد من العقبات التى حالت دون التطوير الماأمول للتكامل االقت�شادى العربى، ومنها: 

1 -  �شعف المخ�ش�شات المالية المر�شودة لم�شروعات التكامل، وخا�شة فى مجال البنية االأ�شا�شية. 
2 -  �شعف االلتزام ببع�ش القرارات ذات ال�شلة وال�شادرة عن موؤتمرات القمة ، وفي المجال 

االقت�شادى بالذات. 

3 -  التف���اوت بين الدول العربية من حيث درج���ة التهيوؤ لتنفيذ م�شروعات التكامل االقت�شادى 
ف���ى مختلف المجاالت، مع ا�شت���داد الحاجة اإلى ذلك كما يبدو من ات�شاع الفجوة الغذائية 

العربية مثال ) قدرت قيمة الفجوة بنحو 33 مليار دوالر عام 2017 ( . 

هذا وق���د �شهدت المناق�شة التى اأعقبت المحا�شرة، عددًا م���ن الت�شاوؤالت وبع�ش المداخالت 

القيمة، كما قدمت اقتراحات مهمة . 

من بين الت�ضاوؤلت ما يتعلق باأن�شبة الدول العربية المختلفة فى التكلفة االإجمالية للم�شروعات 

التى تم اإقرارها فى القمم االقت�شادية.

ومـــن المداخـــالت، ما تقدم بها رئي�ش مجل����ش اإدارة هيئة وادى النيل للمالحة النهرية، كهيئة 

م�شرية �شودانية م�شتركة، تقدم نموذًجا للعمل التكاملى المتطور . 

وق����د تاأ�ش�شت الهيئة المذكورة عام 1975 وبداأ اأ�شطولها النهرى بثالثة �شفن فقط ، ثم و�شل تعداد 

ال�شف����ن اإل����ى 22 �شفينة حت����ى االآن، منه����ا 20 �شفينة لنقل الب�شائ����ع وخا�شة اللح����وم والموا�شى الحية، 

وباخرتان للركاب ، ويحتاج البع�ش منها اإلى تجديد ويبحث عن التمويل اال�شتثمارى الالزم لذلك. 

اأما المقترحات فقد تركزت على اأ�شاليب تدبير التمويل الالزم للم�شروعات العربية المقترحة، 

وخا�شة فى مجال البنية االأ�شا�شية، مثل : 

-  اإن�ش����اء بن����ك اأو تحالف بنكى متخ�ش�����ش لتمويل ا�شتثم����ارات البنية االأ�شا�شية عل����ى غرار البنك 

االآ�شيوى للبنية االأ�شا�شية الذى بادرت بالدعوة اإليه ال�شين وقدمت اأكبر جزء من راأ�ش المال. 

-  ا�شتخ���دام نظام B.O.T )البن���اء والت�شغيل ونقل الملكية( مثل ما �شيتم فى م�شروع ال�شكك 

الحديدية بين وادى حلفا والخرطوم . 

- اإن�شاء �شناديق خا�شة لتمويل الم�شروعات فى بع�ش القطاعات الواعدة . 


