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 مقدمة 

االقتصادبة للمشاركة في المؤتمر العلمي  حوث  للبية  عربلة امعيهذه الورقة تلبية لدعوة الج يأتي اعداد وتقديم  

اكتوبر    2-1خالل الفترة    بجمهورية مصر العربية   العلمين الجديدة  مدينة    في  ،الذي يعقد ا  لهشر  السادي ع

 الرئيس تعزيز قدرات االقتصادات العربية لمواجهة الزمات.  ه ،وموضوع2022

االقتصادي  و التكامل  كان  الما  بين  العرب فيما  وتقوية    عتهبطبيهو   يةلدول  تعزيز  الي  مناعة    يؤدي 

العربية   الاالقتصادات  مواجهة  الطويلعلي  المدي  علي  ف ،زمات  اآلفت من خالل  الطاقات    اق  ح  واطالق 

وجدوى كفاءة  أكثر  نحو  علي  المتاحة  الموارد  السلعي   ، الستثمار  التبادل  حريات  اطالق  خالل  من  منتجا 

الخب وانتقال  االموالرؤو  لةعامالي  يد رات والوالخدمي  أك ،وس  وتشغيال  بتدفقات  والخدمات   السلع  ر من 

البشرية   للموارد  العاملبوالخ أعلي  واليد  االقنصامع  ك  ذلو ،ةرات  والنشاط  االستثمار  مجاالت  دي  توسيع 

االستثمار  مناخ  وتحسين  للمجموعة والتنقل  التفاوضي  المركز  للسياسات   وتقوية  أعمق  تنسيق    وتحقيق 

تحسين  و وتنويعه    كل ما سبق يؤدي الي زيادة االنتاج   ثار المضافة لذلك. ة والنقدية واآل ماليوال  االقتصادية

المعيشة  الدخول   المزومستويات  التحتية،وتفعيل  البني  وتطوير  النسبية   عوامل   ايا  تفعيل  يعني  ما  وهو 

ماعي  وحل  الجتي وا صاد قت للتقدم االكما أن وجود تكتل ما يعني العمل معا    .   بصورة أفضل وأجدى   االنتاج 

ومواجهتها لتخقيق هذا الهدف. ومن المفهوم أن جل هذه المنافع يقابلها تضحيات والتزامات ينبغي    الزمات  

 ما. يق التوازن بينهعلي مشروع التكامل تحق 

في    اركون المش  لعلم وخبرات الحضور   ها تقدير معد   االعتبار   فى وستتضمن هذه الورقة ثالثة جوانب ، أخذا  

 الثالثة التالية: صول ف، في الرمؤتلما

 اون والتكامل االقنصادي  أوال نقد التجارب العربية في مجاالت التع 

 الجديد العربي  يثانيا مشروع التكامل االقتصاد 

   القدرة علي مواجهة الزمات  ثالثا تعزيز

ورقة ،ويأمل  ال  قدمم  لاده من قبجاري اعد  ومن الجدير بالذكر أن الورقة المطروحة هي مستوحاة من كتاب  

.ويعكس ما في الكتاب أو هذه الورقة قناعة  مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم    يكون منشورا ومتاحا  نأ

أن  ي العربي  لمستقبل بالدنا العربية وأجيالها ، وستجدون  الكاتب التامة بضرورة وأهمية التكامل االقتصاد 

ب الورقة   تنتهي  المقول المطروحة  ما  ن  اة"هذه  ليس  العربي  االقتصادى  لحكومات  لتكامل  اختياريا  وضوعا 

 الدول العربية ،بل ان ترك هذا الخيار األوحد قد يكون تفريطا  في مستقبل الدول العربية" 
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 األول  الفصل

 قتصاديإلن والتكامل االت التعاواجم في   ب العربيةارلتجاد نق

 ستقاللالتعاون وتدعيم اإل.1

الامالج  ست سأا  عندم )الجابيعر عة  فيع مة  الثا   أعقاب   في   1945ارس  م  22  ة(  العالمية  كان   ، نيةالحرب 

وال    ،اعيم جتإو اديقتصإ خلف  ة وت بعين تبكل ما تعنيه الكلمة م   راستعم غلب الدول العربية محتلة وتحت اإلأ

  فة العهد ضعي  ةيثد حكانت    هاجميع  فهي  ،   الوضاععن هذه  لت استقاللها  قد نا  ي كانت تة  ال ل القليلود لا  بعد ت

  ،سيئةكانت    الوضاع العربية . فمجمل  السابق   غير مباشرة المستعمر   أو مباشرة    آخر   أو   تتبع بشكل    لبنيان ا

 ف. والتخل  الضعف ستعمار واإلة من طويل  د وه عبعد 

للدول العرلرسمل اقالتسإلا   ىوالدما ت ها عنعد ب  ىت وح الدول  إبية  ي  الدول    العربية فيستمرت  النامية  عداد 

 ل والمرض". لثالوث المشهور "الفقر والجها من  يان تعو  ، ماعياجتإوديا  صاقتإالبنيان  ة فيعض

الطبيعي    حديثة    ينصب جهد   أنومن  با الدول  الحالدو  أواصريم  تدع  تجاه  وتوجهها قالل  تسإلالعهد    ة ديث لة 

ما بصلةستقاللها  إل  يمت   وكل  كيانها  العناصرأ وهذا    ،وتدعيم  التي  حد    جهود   ىلع  د عبفيما    رت ث أالمهمة 

حفاظ  لاو  ظم لديها مفهوم "السيادة" ستقالل يتعاول حديثة اإل ري فيما بعد. فالد سن  كما   ا صادي سلبقتإلا   كامللتا

منقوص   عليه   غير  قراراينب   ،تاما  اما  مراحل    اتهااقي تفوا   مللتكات  ومخمع   في  تكون  أ يفترض  ،تلفةينة  ن 

ن  كيم  الة تنشأ ح  هنا  منو . اانحيا يةالوطن صالح ملاب  ىحت و رات بالقرا وتصطدم وتتداخل   ،قرارات فوق وطنية

  ى د خلية  لالقناعة الدا  ن ل قتصادي   كامل االتلا  جاه إتوهي حالة تعمل في    ،الهدافنفصام في  باإل    تسميتها 

الناع الت  ن أ  ن يسئول لموااس  مة  لكامذلك  ومناعتهاا  دولن ة  لح مصل  قوتها  وتعزيز  البعيد  المد  في    ، العربية 

في ولك الع  ظفانحن  أيجب    فسه ن  ت الوق  ن  الساقرارلي  بها  والمصالح ني  لوط يادي  المساس    ، الوطنية وعدم 

احل  ان مربإدية  قتصاة واإلسيياالس الشؤون  المعنيين بجيهات ير من تومت به كث ست إ  وهذه هي "المعضلة" وما 

 فاقيات التكامل  في القطاعات والنشاطات المختلفة. ت إذ تنفياد وعد إ

الطبي إقلعي  فمن  الدوح  الص منا  أحيا  فيه   تتقاطع أن    لةدو  22وي  يح   ا ميأن  تتنافس  ،لهذه  تؤثر    ، وقد  وقد 

  وتالفي   ،فسانوالت اطع  لتقا ا هذ   كن تنسيق فكيف يم  ،  اإلنتاج   عوامل   حريات   قالط إوبمراحل التكامل    وتتأثر 

ة  ية معقد عم   لملتكالية اأن عم  ىإلهذا ما يشير    .طرافبعض ال  ى والسيئة علالسلبية    ار ثآل امن    قليل لت ا  أو

الجلوط باجي، ويلة  أخذها  والترتيب  علم  وبال  ،رجلتد ب  التباوالتحاور  مثل  كثيرة  شؤون    ، السلعي  دلفي 

الجنبي  ا  ،نتاجإلا الص  ،لنقد  ال الشئ   ،رفأسعار  اتنس  و  ،تعويض  لا  ، ة  ليماون  ياسات  س لوا   طط لخيق 

 االقتصادية  واالجتماعية. 
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 ت قواعد االلتزام بالقرارا.2

فقد جاءت المادة    ستقاللها. إل  دولها تدعيما ين  ن بعاو التمي معني ب قو  ز جها  كأول ة  يب رعلالدول ا  عة جام  أسست 

الميثا  نم   الثانية لتحدد  ق  تو   منها  الغرض ن  أجامعة    وتنسيق يها  فمشتركة  لال  دوال  بين الت  الص  ثيقهو 

  ن وكا  . الهاوح وأ  دولة فيهال  بحسب نظم كوسيادتها   تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقاللها  السياسية    خططها

االت  مجاال  أهم ن  م اإلتعاون  ا  ا منه  والتيوالماليةقتصادية  لشؤون    ، العملة  ،ماركلجا  ،رياج لتالتبادل 

وسلجن ا  ،افةثق ال  ،ت صالوالمواقل  الن   ،الصناعة  ،الزراعة الحكام    ،رات أشيوالت  ات ازالجوية  وتسليم  تنفيذ 

  ولكل منها صوت   ،كةدول المشارال  فيهمثل  ت  " سمجل" لجامعةلو  .  حية  لصواجتماعية  الشؤون اإل  ،المجرمين

ثرية  كلوما يقرر با   ،معةع الدول العضاء في الجا يملج وما يقرره هذا المجلس باإلجماع يكون ملزما    ،واحد 

مي ا  ، لهبيق   لمن   زما لكون  لنظمهاتنفيذ    ن يكو ين  التحلوفي  وفقا  عربية  دولة  كل  في  المجلس  د  قو  . قرارات 

اعل ا  اقسس نطلا  دت هذهحد  البو ي  لعربمل  كانت  اسلطذلك  ال  لعليا ة  العمليةمن  العمل  ،ناحية  هي    في هذا 

 ها. وفق نظمقه  ه وتطبي افقة عليوما تختار وما تقرر المو ا هاتللدولة الوطنية ذ 

نكولو افا   ،فينصمن  ن كي  للجامعةالانة  لمن  القواعد إوفي    ،عامة  عل  ،طارهذه  تحاسب  وال  تالم  م  عد ي  ال 

اوالو   امل التك  ى لإ  ول الوص ت   هي ف  ،اديتينقتصإلحدة  في  في محكومة  القرارات  السابقة    إطار   نفيذ  القواعد 

  هذه   اءأعضن  أبل    ،كلذ   زوتجا   تطيعتس   والرر  في حدود ما يقرية تنفذ ما يطلب منها   ارتكسي  فه  ،الذكر

  اءالد   عن  ن و مسئول  ت وقال ت  في ذا  همكنول  ،الدول المشكلة لهذه الجامعة  ىفي النهاية هم موظفون لد   ة نالما

 عن ذلك.   ة ومحاسبونود وج   مونظا  ة فاءبك

العربية  نت  وكا لمواجهة مصائب وأزمات حاد القمم  العرب هه اجوية  تنعقد  الوطن  ا  ىا    ي ثالثال  وان لعد ) مثل 

الكويت   زوغو  ، 1964االردنهر  نل   يصهيونلاعدولا  وتحويل  ،1956 تنشأ  أ  )1990دولة  لحل خالفات  و 

ومن وا تحإبهدف    ىخر أو  عربية   لةدوبين   العربية  ليع  أكدت ا  م  مه أ  ئها.  القمم  تحريه  من  "  فلسطين  ر 

 . ينعربي لا م  تقد وال  القوة   أساس صفه بو  ىلعرب صادي اتقإلودعم التعاون ا  ، "ىون ستعمار الصهي اإل

 

   تفاقياتالاي وصادقتالمجلس الا.3

اإل التعاون  "ا  ى إل  قتصادي أضيف  المعاهدة  ا تلوا  كمشترلدفاع   إلي    بذلك  هد وع  ،1950ديقتصاالعاون 

ا أه  لأوكالذي  العربي    صادي ت قإلالمجلس  وتنفيذ  التعاون  ت  ،هفداآلية   وتووالذي  عام  حول  في    1977سع 

واإلاإل  سجلالمح  صب لي العرع جتماقتصادي  إنشاختصاإفي    لمشوي  ،ىبي  المنظمات  صاته  العربية  ء 

 واإلشراف عليها ومتابعتها. 
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هن  وم أعمال  اإلوحالمجلس    إقامة  ، ديريتق  يف  ،لسمجال  ا ذ أهم  بداية يمثل    إذ   ، العربيةة  يقتصاد دة    ذلك 

والتوجه احدة  الو  ةي فاقت إ  منت تض  إذ   قتصاديتين.اإل  وحدةوال  كاملتلا  نحو  الرغبة    لمعروفة ا  يات رلحتحقيق 

الموالالشخاال  نتقإ: ورؤوس  والمنتجات    ،ص  البضائع  والعمل  ا  ،تبادل  النشاإلقامة    ط وممارسة 

وال النق  ،دياصقتالا الن   مالستعإوزيت  ترانل  المدنية  والموانئ  قل وسائل  واإل   ،والمطارات  يصاء  والتملك 

 ث. راإلو

تفاقية  إ   ن فم  ، املبالكغها  بل ت  لم و  ،الهداف  ذات المحاولة ل  ت تكرر  ، لمثالال  بيس   ى عل  ، العربيةالتجارب  ي  فف

تجارة   وتنظيم  التجاري  الا  ريس وتيية  تنم  ةتفاقيإ   ىإلثم    ،الترانزيت التبادل  فيملتبادل  الدول    بين  اتجاري 

  يتم   مل ود  قي  بدون  لحريات والغاية في إطالق ا   ،قليل  نحس ألكبري. فالتالعربية  منطقة التجارة    ى إلثم    ،ةيربعال

اإل رثك   مع  ،غهابلو  تكاد ت  ءااثنست ة  المنشود   التي  الهدف  تجارة إ ف  .تلغي  وتنظيم  التجاري  التبادل    تفاقية 

لمضإنالترانزيت   العربيلاض  بع ها  ت  فقط  دول  عن    ولنها   ،المشتركة  ةبي عرلاالسوق    اقية ف تإو  ، ة  منبثقة 

الوحدة   هإف  ،تصاديةق االمجلس  فقط  عربية  دول  عشر  المنن  ا  ىت حو  ا،هيلإة  ضمي  العرت لمنطقة    ة بيجارة 

  ى ت وح  ا. جه راوتي والقمر خبقيت كل من الجزائر وجيب   ،التجارب السابقة  مثالب ت لتعالج  ي جاءالت  ى برألك

ل  ود الن فكرته صحيحة  في تعويض  أ برغم    ،المشتركةق  سولا  إطارنشأ في  أ  ى ضي  الذ التعوي   قندوصلا

وحظا  القل التك  ، نموا  مراحل  الفي  لمركيجلاالرسوم    دات اإيرنخفاض  إ  جراءلفة  مختامل  وديه ة  شدة  ا 

التصديرية منتجاتها  تلقاها  قد  التي  اإ ف    ،المنافسة  يلصندوق  ن هذا  بسبب   جد واالت  له   ب كتلم  غياب    والعمل 

    . ةسبانلمالتمويل ا مصادر

التجارب   فشلت  ومنها كما  السوري  ،نانيةلبال  السورية   رب التجا  الجزئية    ات ريمهوالج  حاد تإو  ،ةوالمصرية 

تجر  ،العربية االمغ  ةب وتعثرت  هنا    يربلعرب  بالذكر  الجدير  ومن  الغربية.  الصحراء  مشكلة  بسبب  الكبير 

تجربة   المتلا  ت را اماإلة  لدونجاح  ضة    حد عربية  عدةالتي  واحدة  ي ف  رات إما  مت  مجلس  أكما    ،دولة  ن 

برغم    ويجتهد ا  ائمقمازال  كنه  ول   ة تغابم غ  يبل   لم  نإوجزئيا بعض التقدم    قق ح  ةي العرب  ج ليالتعاون لدول الخ

 . ت لصعوباا

ت  زال  كس فما عال  ى لع  بل  ،اظح  نحس أم تكن  وبالذات لغرض العمل فل  ،نتقال الفراد إحرية    ى ذا نظرنا إلإو

  ال منها مع العرب. نتقاإل  ا لحريةق يحقعربية أكثر توقد تكون العالقة مع دولة غير   ،ناياأح  مة وزادت قيود قائال

ح اصوربما  ال ن  روتثملمسل  علي ورجال  أن      ،والتنقلاإلقامة  في    يازاالم  ض بع   عمال  الحال  واقع  لكن 

 لمال. اأس ر لة حب صام وقدرات فنية ستثمار يتطلب جلب خبرات اإل
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التصديق  قتوا اليد إ   ةيحر ت  تفاقياإ علي  صر  التأمينات   ،لةالعام  ىنتقال  عل   جتماعية ال ا   وتنظيم  بلها  عض  ي 

العرب بوتعث  ، يةالدول  التكامل  تصا قإ  أو  ،لموحدةاالسوق    نشاءإفي     أساسي ر  عنصذلك  ر  حرية    ، د  وهو 

ك  وذل  ثير. ات بك لطموحقل من اأفي حدود    ه ائ بقو   يين ب لي اادل التجار نسبة التب  ى نتقال والعمل بجانب تدناإل

  وتظهر   ،يةعرب الدول الالعاملة بحرية فيما بين    ىليد ا و  الخبرات   وتنقل  غم من الحاجة الواضحة لتبادلالرب

  28نحو    2020في الدول العربية بلغت عام    )غير الوطنية(  نبية الج ة  مالالع  أن  المتاحة   ت ءااإلحصا  آخر

 :   ىتال ال للجدوه اوضحي   ليون عامل كمام

 (    2)   جدول

 في الدول العربية  ية نب ج الالعمالة 

 2020عام 

 غلتشم ألفالعدد  الدولة

 778 الردن 

 6130 اإلمارات 

 877 رين البح

 60 س تون

 250 ئرالجزا

 13 وتي جيب 

 10201 السعودية 

 206 السودان

 868 سوريا 

 59 الصومال 

 365 العراق

 1443 ان عم

 ------- ن يفلسط

 1963 رطق

 12 القمر

 1807 ويت الك
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 627 ن ا لبن

 826 ليبيا 

 544 مصر

 102 المغرب

 34 ا موريتاني

 387 يمن لا

 27552 المجموع 

 وطنية ردصاوملية الدو العملمة منظ المصدر:

 

 كة بية المشترروعات العرمشال.4

العربية  حاولت   في  إوالدول  مدخجتهدت  حتحقيق  اباد تال ة  ريل  ط كمد   ، جاري  ت لل   للتكامل  خل  بيعي 

  اقية تفإ   ىإل  ،نزيت ي وتنظيم تجارة التراتجارل ال د اتبتفاقية الإنتقلت في مراحل من  إو   ، ي بين دولهاد تصقاإل

ن تحقق  إو  ،وفي جميع هذه المراحل  ،ارة العربية الكبرىنطقة التجم  ىلإثم    ،ير جاتبادل التلوتيسير ا  ةيتنم 

بادل التجاري  لتة احريالوصول الي    يف ود  إلي تحقيق المنش  بيةلعرا  ول الد   لتص  لم  نك ل  ،  لتقدم بيا بعض انس

  ل نتقاإ  ة ي حرتحقيق    ،ةرلتجا رير انب تحب بجا لطتوت   ، تكاملةقتصادي م لتكامل اإللقات ا ن حأ و  ة صخا بالكامل  

ة  يد قتصاإلا  ت ااسالسي سيق  وتن  ، يفراد ومزاولة النشاط االقتصاد وحرية تنقل ال  ، الموال وعوائدهاوس  رؤ

وهي أن    ،تركةربية المشعلامن خالل المشروعات    اج تنإل امدخل    لعربيةالدول ا  إلنمائية. وجربت ا طط  الخو

الق في  شركمختلف ال  طاعات تنشأ  اسيتنولي  لتت  ى كبر  كة شترم  ات ة  جهود  وت ج  تاإلن ق  ودعم  الخدمات   قديم 

 قتصادية. الدول العربية  في كل النشطة اإل

ن عناصر  أو  ،   1967  هزيمة ثر إ  ة اديقتصمناعة اإلوالقتصادي  ل اإلالعمة  يمربية أهعلا  ل وعرت الد ستشإو 

ي  د صاقتاإل  ماءن العربي  لإل  صندوق لك الذ   ي أعقاب ت فشأأنو  ،ومجتمعية  قتصادية إية ومتكاملة عسكر  وةالق

مثل    ىوتل   ،جتماعي  إلوا المشتركة   المالية  المؤسسات  من  مجموعة  إنشاء  اإلسالاذلك    ، ةنميللت   مي لبنك 

ال ود نوص اللتبك  وق  العربوالمصر  ،لدوليةنمية  للتنف  أف اإل  ميةي  في  النقد  صندوق  و    ،ا  ي قريقتصادية 

قتصادية  كويتي للتنمية اإلالق لصندوشاء انإ برا مبك كويت لا تها دأب طنية  ق الوادين الصنومجموعة م   ،العربي

  را خقي ومؤق العراوصند وال  ،ةيم بي للتنظ وأب  قوصندو  ،ية  تنموتالها إنشاء الصندوق السعودي لل  ،العربية

 تنمية. قطر للصندوق 
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العر  درت وبا القطار  بإ )   للبترول المصدرة    ة بيمنظمة  عد أوابك(  مشروعنشاء  والبت  قللنات  ة  ء  بنارول 

اإلالبترولية    ت ستثماراواإلن  السف   إصالحو لإلنماء  العربي  الصندوق  ودعم  النفطية.    قتصادي والخدمات 

ل  نشات الدوأ العربي. و  يذائ الغ  عما لآلمنالزراعي د   ار واإلنماءثمستإلل  ةربيعلا  الهيئة  شاءجتماعي إنواإل

كذلكلا ا  عربية  من  القابضةعددا  م  لشركات  اجاال في  اثال ية  تنم و   ، ينلتعد ت  ات  الصناع  و   ،ةني لحيوا روة 

 ستثمارات الصناعية. واإل   ،المستلزمات الطبية الدوائية و

الحك  العروساهمت  وومات  العربية ال  من د  عد اء  ش نإفي  تها  امؤسسبية  وخاصة    ، تركةالمش   مشروعات 

 ة في  ادي تحإ كات  مهوريات العربية أربع شرجلتحاد اإ شأ نأكما  ، ستثماريةواإلة  رفيلمصا

 والمقاوالت .  ، والنقل البري والبحري   ،اعية ية الزرنموالت  ، نميأالت  عادةن وإ ي مأالت االت جم

 

 ارية الوزمجالس ربية والالمنظمات الع.5

لنشطة  متابعة  لاو  يرت قضية التنسيق ة  أثتركلمشت ات والهيئا شركات للمن اإلنشاءا  الزخم ا  هذ   م ضي خ وف 

والهيه الشركات  الوالمجال  ا سهالمج  بين وحت  ترا   لتي وائات  ذه  توالي    ، للجانا  اءوإنش   وزارية  س  ثم  ومن 

من  ذلك  ومثال  المتخصصة   العربية  المنظمات  ا  ظمةإنشاء  الرب علالقطار    ، (1968)  لروبتللة  درصم ية 

  ية لضمان المؤسسة العرب ، (1972  ية ب رمل الععلا  منظمة  ،(1969)  والعلوم افةلثقربية واية للتالعرب   المنظمة

الالتنمي   مركز  ،(1975)  ر ماستث اإل )  ،(1965)  اعية صنة  الزراعية  للتنمية  العربية    ، (1972المنظمة 

 (. 1978)  والمنظمة العربية للسياحة 

الا  ثركا ت  هرةاظهنا  من  وبدأت   والمنظمات  مخطية  عربلمؤسسات  دون  تمن  بينها  ك ط  فيما  وغياب    ،املي 

در  قدة  جاه  تعمل مات  منظذه الهل  جع  ما   هو و  ، نيةطو ال  التوجيه فوق يا لها القرار وسلطة  ة عل املي كتة  سلط

ه  ذ ه  أن   ىلإة  إضاف  .ا ل أنشطتهبين كمن أهدافها جزئيا هنا وهناك دون تناغم كامل    ستطاعتها لتحقيق بعض إ

مات تعاون عالمي  ظهي من  ة يرخن ال أناسية    نشطتها  ي أ ف   حدةلمم المت ات ا منظمظمات حاكت نموذج  لمنا

 .   تصاديقل اإللتكامهدف اب   ملتع  محدد  وال  في مجال 

 

اوعل من  رلي  أهداتغم  وتكرار  المشترك  العدو  وجه  في  الصمود  في  المشترك   العربي  العمل  حرير  ف 

قل  لاة  ة ومراعاة الدول العربي لعداال  وتحقيق   ،لغذاءزمة اومعالجة أ  ، لتصنيعاوية  عرب لا  ة يتنم م ال عد ولسطين  ف

دما وضعت  عن  ى توح   . دافهالهها  تحقيق  موعد   ة عربيال   هود الجت وبط  الخطوابقيت مشكلة عدم ترا  ،موا  ن

اإل العمل  المشترك  إستراتيجية  العربي  العممي   مد عتإ و  2000-1980قتصادي  ي  قوملا  ي د تصاقاإل  لثاق 

بالمسؤولية سإ الواله   تشعارا  اداف  والتر  ،ةترك لمشعربية  ذلك  تعديل  ب  عاج تم   الأ عنه  خن  هو  طة  مقصود 
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المشتللمشرو يوهو  كة  رعات  ع ختلما  المتوهد والضمون  مالن  ف  أذل  ، خاهاف  مشترك  ك  مشروع  كل  ن 

 ية. ساسلا  ره اصنع تكامل ولبا   لتزام إة وقوجمعيته العمومية  دونما عالتحكمه نظمه الساسية  

 

دات  تحاوكذلك  اإل   ،ت المجاال  في جميع  دةس وزارية متعد ن مجالا مله  ات  وما أضيف مظعدد المنوبجانب ت

بد    ، يةالنوع  ازدوا  فرا تع من اإلال  ال  جية  في رأسبوجود  العمل  المجلس  هرم  تتمثل في  المشترك  عربي 

واإلاإل العربقتصادي  الصت قالاالوحدة    سلومج  يجتماعي  ل فال   ،ة  بيرعادية  من ختصاصاإه  ول  نابعة    ت 

االدفا  معاهدة االقت لمشع  والتعاون  مجلسوقرارا  يد صاترك  و  ت  التالية  شمالجامعة  توسيع  لت  التي 

نشأ الثاني بموجب  أو  ،إليهء ومتابعة المنظمات العربية  ة إنشا فبإضا يالعرب  قتصادياإل  سللمجصات اصاختإ

للوحد إ واتكاوال  ية قتصاد اإلة  تفاقية  طموحة دافأه ت  منتضي  تل مل  حرفي    ا  تشمت  ايتحقيق  ت رئيسية    نقل ل 

والال الموال  ؤوور    ،العاملة  يد يفراد  ا  ،س  النشا   لعيلسوالتبادل  في    وتضمدي  صاقتاإل  ط ومزاولة 

  شاء إن  ربية  لعا  قتصاديةمجلس الوحدة اإل  ى نه عندما رعأ ولذلك نجد    ول العربية. د نصف الحوالي  يتها  عضو 

جميع الدول   مض تنن  أ ليضمن    ىعرب ال  ى ماعجتواإل ىد قتصاالمجلس اإل  ى لإالته  بإح قام   ى برلنقد العاوق  صند 

كويت  ب النسحاإ ي  بب فلسهي ا كانت   ا عالجه وعدم   ةواجي د زولعل هذه اإل . ىربعصندوق النقد ال   ى لإعربية  ال

 إلقتصادية العربية . من مجلس الوحدة ا ثم تلتها اإلمارات 

فا جانب ه  ح يضاإ  من هنا  بد  وال   ن م  فالعربيةرب  تجاال  د قي  المف،  لهذ المات  المؤسس  أن هوم  من  ا  كورة كان 

ف  ى وعل  ،ةيجابيإجازات  نإ المثال  التصناالن  إ سبيل  ومؤسسات  وس اهس   بية عرال  مويلديق  دول  الدت  نامت 

عيبا  وليس    ،ةامليتكة وليست  ولكنها في معظمها مشروعات قطري  ،اإلنمائيةفي تمويل مشروعاتها  ة  لعربيا

القريشالما  ولم تن  أ د التكام  نإ بل    ،طرية ع  بين  هو  ت ج إوقتصاديا  إما  قد ت  رأكثول  ل    وأحسن   ى قوأماعيا 

الروعاالمش   عض ب  شأت وأن، ة  لكلياو    اعية القط الدراسات    من  د عديال  وأجريت   . وأسهل ولكن  ة ركشتمت   .

ي  كلق  تنسيق  فو  ا جتماعيإ يا ود اقتصإلة  ة متكاممنظومة عربي  إنشاء هذا كله دون الطموحات في    أن القصد  

واإل ديصاتقواإل  مائيةن اإل والسياسات  الخطط    في وتطبي و  علي   وتشرف  ة عيجتما ة  سلطات  ضعه    ة إقليمي قه 

لمكات الصالحيلية  أع  كةارالمشدول  لافقة  بموا  ت اها من  اما هو  الوطنية  لي من  في مجال تحقيق    لسلطات 

في وجه كل التجارب    رةث ر ع حج  فقو  ا هو مو ب   لعرتقده اف يما    وهو   ،   تلفة المخ  التكامل  في القطاعات  

 ة. عربيال
 

 ربي صادي العقتتكامل اإللات امل التي أعاقلعو.ا6

العربية التي    موحات والط ي ادي العربصتق ل اإلتكامل قيق ااقت تحعأ لخيص العوامل التي  ي تد فجتهايمكن اإل

لعربي  قتصادي ااإل  عملال  ةجي يت راستوإ  ، ة العربيةيد صات قالوحدة االتفاقية  إ تفاقيات مثل  عبرت عنها بعض اإل
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لمناقشة  ة وقابلة لروحطوهي م  ،الجوانب النقاط  و  في عدد من  ،يمولق قتصادي ااإل  عملال  ترك وميثاق المش

بهب  ،وارحلاو بها  لتالفي   المعيقة  والسباب   للعوامالورة  دف  يمكن  للمستقيل  ها ورسم خطط وطرق وسبل 

ن عملية تحقيق  فتنع  أفضلة  وس لمم  تائج  دركس  ولتقد ا   ة جي  اإلام   اللد   ى قتصاد لترابط  ملول  دة  نفرعربية  

وائد  ك فناوه   ،  مشترك الي  ب والعمل العرلتكامل  ت لن هناك مجاالبأ الكل مقتنع    أنقيقة المرح و  . مجموعة وك

 .    اف رطال عاة جميع را ومغياب في الثقة الكاملة وفي المساواة والعدالة   هناك ولكن   ، كن تحقيقها مي

  ب قع العربية الذي أقر  ولعة الد امق جميثا  تحت مظلةقتصادي  لمجال اإلي اف  ث حدي ال  يرب علون التعا.نشأ ا1

الثان  العالمية  آنذاك  ،ةيالحرب  النشأة  مربم   كانت   وهذه  د ضية  را  يوفي  وال ستعمااإلها  سود ل  ثم    ، لف  تخر 

ت  انفك  . ميةان  ل ولف كد لتخذم واالتشر  من   كم  مترارصيد كبير  ولكنها كلها كانت تعاني من  ستقاللها  الى إتو

المراحل  في  الدولة      يل ع  تركز ول  الد لهذه    ى ولال   الجهود  وعناصر"تدعيم    ، اللها  قتس إورموز  الوطنية" 

ولسوء   ،وحمايته. ولحقبة طويلة من الزمنل  ستقالاإلعم هذا  ة لد لفترلك الت  مناسب اللهدف  هو ا  نوكان التعاو 

نكبة  الطالع    بفلسطجاءت  الحرنتإد  عين  العرب    ية نا الث    ةيالعالم   ب هاء  الجامعة  زمنوإنشاء  بفترة  ية  ية  

   .موارد العربية الو كالمشتر  علي العمل العربيضافت عبئا كبيرا أو  ،رةقصي

مية  والتنربية  الع  دول قالل الستإ  ى عل بما في ذلك مرور عدة عقود    ، بجميع عناصرها  الحالية المعطيات    نإ

  ة ربيالع  ل دعو الدوكل ذلك ي  ،مق في العال ومسبي غير  ج وتقدم تكنول  وحدوث   ،عالمية ت  ونشوء تكتال    ،بها

دولة عربية    أي بين    يحدث   تعاونلونها . فاعا ت  من   بعد أ   هالها وتكاملموميثاق جديد لعد  ديج  س ساأ  يجاد إ  ىإل

أخر  الصين    ىودولة  اندونيسي أ مثل  الوالأ  او  مصالح    ،المثال  يل ب س  ى عل،يكيةمر لاالمتحدة  يات  و  لتحقيق 

 من ذلك. د بعأ و ى علأ  عربية هولل االدوة لبه حاج وما تتط ، ميوالعالم السود  ذا ما يهو  ، مشتركة ما 

ولجهودها المخلصة  كمواطنين  ير لها  قد ل الت مع ك  ، ابها  في رح  ات نش  تي ال  ومةلمنظ تعاون والفمؤسسات ا

لها س  دةدوصالحيات مح  تعمل في حدود   ت يبق   ، عرلمشااآلمال وا  عرب لهم نفس   ت لطاكسكرتارية وليس 

والسؤال    ،حودول العربية بوض اله  رفضما كانت تذا  وه  .امل ل التكراحوم  إجراءات   يف  طنية ق وفو  ةإقليمي

اد  مل جماعي جالتفكير في ع  لى إبية  كاف لتدفع الدول العر   طر بقدر شف المخاتتكلم  أو  الوقت   حني  لمأن  آلا

عتنن  أ و  رادتها إب سلطات  وتشر   يةرب شأ  ا  وتقييميه ة  تنفيذييعية  مجال  ا تل في    ، ؟جتماعيواإل  دي صاقتإلكامل 

في    خذا أ  ،اقع  ول ا  رض أ  ى ة علشترك عمل وبرامج م  ى إل  ، رة للتكاملتوافالم  انيات مكإلاوحات  لطموجم ايتر

عاة  اربمو    ،والعائد ة   ار التضحيمقد   ارها وبمعينموا من  القلبية وخاصة  لة  بين الدول العرر العدااالعتبا

ومستو  للكل  فوائد ال العربي  أينبق لإلنسان  وله  يشير    عقوا ف  جد.ما  إالحال  بإنن  ىل بوضوح  إلحا    ثاق مي  ىاجة 

 ربية. لدول العب اناست وهداف  لوا تناسب العصر  ليات جديدة آوجديد 
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ا  خافيد  يعلم  و   ،ابهاصألذي  لنسبي اسن امع التح  ،يةحد تدني حجم التجارة البينية العرب ا  ى عل  ى خفيعد ي.لم  2

وتستورد    ،سةنافمت  ليةوأد  تصدر موا نتج ونها ت أ  فيعربية  لال  دوة للالغالب  ةلة في ذلك تعود للصفالع  أن  أيضا

الخارجنمواد مص  العاالت  حدود   جعل ما    وهو  ،عة من  ذلك  ة. وال  محدود   بيني  مل  التبادل    أن يعني  حريات 

م غير  يعلكو  ،ضرورية    هي  بل   ،طلوبةالسلعي  ان  اإلنتاتنو   لي إ  ةلحاجني  اإلنتج  يع  اجي  والهيكل 

النموارد والا  لغالستإو  ،ير والتصدي كتن  ة  وهو عمل سبيلمزايا  الد   قد و  ، ربيموي  أن  العربية بهورأينا  ا  ل 

م لمار ستثاوزيادة  ستثمارها   إيمكن     دةتعد موارد  ذلكها  فخا  ،تحقيق  الجميع  منه  الحديد ويستفيد  ي  ف  م 

  نسان إلا ت  جاوحا  ،ناد الصالحة للزراعة في السو  يوالراض   ،   دنوالررب  غي المفات ففوس وال  ،اريتانيمو

الهائل لالعربي  والغذ ة  تت  ،ءدواوال  ساءكوالاء  لسكن  عر طكلها  مشاريع  تت لب  ضخمة  ود  حد الاوز  جبية 

اقود طويلة نقول "السودان  بقينا لعفلماذا      ة. الوطني   مكانيات واإل   ى يتحقق علالعربي" ولم    لوطنسلة غذاء 

اإلنتاج ياز   اقع الورض  أ الغذاء والحبوب   العربي   دة  ال  من  يلبي حا   ن م   خص علي  بما  الدول    جات السودان 

اب عدم  يا لسبنا ضوءا كاف ؤال تعطيالسذا  ه لي بة عان اإلج إ"؟.  موارد والفقرللن بلدا "  وداالسقي  وب ،ةربيالع

 امل. قتحام العقبة وتحقيق التكإ

بية  رعلا  ت خالفالاومنها    ،   وإعاقتها التكامل  دفع عملية  م  عد لت في  اخوتد   دخلت دة تعدي  مل سياسية عوا  ن إ   -3

ية  لعرب ات اقلعالاع  قطل  من الحيان أدت في كثير    فإنها  ،ياسيةة أم سوديد ح  ات تلك الخالف   أيا كانت العربية  

المبيس  ىوعل  ،نيةالبي العالل  السوريثال  العراقية  اوالعالق  ،ة  قات  الجات  بية  اللي   قات والعال  ، ريةزائلمغربية 

بعض  ف  ات ع انزوال  ةع القطي  وأدت   التونسية.يبية  والل  ،ةلمصريا مسلحة  زان   إلي   الحيان ي    انب بج   عات 

الالمقا وتو   الحالة لتلك  تابع    هي   ية د اقتصاإل  القات والع  ، لقائمةاسياسية  طعة  قدرة    اءبتد إ هن  تتقهقر  من عدم 

محترمة  ومتفق    آليةغياب    أن  ىوال ننس. ادة  المعت  طةالنش  جاري والتبادل الت  ةول زا م  أوتنقل  ال  ىعل  الفراد 

 يعة . لقطوا  اإلعاقة ل ماقم عوافي تف اهم د سق  منازعات ال فض  ىلالقدرة علسيادة وها اول   ا هيلع

ا  أن   كما يعبر  هو    هنا  ا منيهالذي  انب  والج  ، اطيةرلديمقغياب  المواصال وم  راءآ عن  وجود مجلس    طنين ح 

والقيادات    د فرالأل  فقاوتخاذ المإ وهو ما ترك التصرف و  ،   كاملع بالتة للدفالقياديوتشريعية  رة الولديه القد 

ا  في طية  للديمقراية  ؤسس لما  ضاعو ال  ميق.فتعا  راريته ستمإو  ثارهاآ وداعياتها  وت  ت اف خالوالت  لنزاعامسالة 

المنازعات  رب ع  آلية   مع وجود  المشاكل    علي   ويساعد اون  سيع  ، ية لفض    اد يجوإ  ثت  حد   إن مها  وتحجيحل 

 . اعي جتمإلادي وقتصااإلامل التكروعات شم و  ت ااءمراحل وإجرستمرارية إو  ،منها للكثير الحلول

 

ن أ  سمع ن   ما   كثيرا -4 هذاأعن    أ رقو  ا،سية"يا س  دةإراب  "يتطل   المر   ن  عأ ف  لمعروومن  التكامملين  ل  ة 

متشابكة  صاقتاإل عملية  هي  مباتداوت  د المطويلة  دي  بشكل  مباخل  وغير  والسياساالمع  شر  شر  ت  خطط 
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القطاعات اإلومع ك  قتصاديةاإل   ما   أوللب  تطت   فإنها   ذلكول   بها.   تأثر ت وؤثر فيها  تو ية  جتماعإلاو  ة ياد قتصل 

"القنا  الراسخة"  تتطلب  وا  يالجلأل  كامل الت  بأهمية عة  مس القادمة  المجموعة   ،تقباللمتعاقبة  وقوة    ولمناعة 

  و ا   تخلو منها  أي مرحلة ال مشاكله التي  وعن مراحله و  ه عن   تدافع   ستطيع ان ولذلك ت  ،   تكامل ال  ي فالداخلة  

وغلبة    ، ناعةغياب هذه القن  إ . ولذلك ف  رزاقهم أو  موأعمالههم  خولس البشر ود منها ما يم  خاصةيق  وب طتأي  

اوالقن  النظرة رؤ وعد   ،  د المقصيرة    لضيقة  اعة  المم  المصالح  بعيد ية  شك    ىمد لاة  شتركة  يعأال  يق  نه 

د  الجة ما قمع و  حلاس لمح عدم الو  ،ملالتكاج  وخطط وبرام   زام بقرارات تل وعدم اإل  اسحم الدم  بع  ،التكامل

ال الخبراجانب يستط   هاب   النقطة هذه  و  .بات وعق   يق من مشاكلبتط يعترض    إذاص  شخالات  وذ   ،يرهتفس  ء يع 

  ف من الخو  ي وهوجانب سلب  وربما من  ،لتوجيهات ت واا للتعليمانتماءإ وأكثر  ماساقل حأح  يصبصبا  د منتقل

  جابية  نحوإ  وات بخط   ادرةالمبة من  سالمرب للأق  ت التكاملارراات وقة تطبيق خطووتكون إعاق  ،المسؤولية

 اف. وتحقيق الهد  جلدما

ن  كم القواني بح،    ات التكاملقيق غايتح  وبعيد عن وروتيني    هل تر ت مظماالمنلس ومجالل  المؤسسي   الهيكل-5

  ة لظمات مثينمك  المتحدة  المم ات  مهام منظمار  ستقرإ  ى إلنا  شر ا  أنق  وسب  ،ونظمته  تهأنشألقرارات التي  وا

ات  ظم منلس والالمجا  اأم  ، والسالم  حقيق التعاون ت   ىإل دف  ته  المتحدة    مم الفمنظمات    ،د المقصوف  الختإمع  

ل  در للدوفإذا ق  حدة االقتصادية. والول  ف التكاموهي أهدا  ،ذلك  من  رقيأ  افا تعمل لهد فترض أنهفي  بيةعرال

  ن و لتضحية والتعانسيق واالت  عناصر   ل كب  ، مليةاكت  داف وخطط وبرامج أه  علي اعة تامة  تتفق بقن  أن ية  عربال

  مهام دل  تع  أن ي هنا  فينبغ  ، اوحظوا  نمل  الق  الدول اة  راعم  مع     ، المنافع  تضحية ومقدارلر ادامق  في   والعدالة

بية  طط عر طبقا لخواحدة    اافأهد   تخدمقة  سومنم متكاملة  ل جميعها في مها لتعمت العربية  المنظماالمجالس و

التكامل  وائد ومنافع  ع زع  تون  أو  ة. ل العربي ولد نفع لكل اأ و  ى د يا أجصاد تق إال  الغ ستإاحة  تمالستغل الموارد  ت

وبعدا األة  تتحلي  العربياسيلسيا  إلرادات ن  القة  بجانب  الة  الكاناعة  والحماس  م تامة  بقدر  المل   صبر  ن 

    ة في م هالمسا  تحمل   لب وتتط  ،اؤتي ثماره طويلة لت   احل ومرب وقتا  تتطلاته  وخطون التكامل   ل  ،والمثابرة

 .  ت ا ضحيوالتلمرحلية  ائر االخس

أن  عربية   دول الدت الن أراإاهيم  المف  ر هذهباعتفي اإلا  خذ أ  اء" بن   إعادةلب "تتط  أساسا ية  بعرال  ة نظومفالم

ل  من اجلعمل معا مع  ع تماما "باقتن وت  ،ل  قبتسومستوي في المتاجا  وتقنية  إن  ىرقأمتماسكة  وو  ىقو أتكون  

التنب رر هنا أن  كنو   الجميع".  ي   مل كااء  أبدا مال  اتعارض  امنت لا  فة في ير بكثاسلع  ل  ب  ،لصحيحة  ية الوطنية 

يد منهمال  ن كإف    ،كسلعلي اع المراح    لألمام.دفعه  ويه ويخر ويقاآل  مع ا  السابقة  لقد كانت  ية بحكم  طبيع ل 

يفة  وضع   ةنامي   ة ثقلة حديت سم   خروج منه كدولر والستعمامن اإل    ، سلبية  آثارو  ع ذ الواق  ان كان هذ إ ع  والواق

ف  ،لبنيانا "الوطنيتو يم  تدع  ىعل  داياتهابي  تركز  واإل عميق   " منستقالة  تقو مفهو   ل  الم  ااد سيية  نية  لوطة 
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  إلي    عاما مسون  من خ  أكثر ية  رب ر من الدول العكثي  علي   ى مض  قد و  اآلن انه    إال  ، والحرفيفهوم الضيق  بالم

الزمقرابة قر   أساسية   ى نوب  خدمات   وأنجزت طنية  الو  التنمية   وعملت في  ،لالستقإي حالة  فوهي  ان  ن من 

هنا    ، ها  بعولش  مهمة الومن  وتستوعقبالمستتستشرف    أعمق لة  رحم  ى إل  تطلعيتعين  معطياته ل   لتي  ا  ب 

 ة. يرلتجمعات الكبم بالتحالفات واوتتس والقوة ة عالية التقني  حت أصب

المنظمات و رهت  ىأد -6 ال  الهدف  المصير ة وحبقضي  يمانإل اوعدم    ،تركشمالح في عملها  لواض غياب    دة 

بلية  داخ  ىأخر  امل عو  ى إل  ضافةإو  ،ركةلفائدة المشت جتماعي لواإل  ياد صقتل اإلتكامالة  روروض لد  في كل 

للونظماالم  ت بحأص  ، ىعرب ا  وب من وللهر،  ى علت الرتباوللمظائف  ت ملجأ    ى شر تسإو  ،يةلمحلالظروف 

ء  جز  في  حت بص وأ  . الجة البطالة  لمع  دول بعض ال  يي الموجود ف ف يوظاء التضخم الد   في أ المتمثل  فيها الصد 

للتكامل    اس ساللهدف  أما ا  تها . ف في حد ذاد هنها  وكأ  ، يةغير المالة و اليالميا  فة والمزان الوظيأ  ا  ه نمير  كب

فأصبح لبناواوالعمل   المشترك  ث  ء  ال  ذهه  ،انياهدفا  الحقيقهي  ولقد  ة  ذلك  مرة.  في  العساهم  في  أن    ه هذ مل 

ا أو  ق  ىمالعظ البية  غلالمنظمات  يتبع  الاعد منها  حسب للحصص  ة  ويس  ول  ،اهماتهاسم  دول  القدرة  الكفاءة 

 نيها في النهاية. تم ج يلة التي يتيجة والحصوفي الن بيق  في التط كبيرة  ا روقاك فنه عل أن مما ج ،لعطاءاو

مل  كالتا  حو ية ن ب رتوجيه الدول الع  في كسا  ورا معاحيانا د أو، قعبحكم الوا،جية  قات الخارعالتلعب ضغوط ال-7

ت  او من كبرياابقا  ة لها سمستعمر  سواء دول متقدمة  ات بالدول ال رتباطإا  لهة  يدول العربل الا . فكاتهقيقمع ش

في   االدول  ع الوقت  وتكن لحالي  النظمولوج سكريا  فحماية   . والتحال  يا  دولية  ف  ذاتها    أو كانت    أيا   لمصالح 

تنمية  زمة للالال  ةاإلنمائي ت  داالمساع  إليوالحاجة    ،زا الغ  أو ط   فن وخامات مثل ال   ة يلأومواد    تاجوإن  ،  ليميةقإ

دو  ،اتها  وتدفق تلعب  عناصر  في  كلها  القراررتأثيل ارا  المحلية علي  عالقتهاوم  ا ومسيرته  ات  تعاون  بال   دي 

اإل العرب والتكامل  قض البيني   يقتصادي  وتعد  ونشوءف  ية.  الصه  لسطين   إلصم ي  يونالكيان  ستنزف  درا 

الصلواالموارد   القوي    از نحيإبحكم  عامل مؤثر    ا نهأ  عن   ناهيك   ،ةماضيلاالسبعة عقود    الل م  خمحتد راع 

معادية    يقةوعمخذ صورا عديدة  أز  نحياوهذا اإل  ،ةالعربي  القضية   دالةمع عي  يونصه ان المة للكيالغربية عا

ا   ى لعربا  فصلل العربإلبل وشقت  الت  حيان لا   في كثير من  ى لتئام     ف طر  بين مل  ا كمما صعب من عملية 

 يدعمها.   أو  لمنظومة العربية وال يعمل داخل اصر شكال  ناي  ف وطريناصر  فرط و ، ع وطرف ال يطبعيطب 

ة نستخلص  ناحيفمن    ،همن وجثرأكن لها  وهذه نقطة هامة ل  ،ةوقاري   ةيميإقل  في تنظيمات   لمشاركةدد اتع-8

هما  ليمكن    كثرأ  أويتين  ب رعين  دولت  أن   كننا من القول العربية  ما يم  ب رجاالتظروف وفي ال  ، ستخلصه  مما ن

  وال يتعارض   ب في الهدفصي هذا  الن    ،ماإلقلي من غيرها في    ى علأحل تكاملية  رام  ى إل  الوتص  تعمال  أن

فت  ختل إيف  رأينا ك . ولقد  ىدوال أخر سب   يناالدول وال   مع ظروف ومعطيات بعض   ءماليتد  ق  نه ل و  ،همع
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ة  الرئيسي   ى صاد قتلتكامل اإلات  ربية  في مجاالالع  ت ا قيافت اإل  ن م عديد    ى الموافقة والتصديق عل  ن مف  المواق

 والفرعية لها. 

  نحو مزيد في تجربتهم   بالتقدم  ةربيالع لخليجدول ال جلس التعاونيام دول مق يد نؤ   بل  ،اجمومن هنا فإننا ال نه 

اقات تفال ابعض    ن أالمقصود هو    أما  ، عربي الكبيرلا  ب غر دول المالشيء لقق ذات  ان يتح   ونأمل   ،تكاملمن ال

  ، عها م  رض تعاوت   ربية الع  ت تفاقااإل سجم مع  ال تتفق وال تن  ما وأحكا  ا طروش  ة قد تتضمن يب رغير الع  ى االخر

يع وهو   التما  اليق  للفعلطبيق  ما  ي  ذلك  ومثال  الجات تفاقيإ  أوضحته تكامل.  توصلت    ة  لة  جو  إليها التي 

اتفاقيإ  نسجام إ  عدم من  ورجواي  أ التبادل  تنمية وتيسير  العربية مع ص لد ا  ن ي ب  جاريتلة  ايول  اللتكغ  تي  امل 

 بالرعاية.   ىالول ؤها من شروط الدولةأعضا عفي ت

جه   -9 ال وتعثر  النقد توحيد  الم  إقامة منها    تلفة مخعناصر    ل شمي  الذي ي  د  لتسوية    ، الجارية  دفوعات نظام 

اد لا  بين   فيما    الموال  نتقال رؤوس إوتسهيل   وتطوير    ، بيةالعر  ة ي ماللا  السواق وتطوير وترابط    يةلعربول 

م لعم الوحد ة   " اة  الذي حددت   بيلعر دينار    " بثالث وحدات من   الحسابي  ا  قيمته    ، خاصةاللسحب  حقوق 

سياسيق  تنو   ،رفلصا  ار أسع سيق  وتن ومجمل  النقدية   وا ساالسياسات  التنمية  . ت  اد  قتصاإلن  ل و  لتكامل 

تحق  ،بعض ب ه بعضه  انبجو  وتتأثر   ثر وتؤ   متشابك   ااد هال   ق يفبسبب عدم    ت ياحر  جاالت مفي     ةد لمنشو ف 

ا إوالخدمي و جاري  التالتبادل   تتحقق    ،االقتصادي  ط النشازاولة  مولفراد ورؤوس الموال  نتقال    راحل ملم 

حدة  ساسية للوالت  ايحرنظومة ال ي مسيرة التعاون في م لعثر أولذلك    ،كرلذ بعناصرها سابقة ا  وحيد النقدي لتا

 . انف ادية المذكورة آاالقتص

  افق البعض وأن    و أ  ،التكاملالذهاب بعيدا في تجارب  دم  ب عحد أسباأي  وجدلتباين اليلل أن اايق  وقد -10 

الكان  اذ كوه  ،يوافق  م لالخر  عض لبواها  علي اإل ت  من  عديد  في  تباين  بال  وقصد   احل.والمرقيات  تفامواقف 

و النظام  ية  ب ر ع  دول   جود اليدلوجي  التتبع  عربياالقتصادي  ودول  نظام    ع تتب  و أة  يراكشتإ  ى ر خأة  حر 

ت  ا الخمسينيفي  اضية  قود المفي الع  ،لحد ما  ،ن يصدقأذلك. وكان ذلك يمكن    ه شابما    مركزي أو لاط  يالتخط

ي   كاترشإوعي  م شي عال  إليوينقسم    ،دةبارحلة الحرب المري  عندما كان العالم  ف،يات بعين السو   نيات الستي  أو

  ية . سكرالع  نقالبات ة اإل ظاهر عربية     د بال  ت في نتشرإ ا  دمعنو   ، يقال  كان    غربي كما  رأسمالي   خر آوعالم  

بها    اإلنتاج ن قطاعات  ل  ، ميةعللاشتراكية  الا أو  لية أسماالر  ي إلتصل    الدول العربية لم   أن   مر الولكن حقيقة  

به   ى إلم تصل  ولة  ناضجغير   تتبلور  الرئيسية    بما فيها  فهي جميعا   ،ةفكري  ات جاه إتا  مستوي متقدم  الدول 

   .الت وقطاعات عديدةمجافي لتخلف علي ا ء اقضللنامية تصارع  ال ود  ،طفلنل ةرد صالم

ثقة دانعإ   أزمةقد كان هناك  و ال القائ  النظمبين    م    لوجية يد وأفكر    مةأزولم تكن    ،نقالبيةاإلم  والنظة  ديتقلي مة 

ن  يب   حادة  لصفوا  كد هناتع   نه لمأ  ،عالميا    حدثت   التي  لتطورات وبعد ا  ن آلا ول  ود. ويمكن القي المقص بالمعن
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م  النظ   نهارت إد  ة وقخاص  ،العليا  اتيجيةستراإللتحقيق مصالحه     ى يسع  كلو  ،انت  كما ك  ةديتصااالق  النظم

  ية لالرأسما  أنأيضا  خاصة  و ،جيةأيدلولم تصبح    فان المسألة  ،أوربايتي  وشرق  السوف تحاد  إلي ا ية فتراكاالش

كيانها  وها  ذات  ى عل  ريد المحافظةتك نظم  اهن   ن أقيقة  لحوا  ،جتماعية جديدةإ  عاد وأبت صفات  سبكتإتغيرت و

 . اعي  جتمقتصادي واإلاإلوتنميتها وتقدمها  ها  اللستقإو
 

اواإل العيوب  رغم   نه  أ  ىإلنا   شر ا  نأ سبق  وقد   الكثيرة  توجه  نتقادات  التعاو   ىإللتي  العربيمنظومة    ، ن 

الدو ومجالال  جامعة  ومنظماتلعربية  و إب  ها سها  ومعمواتفاقياتها  ا  أن  إال   ، هاداتها ثيقها     لت عمة  لمنظومهذه 

ك  هنا  أن  ىر ن  بل   ،لنقد ل  د قالن  و ، أقط  قد السلبي فصود هنا الن. فليس المق لنجاحات اعض  ت بت  وحققوحاول

  أهميته ي  ن ما تحقق علأو  ،ك  مل العربي المشترلعا  الكثيرون في   وهو ما يراه  ،  نوالحس   والرقى  لالفض

 . ات  موحالط إلي  يرقيال  

االعربي  ل دولافقد نجحت     1956  م  مثل حرب السويس عا  برى الك ن الزمات  د م عد   في لوقوف معا  ة في 

عام   تبنال  التنمية ومؤسسات    يق اد الصن  من  د يالعد   وإنشاء  ، 1967وحرب  التي  مشاريع عربية  ومولت    ت 

الع  ىوكبر   عديدة   إنمائية  الدول  ال  أنعلم جيدا  أو  .ة يرب في  التي مجموعة    ت اديق ومؤسساصن   تجمع   تنسيق 

الضطل وي  ، يةعرب ال  ةتنمي ال واإلاإل  اءلإلنم العربي    ق صندوع  هأمانة  بمهام  جتماعي  قتصادي  ذه  وسكرتارية 

قبل حترام  إو  تقدير محط    أنهاعلم  أ  ، موعةالمج الدول   من  ا  كبريات  الب لدولية  والمنظمات  الدولي  نمثل  ك 

  براتها فادة من ختسإلعة وا مو جممع هذه ال  سيق تعاون والتنها لل جميع  ىتسع تي  وال  ،المانحة  كداومجموعة ال

 ربية. العقة بها في المنطروتجا
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 الثاني ل الفص

 يد الجد العربي قتصاديإلامل اتكع الشروم

 

 ة عربي التغيرات الدولية وال-1

ن  ل  ، قتصاديشاط اإلالن دارةإعتبار عند في اإل ا أخذهو  همهافو  كهادثت تغيرات كبيرة في العالم يجب تدارح

طورات  الت م هذهه ومن أ  ت.ومات والمعلالاتص وال واإلم بكات التجارة  وحركة الأثرت في ش  ت اتلك التغير

  قتصاديات إتجاه نحو واإل نتاج ، إللة المضافة فنية في تكوين القيمال ة  والخبرمعرفة والة  تقني الر تعاظم دو

وكذلك تغير دور  ،  ىالكبر ة يقوالمراكز الصناعية والتسوي ة لعالميسواق اسة  ودور الافدة المن السوق  وزيا

ومات  علتقنيات المت تقدمما  ، كةمتابعة والرقابط والمجاالت التخطيفي ثر تدخال كأعيا لتصبح ون الدولة 

 ئل وسريع. بشكل ها

جارة  ير أكبر في توجيه التأثور وتوالتمويلية د الصناعية والتجارية   ىد أصبح للمؤسسات الكبر ولق

 التطورات.  السوق  وجني ثمار هذه ت ياقتصاد إرود  ستثمار العالميين  وتعظيمواإل

نتاج  وتحسين نوعيته  ير اإلطوتى تعمل علأن  ات رمتغي لا في ظل هذه اكيف له  العربية هو دولا يهم الم ان

ها  بينق فيما  والتنسي   ،الفقر والبطالة بة ر، ومحارالتصديالمنافسة في أسواق  ى زيادة قدرة منتجاتها علو

واكتساب    والمعيشيةية  قتصاد إلها اوضاعرتقاء بأ اإل ى قتصادي بما يعمل عل اإللتكامل اوبأشكال من التعاون  

 اتها. بيقوتط يا وج كنولالعلم والت

 ة: يجازها في النقاط التالي إ قتصادي يمكن عد اإللتطورات والتحوالت ذات البهم اأان 

والذكاء  البيانات  د عال سيما في مجاالت الرقمنة وقوا  ة طورات العلمية والتكنولوجيلتعاظم ات-1

 . ة الدوليقيمة سل الدور سال  ،وتعاظمالصناعى

 . تشابك السواق الماليةزيادة ودول  نتاجية عبر التكامل العمليات اإل-2

 . قتصاديات السوق إو قتصادي نفتاح اإلة التوجه لإلزياد -3

 . جتماعيةإلقتصادية وا وجه النشاطات اإلأل عالم لتشمل كواإل االت  تصاإل ات وفنيقنيات تطور ت-4

  ارية المالية والتج  ت ي كل أوجه النشاطاف  زايدامستمرا مت اها وتياراتجإتجاه للعولمة أصبح اإل -5

 . صادية قت واإل

فنية   الت راوالمهاخبرات  تمد بشكل أكبر علي الدارية تعقية واإلجية والتسوينتاأصبحت النظمة اإل-6

 . نية المتقدمةوالمه
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نع  ، ومالتشريعات  بيق وتطقابة لروا  والمتابعة  ط االت التخطيي مجادته فيز نتاجي ،ودور الدولة اإل  قلص ت-7

 . واق السو لسعارا  ليات حتكار المشوه آلاإل

 .   اد العالمي  قتصادية  في اإلقتصكتالت اإلروز وكبر دور المجموعات والتب-8

 

ل العربية  وتحفز الدو  ،قتصاديةودور التكتالت االكلها الي أهمية    تشير   نوعية   تطورات ات هي التغيرن هذه  ا

استثناء فمعا  والعملتكامل  ال   ىعل  بدون  لنها  ع،  المني  فيه  احتدت  اإلافسةالم  وتطور  والتقانت،  دم  ج 

ث  بحمجاالت كال البعض    ا أن ير في هذا الشأن . كمتحقيق الكث ها  طيع بمفرد تن تسل، وكل دولة  التكنولوجي

علم لمي  الع تكاتفا  وبشرياتتطلب  وماليا  تكن طت لتحقيق    يا  متولوجور  مجاالت  في  ملموس  طبية    ةد عد ي 

  يادة وز  ق توسع السوق  ة لتحقيرورضسواق العربية  ال   ىعتماد عل بح اإل وأص  وغيرها.ية وصناعية  وزراع 

 نوعيته . رتقاء ب واإل لب ودعم االنتاج طال

  ، بيةالدول العر  ن قتصادي فيما بيلتكامل اإلالتوجه الجديد لبناء اعند  ارعتب في اإل  هاأخذ   ور يجب م ن هذه الإ

من  ذلك  يتطلبه  وتكاتت  وما  في ضحيات  وقناعة  العلميالتمجاالت    ف  والبحث  حريات    عليم    تنقل وتعميق 

لتي تعزز  ا  ،لكلذ   ضوابط لوان تضع القواعد  أة  كل دول  ى ل، وعقتصاديشاط اإلنوالموال ومزاولة الد  االفرا

 ناميكية. يد   قاته  وتعالج الخلل بآليةل  وتقلل من عقباته  ومعوكاملتا

الطا مواجهة ضعف  لإلإل ا  قة ففي  وضنتاجية  العربية  فيعف  قتصاديات  التنافسية  ال  قوتها    ، ميةعالالسواق 

العوامل  ت  ة لهزاالعربي قتصادات  اإلمما يعرض  ة أولية  امات رئيسيخوتصدير    ج تا إن  ىماد المفرط عل عتواإل 

زيادة    ة يهم أ  ىلإه ويرشد  جلك يوذ بية. كل  عرلادول  والبطالة في معظم ال ناهيك عن عوامل الفقر   ة،رجيخاال

وهو أمر    ، لنية في حالة التكاممكا إثر  وأك   ى أدعيل ، وذلك  الطو   ى المد   ىصاد عل قت وتنويع اإلنتاج  اإل ت  طاقا

اكبير يستدع اإللجهود  ي شحذ  بنمالوطنية  التكامل اإلعم خط حفز ود   معي  التوازائية  مية  نتاجية والخد وات 

 .   يد اقتصاإلغيير الهيكل وت   نتاج اإلدة  اينحو ز جميعها  لتتضافر 

ات  يتحسين مضمون مستو مل  في  لتكاجهود اتتضافر    عليمية والمعرفية ،التتدني المستويات    ة هجوفي موا

المن وتطوير  العلمي   ،اهجالتعليم  البحث  وزيهمؤسساتودعم    وتكثيف  م،  البحث  ه  خصصات ادة  في  ذا 

العام  زيادة ةالموازنات  خطوات  أن  شك  وال  واإلإل ا  .  البينينتاج  ت ومؤسستعليم  لاوتطوير    ، نفتاح  فتح  اته 

 . ت الفقر تويالبطالة ومست التشغيل وتخفيف معدالب لمجاالت أرح

ة في  نوعي  وقفزة    تحسن كبير   لتحقيق هائل    د حالدول العربية في توضع  لتكنولوجي غير المسبوق  ان التقدم  إ

وامجاالت   العلمي  والبحث  الفنية  كهاتامؤسس تطويرلمعرفة  وحفز  العالقاحسوت  وادرها، ،  العال   ت ين  م  مع 

ريب وتطوير الكوادر.  د يم والت والتعل  لوجيوتوطين التكنو  ب في جل  ىخر لدول الن استفادة م واإلخارجي  لا
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ذل كلويصب  تك  خطوات  جعل  في  اه  المنتت  الباد لمطوير  وا ا  جات في  الإ و  لخدميةلتجارية  سواق  نفتاح 

ات  طبقا لحسن بيانعة و بكفاءة وسر   ل اموفراد والل النقتم ت أن يلك  ذ   يف   ، بما عضها البعض بية علي بالعر

من    و ما يزيد ، وه وقات لختصرت ا إوتي قربت المسافات  لا  لمتنوعةال اتصووسائل اإل  ةالحديثالمعلوماتية  

 عمليات. اءة الكف

والمصد مال  يدرك  وسوف  التنافنتجون  المزايا  أن  العرب  والنسبيةرون  تعتمسية  أصبحت  علي    د ،  أكثر 

والفني  ىمحتو لا منها عل  ، التقني   أل ال  والمدخالت   ىالمحتو   ى أكثر  والومادية  اسيطةولية  أن  كما  ود  لمرد ، 

مرتبطا  قإلا أصبح  االبتصادي  ا وكا  وفاعليته دارة  حسن  المؤسلداء  فاءة  ووتقدم  لسات  عمالها  تخطيطها 

وتعظيم    رويات ووسائل التطويلولاه اتج اتي  سسن تعم التفكير المؤأ بد  ن نظرة جديدة شاملة الإ   .عتهاومتاب

،  ماليةلخارجية التجارية والالقات اعال  ، وفيوالتصديرينمائي  ارجي واإلالخي وص الداخل القطاع الخادور  

 ة. الساسي ى البنطوير وت  والمساندةتمويل ور بالودعم هذا الد 

حجإ نمو  اإلن  العالمية  التكتالت  والتسويقياإل   ، ديةقتصام  عل   ، تمويليةال و  ة نتاجية  العرب   ىيفرض  ،  ةيالدول 

وزي مستويات تعميق  والتعاون  نإلوا   الترابط  ادة  بينهافدماج  ويما  الدول تحل  ن إ،  م  ت  برؤيا  ستقبلية  العربية 

ذلإ فصائبة   سن  معيدفك  إلعها  م ا  لديستثمار  بشا   ( موارد  من  وها  ومالية  وموقعية  رية  وطبيعية  تقنية  

سياسية  ال رادةذلك من اإلبد ل  . وال ولية الد  سواقالمنافسة في ال ىل رجة أكبر عد برا كفأ قادرا ستثماإ خية( ومنا 

اري  ستثمواإلدي قتصااإلواسي ، وتحسين المناخ السيستقبلية جماعية  رؤيا مبليا  خال الزمات د حو والقناعة،

 مكاناتها  ومستقبلها. إفي يزيد الثقة  مما لمنطقة العربية ل

ا علي  ثرهوأ  ل التكامل، ة في ظلجماعيمية انت، أو لل نيةالتنمية الوط اء لعملية  وس ي  جتماعب اإل ننغفل الجا  وال 

المع وحالة  مستويات  والفقايشة  ال  ، لبطالةر  لل  ى والحاجة  مدروسة  برامج  والعتما ج اإل  ت تأميناسلة  الج  عية 

واا المالي  والدعم  لزم إ لسلعي  لطبي  المنافس  ،  رالم  ن  مخاطر  السلبي  لدرء  والتأثير  نشطة  ل ا  عض لبة 

الرئيسإ .  تجات والمن التحدي  تنمي   ي ن  هو  الجماة  هنا  بمالشعور  د عامعي  أي  في  المواطن  من  لة  ول  د ولة 

ية  اد مظلة تشريعية ومؤسس يجإ و    اعدا ورعاية، وتقجا   وعالي الدولة المعنية عمال المواطن ف  معاملة   كاملالت

 ليها لتحقيق ذلك. إء يتم اللجو

فسة  منادة اللية ، وزياالماية ووالسياس  ة االقتصادي  التكتالت   نمو، و انفتاح  نم مة  ولتي طرحتها الع ايا الن القضإ

ادي  قتصتكامل اإللمية افيه أهك يؤكد بوضوح ال لبس  ، كل ذلقالمسبو  غير   نولوجي  كور الت، والتط وتعمقها

ات  لخبراوموارد  اللذلك تندمج فيها  وهناك مجاالت عديدة ورحبة    . ضرا ومستقبال يما بين الدول العربية حا ف

  ذائي المن الغ  صالحلاستخدامات المياه  يد  لحة وترش صازراعية ال لراضي الا  لستغالإ، مثل مشاريع  ربيةالع
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وانشالعربي كبر،  صناعات  وهندسي  ى اء  الفائية   نشإ ة  مجاالت  والكيميائ صناعاي  البتروكيميائية  ية  ت 

 والهندسية ومواد البناء.  والمعدنية 

الدولمفك نجحت  فل  ا  ا  يالعربية  الكافية  لصي ايجاد  والمرونة  عداللتحقي   ة ناسبملواغ   ت ق  العبة  اء  وزيع 

الدول بين  التكاممال  ذلك عا  كان  ، كلماعضاءالا   والمنافع  ا  جارب سابق الت ل بعض  ففش   ،لمن عوامل نجاح 

ما    لل، أو لخمقارنة بالتكاليف  رالمنافع الكامنة في التكاملأو لسوء تقدي،لعدم وجود مصلحة في التكامل  كان

ية  مرار ستإهي في دعم   فأهمية هذه اآللية  ر.  التكامل دون اآلخيا  مزاب  البعض   ع ت، أو لتم عباءمنافع وال بين ال

 ربة لعدالتها. لتجا

ها ستسهم  نأ شك  ، ال  بييجا ظيم اال تنن ال طار م إ، في  العربية  نتاج فيما بين الدول وامل اال ع نتقال  إن حرية  إ 

ن  إ ة.  قتصاديات العربيلال  فسية ناة الترد وزيادة الق  تساع السوق،إو  ،رد موالا  ستغاللإنتاج ودرجة  دة اإل في زيا

يجب  الذي  اآلنأ  الشعار  يرفع  التكاملرحلالم  وفي  ان  نحو   معا  هو"  القادمة  و  ة  قدرة  والرقي  زيادة 

 . البطالة " ر ووالفق  خلفالتتنا العربية لمواجهة قتصاديا إ

وم  فقد  قائل  اليقول  دواعي  هي  وتياوتضحي  تكامل ا  في  واإل  ؟  كاليفه ه  مباشرة  ولية  الد ات  جد المست  ن أ جابة 

بأ  ىأثير عل التهائلة    نت كا تترك  العالم  التعاون والتكامل ضرواكانيف مللضع سره، ولم  للحياة  ر، وجعلت  ة 

والمستقبل   ال الفضل  الكريمة  اوالمكانة  ا الئقة  لحسن  ف،  لممبين  االنسان بما  حرية  كرامته    يها  وصون 

    أجمع.  العالمي ة في سوهذه أركان أساوب حياة  كأسل راطية قم ميق الديوتع

الع قاسربيفالدول  تحديات  تواجه  كيانهاة  الولأل   ،ية تمس  القائمة سلبية  في ضسف   الموقف  عمؤشرات  ف 

ثار  نتشار اآلإ مع    وينتشر فيه الفقر ة  لبطاليه اتتنامي فوقت  ي  يني، ف، والتباعد الب تقطاب سبي وتنامي االسالن

 وآليات السوق. تالت التك ىد علايزعتماد المتواإل  العولمةنفتاح وإل ل ةالسلبي

  تجاه اإل  ى علتواضع سوف تساعد  ميجابية التي في رأيي الرات اإللتغيحدثت بها بعض ادول العربية ذاتها  وال

التكامل  و ودع  دي قتصااإل  نحو  في  بمه.  أننا  الهما  اذه  بالجوانب  نأخذ  الدراسة  بالدرجة    ولي القتصادية 

  أن   ى ، بمعن لن تدعم هذا االستقالأ ت  ستطاعإوعقود طويلة،  تقاللها منذ  سإفالدول العربية نالت    عليها، ركز نو

اإل  الحفاظ  وامل ع والسيعلي  كااستقالل  التي  الوطنية  عائقا  دة  الحق نت  في  السابحساسا  ها  أنيفترض  ،  بقةة 

ية  ميقلإ  يعيبها وجود مؤسسات   لن، واتهاس سستقاللها وسيادتها ومؤإب  . فالدول مقتنعة   اآلن   حدةال  ات ليست بذ 

سلطا أسباب وق  فالقرار  ت وصالحيات  لها  لعدة  أن  ،الوطني  بنفسهنشأه ها ست أولها  القراا    ر ا وهي صاحبة 

السلط ستعطيها   والوالتي  عنها،ة  المنوه  ق  أنها  ذلك  ىلإأضف    صالحيات  المستقبل   ناعة  أكثر  في  بالفائدة 

التكلكيان بعوائد  المد   لمااتها وشعوبها  وبابال  اية  درأكثر  و  البعيد،   ى علي  ال تهميش  تواجهها لمخاطر  ا  ذ إ  تي 

في ظ منفردة  البقيت  عالم  يعترل  بالقوالإ ف    والمؤسوة     القو سالدول  وحت  ى ات  اعلي ص  ى .  لتنمية  عيد 
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العرفالدو،الوطنية   قطل  شبية  بعت  ال  بوطا  البن  ه أس  بناء  و   ى في  الخدماالساسية   الضرورية  توفير  ت 

وليسعشل كما وبها،  اآلن  الحالة  اإل  انت ك  ت  منهال  ستقالعشية  أي  سواءفي  ووسابم   ،  من طرق  فيها  ئل  ا 

 اء. أو خدمات الكهرباء والم  ة ات تعليم أو صحومؤسست  صاالتإالت ومواص

نعكس ذلك في مؤشرات  أ ونجازات  إنها تراكميا حققت  أ   الإاها  مبتغ  العربيةالدول  ة  في  ن لم تبلغ التنميإ و 

غير  و  ية،الموالتي التعليم  وح  ،والكهرباء  اه الشرب وتوفر مي   ،ةد د الوالعنالعمر المتوقع  عية مهمة كامجتإ

ل  يجابية وأقإ لية وكثر عمأ   عظم الجيل الحالي  م  كما أن قناعتي أن     سانية. نواإلالحياتية  مؤشرات  ن الذلك م

  ل تحدق بدو  تي بالمخاطر ال ثر وعيا   كأ  لته مل النجاح والفشل ،جعهتمامه بالتجارب وعواإ ني أن  ، بمع سلبية

ذا  إ  والتنقل   لق والعمنطالاإل  يريد وأغلبهم  تاحا  فن إشباب اليوم أكثر  ال  ، ناهيك عن أن انب كل جمن    المنطقة 

 قتصادي . اإل النشاطمارسة لتنقل والعمل  ومات اأتيحت لهم حري
 

 ا ستفادة منهجارب السابقة واإلاجعة التمر.2

اإل إ نقطة  نحو  ن  ب لانطالق  أ جد مستقبل  يجب  ون  ية  أراد إ  ، يةوق تكون واضحة  الدون  مستقت  العربية    بال ل 

م  د التكامل معا أ تريل  هل الدو. فيجب أوال مناقشة  ىة الكبر الدولي  تالت والتك   طماع  ال  ومناعة تجاهأفضل  

ي  ا السؤال فذ هن إأهدافها ومتطلباتها، فر وتحدد كل دولة غاياتها  ويجب أن تتوف شفادة للحوار الن قاعإ ال؟ 

أنه سؤال    تي قناع  أنه إ يهي  د برغم  بيعل  القاصي والداني، فطروحا لالختيارليس م  ال  اإلأ م  اشرة  المببة  جا ن 

ا، والبد أن  معقبات  ومواجهة العضحيات  ول التجب العمل وقبذ يإ.     ولكن المطلوب هو أكثر من نعم   ،عمبن

،  اركتشم  ال وتموي  ال وعم  ا بروص   ا تطلب جهود يو   ،ومعقد لتكامل طويل  ار امشو  ن تدرك الدول ومؤسساتها أ 

  بذلك، )االرادة السياسية(   اسية ناعة سيق ىل ء عضالدول العون ايذ معا، وأن تكتنفوالتفاق اإل  ب شفافية ويتتطل

 بات لذلك ؟ ما هي المتطلف ،يةرادة السياسعة واإلالقنا أي هو الساس  ن هذاأذ إ

التامة  سية  السيارادة  ة واإلعا قد تحدثنا عن القنف  قة، جارب السابت لالمستفادة من اي الدروس  أوال ال بد أن نع 

هذا    ويعلموا أن   ،تهد كل المسؤولين  لتحقيقهجيطاره و إفي    مؤسسات كل المل  ب أن تعار مبدئي يجقر  وهذا

وفي أقصر    وسلمياعربيا  حل الخالفات السياسية  يضا أنه يجب  دة أمستفامن الدروس ال. وهم ب مهاممن صل

الخ  كذل  وقت، تلك  كثيفالأن  التقدم  أعاقت  ا  ا رات  مسيرة  دعانلتكاملفي  ما  وهذا  ل،  بحلها  عربيا  لقول  ا 

اإل  ىونحن في غن   . تقبليةة مسية وبرؤيبعقالنو هالعديد   التجارب   إلى ة  شارهنا عن  المة في    وأقربها جال  ذا 

ل المغرب  ود د  تحاإرة  يسعاقته لم إ و  يةحراء الغربومشكلة الص  المغربي الجزائريمثال الخالف  سبيل ال  ىعل

الكبي ا  ر العربي  والخالف  الس،  البحر لقطري   والينيعودي  تس ،  ان  نأمل  حلهتكذي  عناصر    ة لحلمص  مل 

ون  أعاقت التعا   أمد طويل طيلة  قية السورية  العرا  خالفات لك ال، كذ ةلعربياخليج  بة مجلس التعاون لدول التجر
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  همية بمكان ل انخلص من ذلك الي أن من    . كةالمشتر  ر تصدي للمخاطربي عامة والوالتعاون العفيما بينهما  

ال وتسوية  لاد  يج إخالفات  الخذلكآلية  لن  تنشأ  ال،  قد  أفات  تض  ، ت قو  ى في  أن  بد  ال  اآللية  لها  وهذه  من 

وا  بح بمشار   قاللية ست إلالسلطة  الجميع  تك كة  داعما  يث  ومسيرة ون  اإل  لجهود  والعمل  قتصادي  التكامل 

 لمشترك. ا

التج من  في    أن ا  يضإب  راويستفاد  للعدالة  قاعدة  المنافع قتوجود  للت والتضحيا   دير  وآلية  تساند  يض  تعو ، 

من الطراف    فكثير   . بها  ة ات التكامل  والقناعستمرارية في عملي لإل  ة بمكان يهم ال  من ،  لمتضررةالطراف ا

ر  ي يتوفلتا  ة يهذه اآلل  ىوعل    ،القيود   لغاء الرسوم وتحرير إتوسط من  الم  ى صير وحت في الجل الق  تتضرر 

الكافية  لها   الحلول  ن أالمرونة  لكل   تضع  فتكأن  ك  طرف،  المناسبة  أطول  المدة  وتحق   ي ون  يق  التطبيق  

نة مقابل  في صادرات معي  نسبيةم المزايا الأو دع  ،ادات في االيرعن الخسائرأو التأجيل والتعويض    لهداف،ا

 . ة والحاالت المختلفوضاع  مع ال فقوات لية مهمة للتناسب وااآلل ن هذه إ وهكذا،ى ر صادرات أخرتضر

لتي  الجامعة العربية ا  ميثاق  ى عل  ت لك التجارب بنين ت، أ ارب الماضيةجالتستفادة من  اإلمجال  ي  ف  ى وال ننس

ال عشية  الالعال  رب حأنشأت  وعلثانيةمية  الهدف    ى ،  اإلوص عاون  تمبدأ  هذا  ستقال يانة  وكان  لالطراف،  ل 

ا  كم ض ستقالل بعضها البعإ بينها  وتدعم  وتنشد التعاون فيما  ميةوناوضعيفة   ة، فالدول ناشئجدا آنذاك مناسبا

 . تصادي  ق لمشترك والتعاون اإلدفاع العربي ااقية التفإ  وفي  لمشار اليه لميثاق اجاء في ا

  ى ل إة  والتي أشرنا  ت في العالم والمنطقة العربيئلة التي حدثعاما والتطورات الها   75ن  د مضي أكثر مويع 

ندماج  لتكامل واإل ء نحو اتقار اإل تجاه إ ة بص، وخاةا تعد الزمهريوتغ لهذه التطورات  اجعةن مرإ، فهانمض بع

جديد له  متتطلباته    وهدف  وهي مرحلة   ،  ية خارجاطر الوالمناعة  تجاه المخ  و والتقدميق النم لتحقكتل  التو

 تعدده.الم

بأهميإ  ذا  إو العربية  الدول  حاضقتنعت  لها  التكامل  ببالق تومس  راة  فال  أ،  لها  في  د  ذلك  تصيغ    اقيات فتأ ن 

، لتحديد  المستمرينمناقشة  وار والالح   لب هذاتتطي، و كمية لتحقيق ذلقليإلت ا لصالحياتعطي لها ا  ات ومؤسس 

الالموضو  أن    تي عات  القرارتتخذ  يتعين  فيها  لبنفسها  ويكون  التكا،  وفق  مؤسسات  القرار  سلطة  مل 

والتشريعا يتم  التي  ويكون هاضعت  جمإلا  ،  بتللتزام  فياعيا  القرارات   والت  ك  طالفن التطبيق  هذه  يذ  أن  ما 

بمشاركة  قراال صدرت  جماعيةقناورات  هذ إ .عة  مان  هو  العربية   ا  التجارب  لنإفقد    ينقص  من  تضح  ا 

أوإما عدم  إ  ،سابقال  اض ستعرإلا العضوية  اإل  ،االتفاقيات   ي الموافقة عل  كتمال  ان  قط  ف  واجب   م هولتزاأو 

وا  ى عل وطنية  أ أي  ر القرا  ى عل  ق فمن  المرجعية  الحوال  يفن  وقكل  هذه  ،  كانت  مراحل  قباع حد  أد  ت 

 قة. لسابجارب التكامل ا تت اجراءإو
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ية  وبصفتها  قليم إالشبه  ول العربية أومجموعاتها  ن الد أ   ،ت التكاملي أضعفكة التالسمات المشتر  ىاحد ن  إ

امات  تصدير خ  ى ، فهي تعتمد علجيةلها االنتا كاوعدم توازن هي  اج نت ف اإل دوال نامية كانت تعاني من ضع

أوليةومعا التشاب ةد مصنع مواوومعدات    الت آ راد  ستيإو  ،دن  وهذا  ج،  التكاعه  بينهل  فيما  أمرامل  .  صعبا  ا 

ب  طلوقد يت .  ىلعالية أهمية كبر ذي التقنية انتاج الكبير  وبخاصة اإل نتاج  رورة تعظيم اإل ض  إلى   ويؤشر ذلك

  تها ا تلزممس  تي تعتمد فيلكبيرة ال تركة اشروعات المش قامة المإو  الموارد ستغالل  إ   يف  عتماد المتبادلذلك اإل

 التكامل. بلدان لد من أكثر من بجدة في متواومواد متعددة   موارد  ىعل

ات  نتجلم، وكذلك ااعات الهندسيةسيارات والصن كال  ىوخاصة الصناعات الكبر ويق هذه المنتجات  سأن ت  كما

لح  اص   في  النهج ليس فقطن هذا  إ الكاف.    بها الطلب يتوفر  سوقا كبيرا    تطلب بوب، ت حل ساسية كاالغذائية ال 

أيضا من دواعم    ، بلىعل ائد أوبعر قتصادية أكبإبصورة  وافرة  د المتالموار  غاللستإوترقية    ة نيالوط التنمية  

والخبرات    المواد   هيف  أي تتضافر  ،بر العالمج ع نتاإهو  ت  في كثير من المنتجاعالمي اليوم  نتاج ال، فاإلالتكامل

المصلإلا   والجهزة السيارات  وكالتلفزيونات    شتي من مصادر   وآالت  وكترونية  هالطائرات.انع  يؤكد إن    ذا 

ة بدال من  لمواد الوليلقيمة المضافة علي اا  ،وزيادة قيمة العالمية  لعلي أهمية المشاركة المنسقة في سالسل ا

 افية. إض فرص عمل  توفير و  اعات جديدةنص ، وبالتالي تطوير الخام تصديرها في شكلها 

اإل أن  يسااال  ى البن  بتطوير تمام  ه كما  هاماسية  داعما  التك  عد  دعائم  ت ا  ، املمن  مباشرلتي  بشكل     ى عل عتمد 

أشكاإب  الطرق وبحريةهلختالف  وجوية  برية  وحسن  ا  جودتها  وعلي  وتنظيمهداإ،  ارتها  ووسائل  لنقل  ا 

  . وتعتمد قات الصف  م تماإ  جاز العمالنإهم  في  ، التي تسعة الكفأهيرسال  الت اتصحة، وعلي اإل تالمالمختلفة ا

وتسإفي  عات  روشالم أ قامتها  منتجاتها  المختلفةوسا  ى عليضا  ويق  النقل  المعبد ئل  والطرق  خازن  والم  ة، ، 

حتية  التى  كل هذه البن  نقطاع. إ م ومستقر ودون  شكل دائاء  والماء ب، وتوفر خدمات الكهربالمبردة والعادية  

ومحفز    ، وهي داعم ين الدولب   ا فيم  قتصادي مل اإللتكاواوطنية  لتنمية الها ضرورية لرتبطة بمات الملخد او

 . يمية قل نمائية علي المستويات الوطنية واإلداف اإل الهلتحقيق 

قة  عال  ههذا الجانب ليس ل  نللبعض أ قد يبدو  ، وايةتمام من البد ه يالئه اإلإجانب هام يتعين    إلىونشير هنا  

أقتاإلالتكامل    ح اج نإب وتحقيق  أن  إ   فه،اهد صادي  وقة  حقيال  لستيعإالمر  الما  ابا  في  ويحدث  عالم  حولنا  

ا فيلذي  المتطور  في   ، هنعيش  الولوية  له  وبرامج    فان  واإلتنميالخطط  الوطنية  ،  ة  تطوير  قليمية  وهو  أال 

ان، وضغوط  السك  ي عدد تنام   اهتلفة منمخ  ط سباب متعددة وضغولفالدول العربية  .  علمييم والبحث الالتعل

المواعجو از  المد ة  لعامزنات  مستويع   ،فوعات وموازين  فيها  الالت  ى اني  والبحث  ترا  علميعليم  بين  من  جع 

التي يعاني   اسعة لم الهوة الوفي العايظهر التقدم التكنولوجي غير المسبوق و ذلك ، يةوتظهر المسابقات العالم

وفير  ه وتجومناه  لتعليم وعية اوير نل المستويات لتط ك   ى عل  حثيثة يجب أن تبذل  وداه لوطن العربي. فجا امنه
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بغية  مه  تشجيعه ودعو ث العلمي ومؤسساته وموازناته  م بالبحهتما، وكذلك اإل لومابغة  في مختلف الع ر نكواد 

والمجاالت  القطاعات  كل  في  الق،  التطوير  علدر وزيادة  ا  ى ة  وتوطين  عوالكتسابها  إ لتقنيات  ليها  تدريب 

 وتطبيقها. 

تجارعاإ  نإ في  النظر  حوجديد   دايةبء  والبد ،  املالتكب  دة  ستتطلب  كثيراعاما    اراة  مختلف    ىعل  منفتحا 

ن  م  اومحدد   اا يجب أن يكون تحديد الهداف واضح وهن  ة والقيادية.ذيبية والحكومية والتنفيات الشعستوي الم

ضا  وأي  ية، لكل الدول العربطلوب  ، بل المتزام بهالواإل  ذهاييصعب تنف  ات عاطفية أال تكون شعارو  ،البداية

، وأن ما  ها وأهدافهاد قدراتتحد   ، أن أو غيرهاي  ودول المغرب العرب  ةبيلخليج العردول امثل    موعاتها لمج

 أجيالها في المستقبل وسوف تلتزم به وتدعمه. عليه هو لخدمة   بل تق

ه أن  اكما  المعمذا  أن    ق لحوار  بد  لال  القطا فاصتيتطرق  اإل يل  في  وعات  والت التبانتاج  التجاري  ق  سوي دل 

المالارتثمللعمل واالس فراد  اال  نتقالإو  الرسوم و ،  قتصادية والماليةاإل  التكاملباء  وأع  ، ي والنقدي، والتنسيق 

الصورة   تكون  البدايةبحيث  من  كبيرة  لدرجة  يتم  واضحة  وأن  الختيإ،  تتالنماذج   ار  الدول  التي  مع  ئم 

 مكاناتها . إوأهدافها وها  تقدراو

يتطلب ووس بالضرورة  ف  الهيكل  النظر  ةعاد إ  ذلك  للعالتكوو  في  الهرمي  بجم مل  ين  المشترك  يع  العربي 

من   الدول جامع مؤسساته  والعربية    ة  اإلمجوأمانتها  الوحدة  الوزارية، قتصاد لس  والمجالس   ، العربية    ية 

التكاملية والذي  المدني في العملية  مع  المجتخاص  وال   ع لقطا ، ودور اعربيةتحادات الواإلة  العربيوالمنظمات  

قة كان تكامال  ب الساب تجارالتكامل في ال  يمكن معه القول أن  مما ،  ل كبيره بشكتمد عليال يع و   ئب شبه غان  كا

ال   ماأ  . حكوميا المرحلة  دول حكومافي  تكامل  المطلوب  فان  الجديدة  ممقترحة  تلعب    عا.ت وشعوب  ولذلك 

  ت شرط أعط  الناجحة  لتجارب ن اد أ، لذلك نجلتنفيذ يه اا في التشريع وتوج ورا هامة د يلديمقراطالمؤسسات ا

 مالها. أسس أع ا في اطية وزنا كبيروالمؤسسات الديمقر ية" "الديمقراط

 

 يدالتكامل الجدع أهم عناصر مشرو.3

العناص لهم  أمثلة  هو  هنا  ذكره  يتم  ما  للحواان  التلالا  ر ر  لبناء  وليديد الجكامل  زم  في    . ر العناص  كل   س ، 

السحالصف اإ  ابقةات  أهم  الد غيرلمتستعرضنا  والات  أنا  ،ةعربيولية  يتعين  البال  تك   لتي  في  الون  خلفية  وفي 

في تحديد  رات لها أثر مباشر وغير مباشر  ذ أن تلك المتغيإ،  لفي مشروع جديد للتكامالنظر    عند   الذهنية  

ن جرإو وخطوااء  التكاوع  المستهدفة.ت  أ ذ   مل  العربية ال  نلك  وتتعامل   دول  بيئة  تنمو  تتطو  في  ر  عالمية 

وركوتتح تأخ،  أن  ذلكعليها  االعتبار  ذ  وفي  الدوأن  ،  أهم  مع  ستساعدهتتعاون  التي  في ل  ال   ا  تقنية  نقل 

 وتدريب الكوادر العربية عليها . ت الفنية  والمهاراساب المعارف كتإوتوطينها و
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ح  فاذا طر  .قبل للمست   كتساب الخبرةإبهدف  لك  وذ   جارب السابقةالت  لخبرات المكتسبة منهم استعرضنا أ إ  اكم

وم نبأن  سؤال  اتك   دا؟ين  بمعرفة  الجابة  ون  وتغير طنمحي نبدأ  والدولي  العربي  التجارب  اتها  وبمراجعة   ،

 آن واحد. في  صلبة وعلمية وعمليةية أرض ىلعاتنا  ون خطوك السابقة لكي ت

 

بل    ، المنظمات ة ولمؤسسي الطر اتنقصها    ، وال ت والقرارا  شريعات ت والتتفاقياال تنقصها اإل  فالدول العربية

ا  بأن   ك شعور هنالعكس  ا  ى عل وا  في سراف  هناك   ، بتطبيقها  مقارنة  المنظمات  ة وتخم لقرارات  في  ترهل 

ي ما  وعلن كل ذلك  إ ف  ىأخر   ة اويزنا من  ي ، واذا نظر والتنفيذ    خطيطي مي والتالجانب التنظي ي  فقصور  و

شروع  نها في ميستفاد م   لمفروض أن ن ام التي  المكتسبة    خبرات اكم الايا ترله مز  ن أاال  ،  خلفه من عيوب 

 قبل . لمستا

النفس  إ البداية  عد تن وقفة مع  الطويل، وبعد مرور،  ضرورية في  الزمن  التجارب    هذا    متعددة  من اللتقييم 

ومحاو التع العربي   اال اون  اإلت  ف يقتصاد لتكامل   والتقيي ن  إ.  المراجعة  يجب  هذه  تتم أم  وضوح   ن    في 

سيات  ساوالحالسلبيات  الفات والخ  تتجاوزة شاملة  لية وبرؤيمن المسؤوال  ع   ى ستوم  ى، وعل تأنياحة و وصر

نقلةاآل لتحقيق  اإل  نية   التكامل  في  مس نوعية  وفي  العربي  التقتصادي  االجيال  قبل  بلداننا  في  ية   رب علقادمة 

برنامج  ضع  جعة بوتنتهي هذه المران  أ   ى لع  وثقافيا.    وفنيا   وتقنيا   ، وتقدمها علميا  اومستويات المعيشة فيه

وتحمل    لتزام  إة ورادة سياسيإند ذلك تصميم وساويتعين أن ي  وشعوب،.مات  ع ،حكومن الجميلي مقبول  عم

 للمسؤولية والتضحيات   

ية  ومال   برامج موضوعية وزمنية وضع تفاصيل    ىب قادرون عل عرلاوالخبراء    توفر ذلك،  ذا ما إبة  حسولما

 ودة للتكامل. المنش ف قيق الهدالتح
 

   العامة  سساأل3-1

ا ومضامينها  قبل الدخول  معانيه   ىة يتفق عليها  وعل اموجد مباديء ع أنه ي  ،به  م والمسلرف عليه  عامن المت

 امل ومنها: تفصيلية للتكة و تفاقيات نوعيإفي

 وأراضيها.  العضاء وحدودها م سيادة الدول ترا حإ -

 وار. والح  ها بالطرق السلميةنبي أو خالفات  اعات وحل أية نز ،عضاءل ال بين الدو  االعتداء عدم -

 لجماعية. والسالم لدول المجموعة كأرضية للتنمية ا ن ف المتهداسإ -

  ئمة دا،ووضع آلية  لمنافع  ا  في التضحيات أوسواء في  مل  اتك لعضاء في الول االنسبية بين الد ضمان العدالة  -

 . لك وتحقيقهذ عالجة لم

 اضيا . يور  ا وفنيا وعلمياوثقافي  ها تاريخيا بشعولدول العضاء والروابط البينية بين اتعميق  -
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خدم  ا يوبم  امل ،برامج التك ت  ء بمراعاة سياساين الدول العضاتنسيق السياسات في القطاعات المختلفة ب   -

 . مل معا نية ودعم خطوات التكاية الوط هدفي التنم

 ان . حترام حقوق االنسإية وتعميق الديمقراطنون و حترام القاإ -

و  - ا  دعم تنسيق  العالقات  الد   ية لخارجوتعزيز  امع  المواقف  و  ىلخر ول  مجاالت  في  خاصة  مجموعاتها 

 لوجيا. نوكتودعم وتوطين ال  ميليم والبحث العلية والتعالسياس

 

 ياته قتصادي ومداه وغااإل ل مضمون التكام  3-2

قتصادي؟  إاون  ع و ت، فهل هىالمبتغما هو مطلوب والهدف    ى إلق يتعين أن يتطرق  المعموار الشامل ون الحإ

لسلع  نتقال اإ  حريات   ىشتمل علأم بناء سوق مشتركة ت  لسلعي والخدمي فقط؟تجاري ال الي التباد ف   كاملم تأ

تركة  وق مش قامة سإتشمل  صادية  قتإدة  هدف وحتأم تس  لهم ؟  ق  الحقوقرارإو  ل والفراد وام والوالخدمات  

  من ذلك   أكثرأم    حدة ؟  مو ة  نشاء عملإلمالية واوة  نقدية والمصرفيق وتوحيد السياسات  البما في ذلك تنسي

 لعدد حال  ؟لسياسية اة د شكال الوحأشكل من  إلى الي التطبيق من وتومع الزبأن تتطور تلك الوحدة االقتصادية 

المش بعمن  تعترض  قد  التي  العاكل  الالقأول صغر حجمها  ضاء مثض  أو  العنصرية  بهاالقل  التي    ، قبلية 

 كلها. وعة هدد المجمت أو  تحدق بها وتهددها  ي التخطار الخارجية الوأ

تحد ا مباشر  ين  تأثير  له  يكون  سوف  الهدف   والبرامج  ال  ى عل د  الهدفخطوات  حسب    من   الموضوعة 

وبالتكامل الحال  ،  الد اإل  ىمد طبيعة  بين  اال ندماج  العقبا  ، عضاءول  الت وحجم  حجم  ت  وكذلك   ، تنشأ  قد  ي 

يكون مفهوما  طراف. ولأل  لوضوح التام ا  لأن هذه الخطوة تكف  مهم قبل كل طرف. الالتضحيات المتوقعة من  

عملية   التكاملية  العملية  الجل  طويلأن  تالمراحل  متعددةة  وأنها  شؤون تنس مل  ش ،  كافة  د  قتصااال  ةدارإ  يق 

وكوقطاعاته خط ،  ومشرذلك  وبرامج  ط  يصار  التنموعات  لكي  الجديدة،  كامل ت  "هارموني"     إلى ية    نسيق 

القا ااديتصقلمسيرة اإل المندمجة بما في  ويقوي كل اإلا يخدم  ء بمنشاة وتحت اإل مئت وقطاعاتها  قتصاديات 

ق  ع السوتسا إو  ل االقليم،من دو ندماجها  أتف الموارد وتكالب  طالمشتركة التي تت  ى المشروعات الكبرك  ذل

 ية أو التصديرية. سواق المحل أللوعات سواء المشرهذه   منتجات  أمام

، ويعني  زمنيةأمام التبادل السلعي وال  العوائقالة  زإسيتطلب  ذكرالمن الهداف سابقة    أي  ننافلة القول أ ومن  

بحيث  ،  مات والخد   منية علي السلع والز دارية اإليود الكمية والق   غاء لإ، ورسوم الجمركيةزالة الإتخفيض وك  ذل

هذ  التال اإل  ه تضمن  الخطوات  فعالية  بجراءات  تبادلإية  حريات  وا  طالق  من  وات  لخدمالسلع  يتلوها  ما 

ذلك    ت.واخط ع إ  ىعل وينطبق  حرية  زالة  الإ وائق  والموالنتقال  كإ  فراد  الهدف  ذا  بنان  سوق  هو  اء 
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وأكثر دعما  أيسراد والموال فرال نتقالإ طوات حريات مه تكون خد تما، وعنبالتدرجك ولو ذل مويت  ،مشتركة

 امل كلها. وتعزيزا لخطوات التك

آليات وأدوات التنفيذ    ،ذلك  ن يتضمن ها أتفاق يخصإا في  يلهاص وذكر تف  حلة، رل مكى  ق علتفااإلوالهم عند  

تكا المالية  لي وتخصيص  مصاد فها  وتحديد  سب   ها،رورصدها  فقوعلي  المثال  أقيل  العمل  ستراتيإرت  د  جية 

ا  يمان يلية زذ التفص سبب غياب آليات التنفيب  يكن لها حظ يذكر من التنفيذ   ولم   ،عربي المشتركادي القتصاإل

 لكفيلة بتنفيذ ما يتفق عليه . تمويل ار الالتكاليف ومصاد ذلك وك،  ومكانيا

ا حرية  نه  أ  إلى ارة  ش إلوتجدر  أن  تقديري  لللمبافي  والخدمات ادالت  طبي  تعد   سلع  والزمة بداية  لي     عية 

مع    ارة دخل التجارض مدول التكامل، وال يتع  نتاج بتوسيع السوق في تدعم اإل   ىر ية أخ، فهي من زاو تكامل

ما تم    ى اء علأهمية البن   إلى   وال يفوتنا أن نشير  . ان جنبا الي جنب بل يسيراج   نتز وتنويع اإلبتعزيم  هتمااإل

  ة الخليج العربي  لدول   مجلس التعاون ة مثل  قليميإعات شبه  جتمعة وكمجموم  لدول العربية فقد قطعت ا،  هنجازإ

ليها   اء عحترامها  والبنإيجب    ود ، وهذه جه ةركيسوم الجمد الريات تبادل السلع وتوحيشوطا كبيرا في حر 

 هدارها. إعدم و
 

 صالح االقتصادي اإل3-3

ف في  ختالإلمع ا   ، تقريباالدول العربية  لتي تشمل كل  ااالقتصادي  ح  الصاإل  التكامل برامج يوقف  أال  يجب  

  زن دة التوااعإ  ىلإي تهدف  التصالح  فخطوات اإل  ماعي.جتصالح االقتصادي والمالي واإلت اإلأولياأهمية و

، هي في مصلحة  مع الخارجخليا ووأسعار الصرف والفائدة وتوازنها داالدخول خم والسعار والتض  وسالمة

قتصاد الوطني من قوة  وة اإل. فقحد سواءي علي  قليمإل وشبه اقليمي   ادي اإلقتصتكامل اإل الوطنية وال  ميةنالت

بين  لتقريب ا لى إلفائدة سيؤدي واار الصرف سعدد أعء ت بالتدرج والغالغاء الدعوم  إصحيح. ف والعكس التكامل 

 ا أيضا. ت التكامل وتسريعهطواخ، وزيادة فائدة وقالس بفعل آليات  قتصاديات مجموعة التكامل إ

 

 خاصالمشاركة القطاع 3-4

ذلك    ،صاديقتإلل مراحل التكامل افي كفساح المجال الشراك القطاع الخاص إي تنام   رات المكتسبةن الخبم

كخطط    يةجهزة الحكوملبحتة، قد تقودها الحكومة وا حكومية"ية "ين أن تكون عملالتكامل ال يتعة  يلعم  أن

وسياس أ إ   ،ت اوبرامج  يتط  ن ال  تشالتنفيذ  ومشلب  الجيع  شركات  اقاركة  فطاع  التلخاص  عمليات  كامل  ي 

نشاء المشروعات  إو  جتان اإل ين وتطويروالتأمت النقل والشحن  مثل التبادل السلعي والخدمي وخدماالمختلفة  

رجمة القناعة  وت  ل في دعم التكام  ا  جد المشاركات هامة  . فهذه  ال رؤوس الموالنتق إ ر وتثماس المشتركة واإل
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الما  ى مستو  ىعل والمدنيلمجتمع  توف  ساهمة ،  شغل في  مواطن  واإلجديد   ير  الخبرات  ة   وزيادة  حتكاك 

 وتراكمها. 

القطاع  وعندما   يشمنقول  ذلك مؤسسات  الخاص  المدني  جمال ل  المحليةوالمؤستمع  او  . سات  ن  ألطبيعي  من 

هل  بما يسخدمات  لعضاء للسلع وان الدول ال بي   سبة يتفق عليها منا  مواصفات قياسية   وضع يتزامن ذلك مع  

ترض  ها ما يعدة ما تشكل لجان فنية تعمل في هذا المجال ويعرض علي. وعاادل وتوسعهاالتبة  عم حرك ويد 

 ة . والمشوررأي  اسية البداء الق بالمواصفات القي لتتعكل  شامن مامل حركة التك

هنا بص النص علي صيغ ولسنا  مت   ،معينة  دد  تكون  ولذل  هدف،  إلى  تؤدي وهي وسائل    ددةعفالصيغ  فقد  ك 

رية  والتجا  الفنية  لرجال االعمال، أو مشاركتهم قي أعمال اللجان  جالس  مدني بوجود مالتمع  ة المجشاركم

تواجد آراء    ا الصدد هو ضمان م في هذ المه  . أو ديمقراطية مؤسسات برلمانية    لخالمن  و  غيرها، أ والمالية و

  كره فيما بعد سيتم ذ مهم     خرذلك بجانب آ  ويرتبط،  مادني للتعبير عن مصالحهالم  والمجتمع   طاع الخاص الق

  ت اها صالحي دين لوأن يكو قرار  ع واإلشري لت في االذي تعطي فيه الصالحيات لمؤسسات التكامل  ى  المد   وهو

 تها. قراراتها وخطواوق وطنية في نفاذ ف
 

 اعية جتمعدالة اإلال3-5

لة  سو امج  البردد من  اع عتبإ ، بداخلياجتماعية  ل دولة بتحقيق العدالة االم كت ية تهلسياسات القطرطار اإفي  

السياسات  كاملة  مت توزيع  واإل من  وحسن  عدالة  تكفل  التي  والوقوف موارد الجراءات  الضعفاء    ب بجان  ، 

للموح ال  وضمان الساسية  وعالقوق  صحة  من  و اطن  السياس  . معيشةو  تعليمج  منها    ات وتتنوع  المتبعة، 

عامة لعالج   شفيات ستستوصفات وممل ميشحكومي صحي  ، وبرنامج عالجي  ة التعليم أو رسوم زهيدةاني جم

الضرورية  المواطنين السلع  ودعم  المجموعة  ع  وتتوسوالتموينية.  ،  سيشملتهذه  ول  لج  اتع   جراءات إاسات 

تعليمها وعملها. وال  و ها  ت ودعم المرأة في صح  ،جاد فرص العملي إانات  وعاإل والفقر وتقديم  مشاكل البطالة  

تراجع  بد   أن  من  تستهس السياجموعة  م للدولة  التي  الفقراء  عإ  فد ات  لصالح  الموارد  توزيع  والفئات  ادة 

،  وعيةمشرة المتبعة   جتماعي تصادية واإلق اإلويعطي النظم   ،ماعيةجتق العدالة االحق ن بما يالبسيطة والمهمشي 

 . جتماعي  قتصادي واإلستقرار اإلاإل م ويدع 

ما  ذا  وا دولة  دخلت  للتكامل م  إلىما  أ يدي  اقتصاإل  جموعة  التكان  تعين  ويدعم  المنظومة  آمل  هذه  لياته 

بمراعاة  جتماعيةاإل وذلك  السوت،  متطلباتهاوحتياجاتها إ،  الصحية  يانسيق  ماعية  تجإلوا والتعليمية  سات 

ويحقق  ية  جتماعسياسات اإلويؤكد ال دعم يبما  . فقر والبطالةكافحة اللعمل ومات اجراءإوسياسات ووالتموينية 

 وعة. المجم  اء فيعضالدول ال  في  يةجتماعالعدالة اإل
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ذلك    تحقيق  وسائل  أهم  تعويضي  إومن  صندوق  مساندةتنشاء  أهدافه  السياس   فئات الذه  ه  شمل    ، ات وهذه 

زرة الدول  مؤالالصندوق التعويضي    هذاويعمل    حظا. والقل نموا  اءبجانب الدول العض  قوف وخاصة الو

نتاج  ، أو تضرر اإلصادراتها، أو نقص    اتها د يراإنخفاض  إ   نتيجة  مركية  لغاء الرسوم الجإب ا  تتأثر سلب  التي

المنافسبها السواق ، جراء  وفتح  ويربطة  المؤصنلا  .  تلك  التعويضي  والمساندوق  يتم  بدة  ازرة   معينه  مدد 

معاخال الخلها  متحقولل  لجة  التكامل   يق  اآلتقلو نافع  اليل  السلبية   باإل ساب ثار  هذا  اقة.  في    النظر  إلىضافة 

ن كانت هذه  إ، وتكاملوما يقتطع من مواردها لصالح عمليات الكامل  ل في عملية التوه الد مثل هذ اهمات  مس

ا في  قل نمول المعينة للدو  طات نشاأو   خصيص صناعات تلك  ، وقد يشمل ذ اعادلة أو مبالغ فيه  ات اعقتطإلا

ه الجهود  . وكل هذ لدولهامة لتلك اة معين  غاثية إ ، أو تمويل برامج  هاستثناءات خاصة بإيتم وضع  ة لعالمجمو

 ال لتيسير وتعزيز مشروع التكامل. هي أص

تجارب  اك نتهاء، وهنباإل   دها ذ قد يهد إ،  ملستمرارية مجموعة التكاإودد تماسك يهغياب آلية التعويض قد  نإ

ات  عة وذ لمنح وهي نافواية  ت الفنالمعونا  شكل مساعدات  وقد تأخذ ال    ق أفريقيا (، شر  ة ل تجرب)مث  تؤكد ذلك

مع مؤسسات    مل دم يساعد في جودة التعاداري حديث  متقإوضع تنظيم  و  ظم المعلومات ة في تأسيس نقيم

انب  لجوا  ىلمواعندول القل  ال  ر البشرية فيلعناصايب  نات برامج تدر، وكذلك تمول المعوىخرلالدول ا

قليمية  إة  ووسائل داخلي   لدوات  هذه اكل    قتصاد. اإلفة في  المختلاعات  الهمية في القط العلمية والفنية ذات  

 تكامل ذاتها. الومن ثم تدعم مسيرة ء  ضاع توازن بين الدول اللاو  ةالعدالة اإلجتماعي عم تد 
 

 لوجي نو لتكوا التعليمي عد الب 3-6

  ساسيا أركنا    لك أنه ذ   ،امللتكتفاقات اإ  كان ضمن عيته يعد من الهمية بمنو و م  ليالتعتطوير  عتبار  إ   ال شك أن

ا ما يتعلق بزيادة  نه، معليم لسباب متعددةن تدني في نوعية التبية كلها تعاني موالدول العر   .ناء الدول في ب 

وه ون السكان   كبيرة  بمعدالت  السموها  جعل  تهتم  ات ياس وما  بال با  التعليمية  وليس  يتعلق  منها  و  ، نوعلكم  ما 

  المعامل والكتب وي والجهزة  ضخمة في المبانارات  ستثمإليم من  ر التعتطوي  هوما يتطلبالمالية    ت مكانياباإل

حق ناك مجاالت  وهوالنشاطات وغيرها.    ريب والتد لمدرسية  ا في  للتعاون  لجان التعليم   ل  عديدة    من خالل 

دول    امعات أمام الطلبة من دراسة في الجفتح ال  عاون ت لا  . ويشمل ة ركيرية مشتامج تطووبرطط  وخ،  مشتركة

ذا الصدد  من خالل  ب في هوالتجار الخبرات  ، وتبادلعليالجامعي أو للدراسات الا ى توسواء للمسة مجموعلا

 هذه الجوانب.   ظمتفاقيات تنإوالباحثين  بموجب الساتذة ل تباد 

نغف الرنة  ا مقاي قنفة تخل في مجموعها متة  ربي العالدول    ل أنوال  المبدول  أ تقدم غربا وشرقا، ويتعالم    نعين 

ذهن في هذا المجال  ال  إلىوما  يتبادر    ية. نتاجية وخدمإ نولوجيا في قطاعات عديدة  ية تك الدول العرب  ر تتطو

الكاديمي    لمي العحث  ي والبالعال عاهد ومؤسسات التعليم  م  ندماج  من قنوات التواصل والتعاون واإل  تح هو ف
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والخدمات في دول  تاج   ن ي تطوير اإل فمنها  تفادة  سبحثية مشتركة  واإل  ذ مشاريع لك تنفيفي ذ بما    ،يتطبيق الو

 . المجموعة 

ا  لوبدأ من حيث بدأ غيرها بل سيستفاد مما وصت   بحثية أكثر علما فهي لن ات الالمعاهد والمؤسس  ولجعل هذه 

في االعتبار    هأخذ   المهم  ذلك من   إلى  شارةاإل و.  هايروتوطينها  وتطو   لهاونقلتقنيات  ب استيعاإ، وكيفية  اليه

يسا ل التكي  اإلكاهم  في قتصامل  والتقدم    دي  والرقي  باالنتاج والالتنمية  وباإلونوعيته  دفع  وتطوير  د ،  ارة 

 جاه التحسن. تإفي  ىشة الي أعل ييدفع بالدخول ومستويات المعا مم ساليبها، أ

 

 قراراتالذ  تخاإالتكامل و سلطات3-7

هذا أهم ا جلا  يعد  أل عاإ   وانب فيالج  نب من  اوراق ومردة ترتيب  ا، ولتجارب اجعة  ذات  نغفل  لوقت  في  ال 

امل ال بد أن تكون لها  تكال أن نجاح أي تجربة  .اخططها وبرامحها  اعها ومراعاةحاجة الدول لترتيب أوض

  نطاق . ورأينا  ب رجاتوالي متابعة الك وت ذل  والنجاح في  هاحقيق أهدافها وأغراضت   السلطات التي تمكنها من

عاون وليس  ستهدف التإ  ها الذي قعنها ، وميثابثقت  نإ لتي  اسها  ومجال  اريخها معة الدول العربية وت جاتجربة  

أتكاملال وجعل  تن،  القرارن  لمن  فيذ  عليهواهو  فهو فق  عليه  يوافق  لم  ومن  بمعن لزممغير ،  لسلطة  ا  أن   ى، 

 . يرا وأخجع أوالة هي المرالوطني 

رادتها المطلقة  إ  حسب ة  قواعد الجديد تقر الس   التيهي  ذاتها  دول  لفا،  ملللتكارحة جديدة  مقتربة  جت   حن أمامون

أرادت إ لساطن  تعطي  أن  التكامل  ،  والصالحيات لشرع اات  الوطنية"   يةالتنفيذ   ية  موضوعات    "فوق  في 

ن تتخذ  ا أول ذاتهد العلي  أنه  م وم أنه هانعللموضوع نعي و ن هذا اأو  .وخطوات ومراحل التكامل المقترحة 

لها حاضرا  الصالح  ت القرارا لمستإ ،  الومستقبة  أرادت  أكثر  اقبل  ن  بصورة  العيش  القادمة  شراقا  إلجيال 

 جتماعيا. إ قليميا وإقتصاديا وإة أكبر سياسيا وقومجة  لها ة متكاملة مند جموعناعة في ظل موم

الحوا  اارولعل  كأإلشارة  إللسايق  لمشروع  سيه  لسيتعرترح  ق لما  كاملالتاس  اض  اهذا    كأحد   م،لهالجانب 

امل  لتكنجاح تجربة امكانيات  إو  ية وعالقاتها بالسياسات المحليةنالوط قة بالسيادة  ها عالالتي لالموضوعات  

نفذها كل دولة  ي ها وبقتعهدات تلتزم بها وتط   إلى تصل المجموعة    ن المهم أ   ن ، ذلك أفهداحقيق أهوتوجديتها  

  أو  ةلعربي دول الخليج اعاون للس التكمجية  قليماإلأو شبه  لجزئية  اات  في أن التجمع  ا ينرأنا  .  ونؤكد هو عض

عتراض عليه  إهذا ال  ف  اعيتجاوز العمل الجم  هم ن أمكنإ بل  تحاد دول المغرب العربي أوغيرهم في المستقإ

 عليا وقوتها. لا نما يصب في المصلحة العربية إ ، وال تعارض فيه
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 ازعاتنلمافض ية للعدالة وآل3-8

ا إ هذه  لحفظ  ية ضرولآلن  اإو  الحقوق  رية  الحقوق    لتوازنرساء  بي والوابين  الجبات  الدول  في  ن  عضاء 

ضاء أو  ع سواء بين الدول ال  تي قد تنشأال ت  كذلك لفض المنازعاو  ة، المجموع  ستمرارية إالتكامل وضمان  

 ل. تحكم التكام التي  تفاقيات دات واإل هعاوتطبيق أحكام المفي تفسير 

أقرت هذه  ذ إو  ما  تلية فآلاا  أن  بد  لهاراراتهوق ها  كامحأحترم  ال  النفا صال، ويكون  والتطبيقحيات  فقد  اذ   .

قرار العدالة وتصويب  إفان آلية    ،مسميات لا  عن" وبغض النظرة للعدل"محكمأهمية وجود  أظهرت التجارب  

الحقوق   وحفظ  والتوسط لنا  وتفسيرالمسار  الفرق  صوص  البين  لحل  تنشأبالت  فات خالاء  قد  اي  ل  لدو ين 

 بته. ميق تجرعل وتلتكام ستمرارية اإلرورية  ة وضاملية هعضاء لهي آال

اإل ت وتتطلب هذه  المنشودة حسن  التضحياوزي ستمرارية  والمنافعع  العدالةيجاإ و،  ت  الدول  بين    والتوازن    د 

  طويرها، كامل وتالت  ربة تج  ة ريستمراإ  ى ن زاوية أخرم   ى ك يعنذل، كل  ناهيك عن حل المنازعات   ،عضاءال

 لمجموعة. داعما لتكامل اهما وعدالة دورا ملية الآ فيه لعب و ما يفترض أن توه 
 

 لعربية ادور صناديق ومؤسسات التمويل  3-9

  ية ، نمائ إل ا روعاتهاالعربية في تنفيذ مشتمول العربية  بدور هام في معاونة الدول سات الؤسصناديق وم  تقوم

لنقد  من ا  ير ما يلزمها ة بتوفوخاص   ت ختناقاإضها من  يعتر  ل ما قد وحات  عومشرال  ههذ يذ  فل تن وذلك بتموي

وتاالجنبي وال،  والمولدات  المعدات  توريد  المويل  مصنعيومجهزة  من  أو  هاردة  البناتم ،  المؤسسي  ويل  ء 

هذه  ور  طوير د وتية  ازها. والمهم هو تنم نج إ  ىوتساعد عل، كل هذه الجهود تدعم التنمية الوطنية  والتدريب 

اإلاملية  ع  في   التمويلية    سسات والمؤصناديق  لا العربصادي  قتلتكامل  الدول   بين  بين  يةفيما  أوفيما   ،

منها  التم و   ديق فالصنا  ،ذلك  أساليب   وتتعدد   .مجموعات  عل المؤسسات  قادرة  الولوية  إ   ىويلية  عطاء 

اإل التكامل  أسقلمشروعات  بعدة  عدم  يب ال تصادي  منها  تموقمب  حتساإ،  من حصة  تكامال  وع مشرل  يدار  ل 

العضالدو بلة  في  السنالنامج  رو  من   أو  وي،تمويل  فقط  منه  نسبة  التمويل    احتساب  تقديم  أو  حصتها، 

   ى ، بمعني تقديم "عنصر منح أعلة أقل أو لمدة أطولكفائد أقل عبئا  و  رابشروط أكثريسالتكامل  لمشروعات  

 . كامل لتاأكبر" لمشروعات و

ال  إكامل،  ت التفي مشروعامة  مساهلل  مفتوح بابها  ويل  ؤسسات التموم   اديق نالصن كانت  إه وأنمر  وحقيقة ال

به ف قامت  ما  المجال  أن  الطموحات بكي هذا  يع ثيرهو دون  ذلك، وال  للصناديق ومؤسساك  ود سبب  ت  له 

الالتمويل من  طويلة  لحقبات  فضلت  الدول  ولكن  معر،  ولسباب  تزمن  مشروعاتهامووفة    ، نية  وط ال  يل 

 ذلك. في  اورأيضا د ة ياسيقتصادية والسإلات ا الفولعبت الخ
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يت  للتكاطور اوقد  الجديد  الت  نسبة معينة أوحدا  ىمل بالنص عل لمر في المشروع    أن مويل يجب  معينا من 

لشروط   ا  منح في تخفيض الذي قد يل ايجابيا  إ. ويؤثر  ى ات التكامل  العربية الكبريذهب  ويخصص لمشروع

ح المشروع التكاملي  ي نجاف  التمويل ور  أكيد د ت  ىعل   حة  في عنصر المن  زيادة ال  أي   ، التمويللهذا  ة  احبالمص

 الجديد . 

التكويتع المشروعات  تكون  أن  الخط ين  من  الو املية جزء  وطن ط  وهية   الوطني   متقدمة  التفكير  مرحلة  ذه 

الكبر المشروعات  في  النفط  ى وخاصة  في  اوموالغاز    للطاقة  والطرالكهربائ ط  لربشروعات  قي  ي 

 لتعليم والبحث العلمي . وير اتطشروعات ك موكذل  ،ىلكبرا ئة المياه والبي روعات ومشأ

مجم إ مجموعة  التنسيق    عةو ن  تضم  الالتي  ومؤسسات  للقياملعربيا  تمويل صناديق  جدا  مؤهلة  أكثر  بدور  ة 

من  كامل  التعات  زم مشرو م  ما يلديوتق  ،الدعم  ذامتعددة لهبتكار أساليب  إو  ،قتصاديفعالية لدعم التكامل اإل

للذرأ  وهي   . تمويل اإل امها  د ستخإكن  يم    جموعة مع  التكامل  أهداف  لتحقيق  والمشروعات    اجي نت بضوابط 

يض فيما يخص الدول القل نموا والقل  حظا  للتعووكذلك    ماعية،ة والجني الوطوالتنمية    للتكامل،   المشتركة

 . ة المعيش ى ي التنمية ومستوف
 

   ة ماليلوا  ديةقتصااإل لسياساتا سيق تن3-10

مثل  عدة قطاعات هامة  وبسبب أن التنسيق مطلوب ل .مستويات عدة  ى اسات عل السيتنسيق  حة لملة  تبدو الحاج 

للتبادلالتن الالزم  التوالخي  لعالس  سيق  قواعد  ووضع  واإل دمي  المنشأ  وقواعد  فحرير  التخفيض  أو  ي  عفاء 

الجمرك ايةالرسوم  ووضع  ال وحالمعريفة  لت،  تجاه  وكذلخارج  دة  لإللتنسيا  ك،  مطلوب  ونتق  ،  سعهتواج 

اوللمشرو  وا  ىبر لكعات  والمياه  والزراعة  الصناعة  والطاقة،وقطاعات  لتنسيق  ومطلوب    لبيئة  أيضا 

  ن الضرورة تقتضي إوالمدفوعات، فوتنسيق السياسات النقدية  وسياسات التعويض ،  جتماعية  إل ا  السياسات 

لس  االمجأو ن اللجانوعدد م،  ات هاديء والتوجيالمب يضعلتنسيق  ط واللتخطي ىأعلس مجلا أو لي وجود هيئة ع

ية  وتتفق  رامج المرحلبلع القواعد التفصيلية وا في مجاالت محددة تض   النوعية أو القطاعية لتنسيق السياسات 

.  ا العتمادهلعليا  ا  يئةلها  رفعها للمجلس أووة  يهداف الوطن ضوء التنسيق بين أهداف التكامل  وال   عليها في

آل إ تتطل  تكامل ال  يات ن  عل ذ قابل  ي ضاأن  أي  جعل ت،  بهوما  مع    ى لك  بتناغم  تعمل  مجالس  الوطني   المستوي 

 لعليا االقليمية. لمجلس أو الهيئة اا

السياسات ن  ويتضم  المالي  ت نسيق  التنسيق  والرسوم ،  الضرائب  تنسيق  يشمل  اإل  . الذي  يتم  علي  تفافكما  ق 

اء  نش إي  ولسلعي والخدما   بادلة والت التجار  تحريرات  ي خطوبهها فا الجمركية وما ش  وملرسا  مراحل تخفيض 

.  كية يرادات الجمراإلنخفاض في  ديدة تعوض اإل سيق موارد مالية جتن  ىتفاق عليتم اإل  تجارية حرة،منطقة  
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سلع  التي  الين  ب   يمكن التفريق فيه  رسم التكامل"، و الواردات السلعية  "   ىضافي علإرسم  وقد تأخذ شكل  

ابأاء ،عضال  الدول  ىحد إ ي  ي ف ل وطنها مثيليكون   نسبيا،مما هو مفروض علي    ى لأعلرسم  ن يكون هذا 

 . حلي في دول المجموعةمل التي ليس لها مثي ىالسلع الخر 

 

 لمؤسسي ا نظيم الت 3-11

ي للتكامل  يتعين أن  التنظيم المؤسسي  الككون  تنيان االقليمي إل)  التكامل(،  نه  أ   ى كفأ، بمعن  مال شا  ام ظيدارة 

ايشم كل  وعلالالزمة طات  لسلل  و  قدر  ى ،  الكفاءة  بمروالمن  العملنة  وتنامي  توالي  يؤمن  مع    ما  وتنسيقه 

زمة للتنظيم المؤسسي  ال  ،ت النظر عن المسميا  بغض   ،التاليةجهزة  ال. وة في الدول العضاءلسلطات القائم ا

 قتصادي: مل اإلللتكا

القمة: و   - ا، ويمثحكومات ال  ورؤساء ساء والملوك  رؤ لا  يضم مجلس  ويتخذ  ،  مللتكاة ازلجهلعليا  ة اسلطلل 

التوجيهات    لقرارات ا المر ويصدر  لزم  كلما  ا  ،ويعدلها  واحدةعلي  مرة  السنة لويجتمع  في  ويمكقل  ن  . 

أن   أولجنة للمجلس  جهازا  وا  ينشأ  للمراجعة  بادائمة  تختص  المالي  لمتابعة  ة  والمتابع  عة راجوالملتدقيق 

 . امل  لتك ا ةأنشطة مجموع ئر سا ن ة ع قما لمجلس القدم تقريرهارية وت د اإل

الوزاالمجل- الخارجيةس  بش والوز  ري: ويضم في عضويته وزراء  المعنيين  والمشرفين  ن  ؤو راء  التكامل  

القطاعات علي   واإل  أهم  مثل  التخط قتصادية  واإلزراء  والمالية  واليط  والتجارة  .  والصناعة  عةزراقتصاد 

القرإالمجلس    هذاي  ولويت الاصدار  ال  عمليا   سييربت  ة متصلرات  وا  مل  تكات  قطاع   كل  بين  لتنسيق  في 

و   القطاعات  قرارات  القمة مجلتوجيهات  في ضوء  السقروي  . س  الموازنة  الوزاري  المجلس  للتكامل ر     نوية 

التقرير   االسنوي  ويعتمد  ذلك  في  بما  .ويجله  المالية  مرتينه  تمع لقوائم  المجلس  القل، سالفي    ذا  علي    نة 

 ع أونشاط أو موضوع معين. ؤون قطا نا فنية لداسة شلجا أو طاعية ية أوقنوع  لساشأ مج أن ين سوللمجل

العامة ال- الم  مانة  الرئيسيضيةوف أو  التنفيذي  نيين من  وفستشاريين   إراء  وويتكون من خب،  :وهي الجهاز 

  جلس المرارات  فذة لقالمن   البرامج الالزمةو  عات والمشرودراسات الالزمة  الاد  عد إ  ى، ويتوللعضاءالدول ا

موازنة التكامل    ع مشرومانة العامة  د الفي الدول العضاء. وتع  مناظرة  ا مع الجهزة العتهاري  ومتابالوز

عامة  مجالس  النة  مايقترح أن يكون لألالزمة لذلك.  ولوتعد التقارير  ابع تنفيذها   عتماد وتتاوتعرضها لإل 

وأهلية  و  مانيةرلبونه  معا أ  شعبية  لتكون هذه نكي تهلسالملعمال واب ا صحومن  ب  كقنوات تص  مجالسال  ، 

ينظر صالحها.  آرائها وتعبر عن م   فيها   أن  الوزا  في  ويمكن  للمجلس  تابعة  المجالس  تكون هذه  أو    ري أن 

أيهممانلأل العامة  أك ة  فائدة  ا  للهدفوثر  وج  ،محققا  بين  تنود  وهو  وتناغم  الرسميةالقراراسيق  راء  اآلو  ت 
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المالمصالو التكاملل مخال  ةنية والشعبي هح   بتعاون الما وين  . سيرة  العاصح  ت الصناعية  تحادامع اإلمة  نة 

 تصاالت . اهد البحاث واإلعوموالتجارية   

  ، وأن يالتنظيم التكامل ي  ة ف ة الرئيسية والضروريجهزحدي ال إوهي  عات:  ية فض المنازكمة العدل أوآلحم-

لدول  الخبرة ترشحهم اوي  ا من قضاة من ذ أساسكل  وتشائي.  القضعملها     طبيعة   ا بحكمهيتستقاللإيكون لها  

بين      الل التنفيذ التي قد تنشأ خ  ، وحل المنازعات واالتفاقيات   المعاهدات روتختص هذه اآللية بتفسي.  عضاءاال

 . ء  ضالعالصلة من الدول اات الطراف ذ 

مة لقطاعات أو  دائ  انا ية أو لجوزار  نشاء مجالسإ  لحق فيا  له    مجلس الوزاريال أن    إلى شلرة  وقد  سبق اإل

المجال اإللصدد ا  في هذا  ، ونشير طة معينةأنش بشؤون  المجمو   ى إلدي،  صاقت ، في  تعتني  التي  التجارية  عة 

التبادل الوالتعر خدمي  والالسلعي     حريات  والمجموعمنشأالد   وقواعجمركية  يفة  اإل،  تعتني  نتة  التي  اجية 

ف بالت  اإلجاالم  ينسيق  ات  وا  يلصناعنتاج  و لطاوالزراعي  الإتنسيق  قة  ومشرنشاء  المشتركة    طوير توعات 

ة  ات البينيفوعوتشمل شؤون تسهيل المد التي لها طبيعة خاصة    وعة التنسيق النقدي جم، وم نتاج والتدريب إلا

مدفوعات  تحإ) اغأو  اد  السياصلمقرف  وتنسيق  الة(   والمصرفيةاسات  وانقدية  وي لالما  سواقل،  صدار  إ ة 

 لة.  العم وحيد وت 

التعوا  ق الصندو- أهم  ة ارشإليضي: وقد سبق  االي  اللعدالة  ية  بين  بتقدي لدوفيما  الصندوق  هذا  م  ، ويختص 

ع  في توزيقيق العدالة  حت   عاة مرا   إلى ويهدف      ، ةميظا في التن قل حوالالدعم والتعويض للدول القل نموا  

والمنافع   االتضحيات  واتوتطبيق  لتكاملجراء  التع ه مراحله  ويكون  بسبب .  ا  قص الن  ويض  أو  إل في  يرادات 

التكامل علي    ت والمستقبلية لخطوا  جتماعية واآلثار اآلنية ية  واإلاد االقتص   وضاعألبمراعاة  أو  رات  صاد ال

 . الدول  تلك 

  جةن الحابل أ  ك،رة بذلحة للتكامل أنها محصوزة مقترية السابقة كأجهيسرئلر بعض المؤسسات اذك  ال يعني 

اإل تدعو  قد   بعض  لمهام ل نشاء  مد   ىوير زمة  ال  جهزة  لذلال  ىحينها  وكيفضرورة  اإل ك  والتبنية  ة  عي شاء 

از  هم تكون أحد مهام جأا جهاز خاص  أ له يل المثال هل متابعة وتقييم التنفيذ ينشوعلي سب   دارية المناسبة. اإل

  بما التكنولوجية  العلمية و  لبحوث بكات اش  بين   لتنسيق مهام اوكذلك    ع لمجلس القمة؟ ة التابمراجعة والمتابع ال

المجموعة  يفي وتقتقدمه  ى علمل  ويعد  الفا   بينهاقن التجوات  ليص  فيما  أ ية  يمكن  فكيف  بالكفاءة  ي   ن،  ذلك  تم 

ها وفي القطاعات  ات وغيرلعلمي في الجامع ا بحث راكز ومعاهد الت  ومن مؤسساتنسيق بي ال وبأقل التكاليف  

النظر في    ى يتولك ل جلس اقليمي لذلشأ مين  سسات بذلك أم المراكز أو المؤهذه  حد أ  تم تكليف وهل ي     عددة ؟ المت

 سب القطاع والنشاط؟. ح لمهام توزيع ا
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 الميزانية موارد   3-12

في المقابل وضع    ها تلزم وتنفيذ لقرارات  ا  أن  ذلك  ،هتماماإل موضع    لمالية الموارد اتقتضي جدية التنفيذ وضع  

االالمو لارد  خطوات زمة  المخصصمللتكاا  تنفيذ  وأولها  ل،  المالية  اجهات  ا  . لتكاملزة  ت  صصاخملوهذه 

بية للناتج  الوزان النس عتبار  ة تأخذ في اإل وعاد   ،وعلي أساسها  ،بنسب يتفق عليهاء  عضادول ال تقتسمها ال

وعدد  القو لكل  مي  مجموعة   .   عضو السكان  تفرض  باإلالتكام  وقد  بينل   فيما  مع رسها  تفاق  ينه  وما 

ل  دون ال) أي م وطنية المنشأير  ن غ م  لع المستوردةالس  ىعلوعة كالرسوم ميزانية المجم  إلى   ؤول"ت "للتكامل 

أو م أنشطة  أو رسوم علي  المواالخري(،  ذلك  بعد  ويأتي  معينة.  الالزمةبيعات  ا للمش  رد  النمائية  روعات 

ارد  المالية هذه المو  اقية فت وتبين اإل  ا. ضو فيهة كل عن خطة التكامل ومساهم نمائي م د في الجزء اإل د تحذه  وه

قا  نفاإويرادا  إ ضع جميع المور المالية  تخ. و كل منهاعتماد  إطات  وسل  ها  نفاقإها وبنود  صادروم   تفصيال   

والتدقيق  ال  . للمراجعة  أ ومن  الال  تتضمن   نمهم  عموازنة  لكل  الا  فيضو  عامة  ذلك  الملتكامل  تعلق  جزء 

مو في  ميبمساهماته  وال التكاملزانية  ارد  ب،  بقانأ د    الموازنات  تصدر  ان  كل  في  ال لدوون  مما  ل  عضاء 

 . ى قية للتنفيذ من ناحية أخرداصة، والملشرعية المطلوباها يعطي

الطبي أن  ومن  في  إ عي  النظر  اليهعادة  العربي  كل  مالمعمل  سيشمل  مشترك  العربيةالجامق  يثاراجعة    عة 

المرحلة  والنظر ة  ترك لمجموع وي  سياسية  والدفاعية،ب الجوانلا  ىعلسيركز   وهل  دة،الجدي  في دورها في 

المل  لتكاا اإلواجوأجهزتها  ونب  ايةالمالقتصادية  المجلس  من  كل  دمج  فان  الحوال  كل  وفي  قتصادي  إل. 

احدة تصبح خطوة  مهام و  لتكامل في جهزة اأ  ضمن عربية  قتصادية الإلاومجلس الوحدة     جتماعي العربي واإل

د   جديفي المشروع ال  امهاومه التكامل     بية  وعالقاتها بأجهزةالعر  نظمات اجعة دور المذلك مر، وكةضروري 

 امل. المقترح للتك

دورسو دراسة  المهم  من  يكون  الماوف  فليةالمؤسسات  العربية  الجديد واالنمائية  الحقبة  بخاصة  و  ة،ي 

صادي  قتإلاء انملإلندوق العربي  ثل الصادية م قتصواإلنمائية  م اإل ت المهاذا  بية العرسات  ؤسالميق والصناد 

والمواإل العربجتماعي   اإللضم  ية  ؤسسة  العربوصنر   ستثماان  النقد  اإلرذ أك ،  يدوق  للتكامل  قتصادي  ع 

الجد  ودورها  هذا العربي،  ودفع  تدعيم   في  و  يد   ف المسا التكامل  برامعدة  تنفيذ  ذلك  وال .  جهي  يمنع  من   

سات  التي تضم بجانب المؤس  جموعةالم  تلك  ر،خشكل أو آبب  مطلو  هذا، بل  ة من مجموعة التنسيقستفاد إلا

تنمو  كر،الذ سالفة   اإلهامية  مؤسسات  البنك  مثل  لال سة  أفريق مي  في  للتنمية  العربي  ،والمصرف  ،  لتنمية  يا 

السعودي   والصند والصندوق  الللتنمية،  للتنمي وق  العرقتاإلة  كويتي  ،صادية  للتنمية،    وصندوق   بية  أبوظبي 

ئية  نما االالمشروعات    مويلي توار مهمة فاالنمائية لها أد الية  ت المسساالمؤ  مية، فكل هذه للتن  ردوق قطوصن

تها  ية من خالل أنشطنمائ يز المشروعات اإل يمكن لها أن تساهم في تعز ،  و في بعض منهاية أ ربعفي الدول ال
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ويضطتعددةالم العربالع  ل،  ا لإل  ي صندوق  واإلإلنماء  لهذهأمانة  بمهام  جتماعي  قتصادي  موعة  المج  التنسيق 

 . مائي يل االن و في مجال التم لهامةا

الوزاري لليل الخردوالخري وبال  تالت بالتك   لمجموعةقة اعال  أما المجلس  هتم  موعة سيجم، فال شك أن 

يشكل بها وقد  تفا   ،  مجموعة  أو/أويوضية  لها  لها  وقل  سسا ضع  العالقات  لل وا هذه  هذه  إ،  تفاوض عد  أن  ذ 

عضاء  الل للدو أو المجموعة عم خطواته   سواء لدولفه ود وأهدا  تكاملرة الوضرورية لمسيهامة  عالقات ال

متعمجاالفي   منها دد ت  والتدريب  التعلي  ة  التكنولوجيا م  وتوطين  المعداستإو  ونقل  اليراد  لتطوير الت    زمة 

 وغير ذلك. عي   را الزي والصناعنتاج اإل
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 الثالث  ا الفصل

 األزمات  مواجهةة علي تعزيز القدر
 

قضم يت زييان  طياته  في  التكامل  المناعة  م  الجما العر ادة  اطوالو  عية بية  وزيادة  علي  نية  اجهة  مولقدرة 

ة  العربيقتصاديات  جماعية لإلللقدرة اأن تعزيز اكامل .   والشاملة للت  ىالكير المزايا    ىحد إهذه  و    ،لزمات ا

ادة  بزي التكامل  مراحل  وصر  ا د ميزة شاملة لها جذور أساسية ناتجة عن تفاعل عنات تعمواجهة الزم   ىعل

العربيةفيوالخدمي  ي  لتجارا  لتبادلا  وتنمية  الدول  بين  اإلوزياد   ، ما  يتبعهاستثمة حجم  وما  زيا  ارات  دة  من 

 دالت التشغيل. ومع تاج ناإل

ذل  يعن   ى يعنك  كل  قوة زيا  ىفيما  العربقتاإل  دة  الول،  يةصاديات  بالدرحة  ذلك  تفاعل      ى لإ  ىويرجع  زيادة 

قائها  من ب  ىكفاءة  وجدو  ى ع  وأعلها بصورة أوسلتغالسإوطالقها نإ اج ونتاإلندماج عوامل  إ ة وريوح  وتبادل

ذ  إ  ،فردةقتصاديات المن ي اإلف  ير متاح ما هو غيتيح    كامل التف  ل . ستغالاإلأقل من    ى بلده  في مستوكل في  

ت يت  التكامل  البشرية واإلإعظيم  يح  الموارد  والطبيعية وستغالل  ب جه دمانإقتصادية  يستثمرهاا  كس  وينع  ،شكل 

هذ فا ت بعلها  اإل  ةزياد ا  والخدمات قالنشاط  التجارة  في    التأمين و  والنقل  نتاج إلستثماروا واإل  تصادي 

نصاديات  ق اإل  ما يقوي قدرة، وهو  جمالي()الناتج المحلي اال   فة ة المضاوالقيم  الدخولادة  وزي  الت،واالتصا 

 المتكاملة  علي مواجهة الزمات. 

اهرة  ظ ف  النظام العالمي القائم،  زمات في ال  ث وة حد اري ستمرإلر  بالنظ،  صيةلميزة والخاهذا اة  هميوتتضح أ  

  هة هذه لنظر في وسائل مواجل  ما يدعو ، وهو  الخيرةود  ق علم في االعال   مة لدول تنوعها تعد مالز زمات و ال

من   ،ات زمال ذ وبناء  كافية  اعة  وقدرات  مواجهة اتية  تستطيع  التي  آلياتها  والتخفيالزك  تل  لها  من  مات   ف 

 ة. السلبي ا آثاره

المديونية الخارجية  ماذج الزمان  ومن  المات أزمة  النفتدني أسة  ، وأزم2008ليةوالزمة  مة  وأز،    طعار 

وأزمة  ال الغذاء،  ، مناتغير  المنطزمات  الو  خ  في  السياسية  التحوالت  بتبعات  سمى  قة  المرتبطة  ما  مثل 

ا، وأزم19وفيد  باء كوأزمة و  ة، لعربيال  لدود من افي عد   العربي الربيع  ب أوكرانيا    ى الروسية عل  لحرب ة 

.  هادياتقتصاإالدول و  ى عله  درجات متفاوتوب  رة وغير المباشرة ك آثارها المباشترزمات تؤخرا. كل هذه الم

ي  رافموقع جغهي في  ددة  فعته الزمات لسباب مبمثل هذ تتأثر بشكل كبير    لتية من الدول االعربي  فالدول

بية )النفط  عرال  باطن أراضي المنطقة   يقع في   مستخدمة حاليا ة الطاقا من مصادر الا هام، كما أن جزءحساس

دولها    غاز(، ووال وستثمإولدي  هامحتياط إارات  مستثمرة  يات  ال ة  العافي  هياكلها  أ  ثم   لمية،سواق  ن 
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تيراد  سإة وخامات أوليسلع و  ير تصد   ىا عل أغلبه  تمد فيزن فهي كدول نامية تعم التوا قتصادية تتسم  بعد اال

 سلع مصنعة. ت  وعداآالت وم

نستعرو  احد سوف  هنا  ال  ىض  فو  زمات هذه  التعاون  مواجهتها  كيفية  الوتخفيفها  ي  وهي  أال  ة  يمديون ، 

عام    نهاية   دول العربية  بلغت قي رجية لليونية الخاد أن الم   احة الرقام المت وتظهر    . العربية  للدول الخارجية  

%.  8درها حوالي  زيادة قأي ب    2019ام  ر عدوالمليار    338حو  نة بنمقاردوالر    مليار  365  نحو   2020

  ر ، مص  ،هى  فقطعربية  دول    6ها يقع في  من  %90كثرمن  أ  إال أنبلدا عربيا ،    12ي  فالمديونية  ه  هذ   وتقع

  العربية،   ية ارج الخنية  لمديوثلث احوالي  عليها  ا يقع  ومصر وحده  ولبنان.   غرب،لما  ونس، ت  عمان،  السودان،

جمالية متوسطة قدرها  إة  ب نسدوالر  وب   ار ملي   26نحو    2020ية عام  العرب دول  لل  مة خدمة الدين قيغت  بل  د وق

14.4 % . 

ناحية  الدين    ومن  االجمالي حالم  تج النا   إلى لخارجي  انسبة  أن  نج    لي  الن  ى علأد  يقع  هذه  لبنا سب    ن في 

%.  52.9نيا  وموريتا   %،59.2ن  ماع  ، %72.9تي  جيبو  %،95.8س  ن وت   %،152دان  السو  %، 178.3

%،  71.6نسب تقع أيضا في لبنان  ال   ىأن أعلنجد    ات الصادر  إلىمة الدين  خد   نسبة  إلى ا  نظرن ذا  إكذلك  و

ما    ، %28.5ومصر    %،30.8ردن  لا   %،36.8من  الي سداد   ىيعن وهو  الدين  خد   أن  هتس يمة  ذه  غرق 

 (. 7)قملحالخدمات ، ال ع وللسمن ات يرادات الصادرا إب من النس

أزم عت وأعب ونية  المدي   ةصف  بك هءاالخارجية  اإلا  من  أقساديات قتصثير  سداد  ويمثل  عبئا ال  اط،  ي  علديون 

  والمثلة   ،التنمية  اليروض أن توجه  ن المفم ا المالية التي  قدراتهوسحبا من  بي يرادات الدولة من النقد االجنإ

 .   تماعيج قتصادي واإلاإل ها نموتها و وعطلت مسير،  الديونأعباء للدول التي رزخت تحت عديدة 

مواجهة أزمة الديون الخارجية    علىقدراتها  ية وربد من مناعة الدول العزيوالتكامل ي  نضام الت وال شك أن  

رأينا  .ليب أساعدة  بوجه وأعدة    من وأبمثل هذ   وقد  الحلول  بتأج سطهه  التضامن  في  و/أو  الديون    يل سداد ا 

  ما تقوم وهو  ،رةيسط منمائية بشروإلدات اتضامن منح المساعال ن وتعاو للخركأسلوب آها ، ومندولتهاعادة جإ

الصناديق وا اإللمبه  التنسيق(،    نمائيةؤسسات  تحتوي  إالعربية )مجموعة  مرتفعا  لمنح  ل  قروضها عنصراذ 

 عامة. نات الالمواز ىعبئا علأشد و  قسوة  ط التجارية الكثر شرو ال ل المدينهونب الد يج

عن    ،ردخاإليادة معدالت ازود  وارضييق فجوة المفي ت  قتصادي يكمنل اإلاملتكمثل من خالل االل  ان الح

زيادة   والصادرات ن اإلطريق  أمثل  إبتحقيق  العربية    تاج  وللمستغالل  ذلك    ى ويعن  ا. وتكاملهماجها  ند إوارد 

الجماع تطب  التنمية  العريق  الال  ى عتماد علبية واإلية  برامج ومشرو من خ  عمال ال قوالعربية  ذات    عات الل 

 عة. الجموخططة لفائدة دول م
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يفوتن أا هوال  تحق نا  أن  نؤكد  تنن  التبالتة عربية جماعية  مييق  يتم عشوائيا وبدون  أن  يمكن  طيط  خكامل ال 

م ذلك ما يلز، وجلابل المردود طويل النية مقاآلعباء  والادلة  متب ال  التضحيات   م وقبول لتزاإلمع ا ترك  المش

و  ارد المو  من حصر  المشتاإل  ها اللستغإوالطاقات  وقستغالل  المخاطرة  ب رك  ال يضأول  تترتب  ا  قد    لي عتي 

في هخ واسعة  االتطوات  ، ذا  ب إف  جاه  تقديري  في  يؤخذ  لم  التخطيط أن    ى تماد علعاإل   ن إ ف  لمشتركا  سلوب 

 . قع  والتطبيق اعن الو  ا بعيداشعارا أجوف  ىسيبق بيةعرالذات ال

الاآلن هو تطو  يهمنا   والذي تقني  موارد ير  معات  لمجتت احتياجاإطار  إ  في يا  ستفادة منها عرب إلاات  وتطوير 

أكهد وأ العربية   وتحقيق  فائض افها،  الم  بر  وتوجيهه  وفي  المحلية  تدربستثمار  اإل  ىلإارد  يقلل  من    يجيا ما 

بمكان خارجي. ومن الهميال  ض قترااجة لإلالح الأ   ة  البلدان  تعتمد  لدعم  أ  ى عل  عربية  ن  عات  الصنا سواقها 

يمكن    ل الصناعية التيدول، سواءا مع ايتجارال  مجال التبادل  في  ىر مع البلدان الخ  نو تعا الجديدة، وأن ت

التقنية  له مجاالت  في  المجموعة  دول  تعاون  أن  و إوا  واتوطستيرادها  عليهاينها  أ لتدريب  النامية  ،  الدول  و 

 . يةلتجارة العرب ديدة لاالت جالتي تمثل أسواقها مجلصاعدة ا

الإ الصناعات  حماية  في  ومساندتها  ةيعرب ن  ضإ،  معقولةطار  التنجزء  هي    ، وابط  فلسفة  العربية    ية ممن 

السياسي    اد متد إوية  الجماع التحرير  اال  ن إ.  قتصادي اإلولجهود  بهذه  اريا  حض  تصبح مشروعا   لمفاهيم تنمية 

 ورها الفكرية والثقافية. كل جذ ها السابقة بلحضارتتدادا مإويكون بعصر جديد    يبشرها للوطن العربي 

اا  نإ العربية  تعنلجماعلتممية  ا  ى عل  ةكنمم  درجة  ىص بأق  ماد عتاإل  ىية  العربالموارد  ية  في تحقيق  لمحلية 

ل ن  تكو ة تكنولوجية  عربي   دة ببناء قاع  وذلك  ، التنمية وفق رؤية شمولية نتاج   ائل اإل وس   االنتاج طويرتأساسا 

  لمشتركة فادة استاإلالموارد لتحقيق    ل تغالسإوجه نحو  لت ي اإلالتنمية  هذه  ى  ، كما تسع ةلساسي اجات ا حتيواإل

ضرورات    عتبار عربي  يأخذ في اإل نجزت بمنظور أذا ما  إ  عنها بالضرورة نمية الوطنية لت ا  وال تنفصل  ها،من

 ا . معطياتهسب القطاعات  وح ي  عرب والتكامل ال سيق  لتنا

الخ هذا  في  علونؤكد  التالية  العن   ى صوص  الاصر  جماعفي  عربية  تنمية  نحو  تعزيز  تخية  توجه  دم 

 مات: لزا  ي مواجهةا علاتهة  وقدرالعربيديات قتصااإل

ج.قيام  1 عربية  الوطنيتنمية   التنمية  جهود  مع  تتكامل  التي ماعية   ذاته  ة  ت بحد  نقص واجها  مشاكل    ها 

 السواق العالمية . تجاه مناعة وقوة  والقلكافيء ضع التنافسي غير المتوالو  وقانيات وضيق الس مكاإل

اا  الل ستغإ.2 العربية  عل لمتاحلموارد  يتوفر وهوا  ومواقعه  اعها أنو ختالف  إ   ىة  ال  للتنإ  ما  جزئيا  مية  ال 

 الوطنية. 

كتفاء الذاتي  إلدر من ا تحقيق أكبر قربي و العنتاج  ظيم اإلتع بهدف  عربية    نولوجية .توطين قاعدة علمية تك3

 . المنتجات الساسية الضرورية صة في الذات خا ىعل لعربي تماد اعواإل 
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فان وب  التصور  التنميا  هذا  الجة  تماعلعربية  تقنبناء    إلىؤدي  ية  قد قاعدة  أكبر  وتأمين  من  ية  ممكن  ر 

قتراض  اإل  ىعل عتماد  ليل درحة االرد وتقمواضييق فجوة الت وحلية  رد المادة المواحتياجات الساسية وزياإل

باء  عة  وأ لمديونية الخارجيا  زمة التصدي لألزمات  وبخاصة أ  ى عل  درتها ما يعزز من ق، مياتدريج   الخارجي

 (. دينة الخدمسدادها )

نعني  ج  ال  الخاإل  أن   ملة بذلك  رافقتراض  الساس  في  هو  بل  مرفوض،  روافد  ارجي  ما    ذاإ  مية، التند من 

تتسإ الإستهالكية،  إت  وليسة  نتاجي إراض  اته لغدفقغلت  المديونية  أن تصبمرفوض  نما  جية وخدمة  الخارح 

عبئا  بها  الخاص  للتنمية،يقمع   الدين  تدفقاإكان    ما   إذاا  استغالل  غم   في   لدين ت  مجديشروعات  أو  ير  ة 

يونية أو  مة المد لزالتصدي  ىعل  القدرة زيادةالجماعي  لكية. وننوه أيضا أن الجهد العربي ستهالإلغراض ا

 . قتصادي وزيادة االدخارح اإلصالإلل تبذل وطنيا التي   هود جالالمالية ال ينعزل عن ألزمات ل

تقدم الدول  ن  إفذلك    إلى افةضالوبا  "المنماال عون  ال  العربية  الميسر اإلساعدات  ائي  يساعد  و   نمائية"  ما  هو 

ما يحويه العون من  نتيجة    ن وخدمته  فيض الدي تخ  كلفة أقل معتتنمية ب ت النفيذ مشروعات  ىالدول العربية عل

املموس  منحصرعن بلغ  وقد  التراكمي  لمجمو .  الإلع  العمليات  اة لصناديق ومؤسسلي يتمولتزامات  نمية  لت ات 

ل العربية  ، بلغت حصة الدومليار دوال  245نحو    2020نهاية عام    ق حتي وعة التنسيجم مضاء  عأ   العربية

 .   ليار دوالرم 127.7نحو   أي  % 52حولي   منها

فاع  الجدير  ومن  زيادة  أن  هذ بالذكر  العو لية  كنا  بتعاون  من  ،  له ل  المتلقية   والدول  المانحة  ة  اأد والدول 

 حقة. زمات القتصادية المتالا لألمواجهته ىعلة  عربيال قدرة البلداندة زياوفعاله ل  ضرورية

عربية، وعلي  لدان الالب  التي تواجههاات  العجوز  علي   والتغلب   الوضع المالي    ىعل وينسحب ما سبق أيضا  

دوالر وبنسبة    اري مل  214.7نحو  2020  العربية المجمعة عام    ازنات عجوزات المو  د بلغت ثال فقسبيل الم

النات8.9لي  واح من  ا %  لهاإل  يللمحج  الع  السنة. ذه  جمالي  هذا  تحقق  عام  جزوقد  في  عليه  كان  وزاد عما 

كبي   2019 نتيجزيادة  بنسبادايرإفاض  نخإة  رة  النفط  السنة، و  %31.8  إلى   ة تصلت  هذه  خفضت  نإفي 

وكذلك  صاتها  ومخصة  التنمي  علي مباشر يرثتأ  % وهو ما كان له18.9العربية بنسبة  لدول  ات العامة  ليراد إلا

ا  وأقل م عربية  لتها علي الدول انعكاساإلمالية الدولية لها  زمات اكما أن ال والمنح.   ئي نما العون اإل  جم ح  علي

المالكة لهذه الصول    الدول  ى نعكاسها علإ لية وق الدوسواية العربية في الل المالصووله هو تأثر الن ق يمك

ظل خطط وبرامج التكامل    ي ول العربية وفد ال  في   البيني لمباشر  مار استثأن اإل  إلىير  يش ما  وهو  . وموازناتها

تحسين مناخ االستثمار وزيادة الثقة  ل   ا،اذا ما عملنا سوييلطو ال  ىالمد   ىية عل قتصادي  أحد الحلول المجد اإل

 . في الدول العربية   التي يكفلها التكامل وترسيخ الحريات 
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الق ي أنمكن  مم خب  ول  بدأت رات  لد التكوي  في  يزة  والتراكم  واالصنا  ىن  اللمؤسساديق  العربية  في    عاملة ت 

و تقديم  والمإمجال  المساعدات  سوانمائية اإل   ات عوندارة  م  ء.  وتق في  دراسة    ط وضواب  شروعات لما  ييمجال 

لخارجية  الموارد امج  ود ،  التنفيذ   عة ومتابة هذه التدفقات  دارإلتنفيذ، أوفي مجال  ومواجهة مشاكل االمساعدات  

 ة. ائينمتعاون بين البلدان العربية والمؤسسات اإليب لليجاد أسالإو  زامات لتاإل رمجةبو  وارد المحلية الممع 

عل هذا هو من  ، ولمرة بحكم حداثة التجارب مست  ويره بصفة م تط لز ي  هذه الجوانب   را من ن كثيإوال شك ف 

جة  ا وبرمومتابعة مراحل تنفيذهعات  شروذ المدارة وتنفيإ  يب لمرشدا لسا  ا كم كونهائف المعونات بحأهم وظ

 عليها.  ترتبة لتزامات  الماإل

اإل للمساعدات  يمكن  أنه  أينمائكما  تة  هامؤد ن  دورا  اي  في  تقني ة  لتنميا  ية  المال  الموارد دام  ستخإن  وفي 

 نها: م دة نذكر وفي مجاالت متعد نمائي  االنفاق اإلالخارجية في مختلف أوجه 

اإلوضو  ئيةنمااإل  المساعدات   ة هممسا-1 منها   ابط  نو ختإفي  ستفادة  اليار  التقنية  الموارد  ةمناسبع  ودمج   ،

 ويا. تنم  ذات ال ى ممكنة عل درجة ى اد بأقصعتم واإل   يةتنمالخارجية والداخلية لصالح ال

ء وتعزيز  ابنو  لبشرية ،ت اوالكفاءوتنمية القدرات  لمعونات  في بناء  وانمائية  اإلدور المساعدات  تنامي  -2

كتساب  إتقنية ونقل المعرفة الفنية  وين ال من خالل توط   وخاصة  ،تنميةال  على إدارةالقادرة  ية  مؤسس ر اللطا

 .يدةقدرات جد 

الت -3 نحو دعم  انشاإ  وجه  وتطوير  اروعشلمء  اإلكة  المشترلعربية  ات  العالقات  يعمق  العربية  قتمما  صادية 

ذلك    ،ينيةالب الكهت  مشروعا  ويشمل  والطرقي  ا ربالربط  اإلسائووئي  اإل تص ل  والمشروعات  تاجية  ناالت 

 . الهامة

  وهو   ،اليةوالم  قتصاديةياسات اإللسوا  التمويلية بدور أكبر كمستشار في شؤون التخطيط  ؤسسات ام الميق-4

. وال  نحة ات الما التفاعل مع الجهمكانيات الحوار ول من قبل الجهات المتلقية إلمش معقوجود ها و  ب ليتطا  م

واسع أن  شك   مجال  من  ة  ستفاد إل  هناك  الوطنية  والمؤسساالصناد خبرات  المؤسسات  من  الت  ت يق  مويلية  

 . خرينتجارب ال فادة من تس اإلجغرافي وقطاعي واسع  و ى عملها في مد 

ظور  ا من منستفيدة  وتنسيقهة للمشروعات المنمائية  البرمجة المسبقإا   لمساعدات دور اية   اعلن فم  يزيد -5

شروعات   الم   تقييم وتمويلراسة و لد   ها  لتمويل في وضع برامجامؤسسات  د ذلك صناديق وساعوي  ،كامليت

 وجدولة تنفيذها . 

المساعد   -6 أهمية  في  ودورهالميسرة  ئية  نما االات  تزداد  حكأ  ، تنميةالا  أزل حد  مواجهة  المديونية  ول  مة 

وهذا  أولويا  يجعل  ب الجان  الخرجية،  قضية  المشروختياإت  من  أكمسأعات  ر  في  لة  أهمية    عليةوفا ردوثر 

المتلقية، إهي من صلب   دها  ولويات وتحديال  نت ن كاإ و  العون االنمائي. الدول  ال أن العون  إ  ختصاصات 
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ارات  ستثمطيات موضوعية ووجهت اإلمع  إلى يستند    عات شرو يار المخت إان  لما كونفعا ك  ى جدو   كثر أ  صبح ي

اجية  نتإتاحة وخلق فرص  الم وارد  لمستغالل اإر ولتطوية،  ماعيجتإدية وقتصاإ  ىر المشروعات جدو أكث  إلى

 بان. رافية في الحسلجغاو ية  عتبار عامل  التنمية المكاندالة توزيعه أخذا في اإل مع ع جديدة للدخل  مصادر و

في  ساهمت    ذا ما إالزمات    هة جموا  ى ة علفي تعزيز القدر  ا  الحقيقي  نمائية دورهإلات ااعد دي المستؤس   -7

التي ال تعدو    ارية  لموازنات الجدعم ا  ساعدات تحققه معونات وم  ا ال هو مو   ،نتاجياإصاد  قتاإل  كلة هي  إعادة

 عن كونها مسكنات قصيرة الجل. 

الور ود   مائيةناإل  للمساعدات ة  ميأه  عطاءإ-8 في  نمالع  دولها  القل  لأل وا  ربية  النسبية  بالنظر  همية 

ن  المكو  ثمارات  وخاصة ستم اإلج ح  إلى   لمساعدات دة نسبة ازيابسبب    ، بلدانهذه ال  نمائي في عون اإل للالكثر

  ها درتضعف ق  إلىفة  اضإ   ية تاجنانيات الواسعة للتنمية في تلك البلدان لصغر القاعدة اإل مكاإل. ونبي منها الج

 صادر تجارية. من م   هذا الدين  ىمته وخاصة لو أت ن الخارجي وخد الدي  اءتحمل أعب  ىعل

و   ستنباط إ-9 جديدة  لألطراف مالصيغ  ا  ئمة  العللعالقة  ذات  اإل وصول    إلى ة  مناسب  بشروط  نمائيون 

 . جتماعيةقتصادية واإل اع الخاص  لتوسيع دوره في التنمية اإلالقط مؤسسات 

كما    ، شروعة المومناسبتها لتكلف المساعدات    تلك  فاية ك مدي  ها بتليوفاعنمائية  إل ا  دات يرتبط دور المساع-10

   ساهم ذلك لما  مائي كنن اإلشروط العو خفيف من  الت ووعات  دفم  ى إللتزامات  إلل اجراءات لتحوي سيط اإلأن تب

اإلفي   درجة  منه.رفع  أخر   ستفادة  ال  ىيقع عل  ىومن زاوية  تطوير  فيست مالبلدان  اإدة  الخاجية  روالمدارة  د 

برامج  ل  عمة جية بصورة داة الخارالضرائب والتجارر و سعاالمتصلة بال دية الكلية  قتصااإلياسات  الس  ييف وتك 

 فيض تكلفتها كلما أمكن ذلك. ا وتخعوائق تنفيذهزالة  إوعات وة المشرقة متابعد إلى ضافة إمارستث اإل

رامج  موحدة لدعم ب  اليب وأسة رؤية مشترك  لورةبب تمويلة المانحة  الات  سستطوير دور التنسيق بين  المؤ -11

لق حوار  وخ  . بيةية العرقتضيها التنمددة تمح  عيا لمشروعات وقطا ا  وجدولة ذلك زمني  التمويل للدول العربية

ه  شأن من  وبما يوفر محفال حتياجات هذه الدول  إنسجاما مع  إلتمويل أكثر  جعل االمستفيدة ل  متلقيةدول المع ال

 نمائي. العون اإل  مليات  يجابي لع ر اإل تأثيوالنقاء  افية والالشف من ا أن يضمن مزيد 

ضخ  ربية بالع  التنمية   عربية فيالويل  م ومؤسسات التناديق  ر ص توسيع دو  إلى الحاجة  تظهر المؤشرات  -12

نصاف  اإلن  فم  ء ذلكزاإنتاج ، و التحتية واإل  ىنجاز المشروعات في قطاعات  البن إومويل  همات أكبر لتمسا

بما    القليميةطنية وا الو ت التمويلامواعيدها  للصناديق ومؤسس  التزاماتها في داد بس   تلقية لدول الم يام اق  هموالم

المال مواردها  تدوير  اعادة  من  النيامكاويراإلتط  إلى ة  ضافإ ،  يةيمكنها  الصنادي ت  لهذه  سات  والمؤسق  مالية 

 ل جديدة. تموي  ستحداث قنوات إو



42 

 

مرارية  ستاإل  طريق  ا عن نمإة واحدة وفزن ق والتحس   ن عملية التنمية ذات مسار طويل وال يتحقق التطوير إ

  زيادة  ى إلالموارد  هت  وج  ذا ماإ، وطبيقهاوتوجيهها وت دية  قتصاع صحة السياسات اإلم ستثمارات  اإلاكم  وتر

 .   هريةستهالكية ومظ إفقات مويل ننتاج وبعدت عن تت اإلنامكاإ

اإل للسياسات  أن  شك  المعنية  وال  اإبزيادة  قتصادية  الوطنارلمووالتصدير  مكانيات  الن  ية د  المن  بي   جنقد 

يح  تي   قتصادي مما اإل  كلي دعم الهيئيسيا فات دورا ر لي الذ عتماد الجماعي عإل با  قليمي عاون اإلوالتمل  والتكا

، مما يدعم ويزيد من  لتزاماتهاإوالوفاء ب   ادة منه ستف إلا   على القدرة  مائي وناإل  ن دور العووكبر لفاعلية  أمجاال  

 هة الزمات. جموا ى قدرتها علو عربية الول الد  تصاديات قإمناعة 

عا اختياريا لحكومات  قتصادي العربي ليس موضوجاء في مقدمتها"ان التكامل اال  تم هذه الورقة بماونخ

 وحد قد يكون تفريطا في مستقبل الدول العربية" الدول العربية ،بل ان ترك هذا الخيار األ
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 المراجع أهم 

الن االم-1 لاعه  اصنال-يةالعربدول  الة  جامع مة  لإلدوق  واإلاإل  ماءنلعربي  النقد  -تماعيحقتصادي  صندوق 

 . أعداد مختلفةد ي الموحالعرب ر االقتصادي قريالت -للنفطة المصدرة يالعربالقطار منظمة -العربي

ظيم  تعجي   ليلس التعاون الخدول مج-  2011وسط وآسيا الوسطيال لشرق  ارة اد إ-ليدونقد الدوق الصن-2

 دم اليقين. ه ععالمي يسود تصاد قإي ة فتصاديقاإلالنتائج 

لعربي  كامل اومغزاها للتية  مل العالمجارب التكات-ام محمد محمود مد اإل-ز دراسات الوحدة العربية  مرك-3

 . 2004مبر يسد 

حازالببال-4 للمارإلا   مركز -موي  اإلدراساات  والبحوث  عصر  قتصاد  إلا -سترتيجيةت  في    ة عولمالالعربي 

2003 . 

ي التحديات  قتصادي العربالتكامل اإل-براهيمإ   الكراسنه-علي   بل لبلا-كان سعود البري  -بي العرنقد  ق الصندو-5

 . 2005فاقاآلو

اإلالع-دالحميد عب  الزقلعي   -6 وقضايقتصادي  مل  المشترك  العوالعربي  بحوجلم-لمة  ا  عربية     صادية ت قإث  ة 

 . 2006شرة السنة الثالثة ع

القرن الواحد  العربي  وتحديات  اد  قتصاإل-افظسعد حد  مور محتحري-ديةاالقتصا  لبحوث لبية  عر الجمعية ال-7

 . 1998رخامس نوفمبال مؤتمر العلميأعمال ال-والعشرين 

عبدالحالز-8 الصنادير دو -ميد قلعي  التنمية  تموعربية  ق ومؤسسات  االتن  يل في  -2007-1998ة  لعربيمية 

 -2009م عا  45عربية العدد قتصادية  مجلة بحوث ا

العربية  تجربة مجلس التعاون لدول الخليج  قتصادي العربي  إلل امية للتكامقليإلا  خل لمداا-يفدالطالحمد عب-9

 . 1989أكتوبر العرب قتصاديين إلد اتحاعشر إلمر الحادي  مؤتال –

عبدالرز-10 للعساسيالعوقات  الم-اقحسن  اإلة  المشتركمل  العربي  ا-قتصادي  للتخطيط  المعهد  لعربي 

 . 1987بريل  إ -1986بر فمنوشرة العا شية قة النقاالحل ت لكويبا

اإل - الحميد   عبد الزقلعي  -11 بليبيا  وزارة  عن  -قتصاد  اإلالتكامحاضرة  العربيقتصامل  لمهرجان  ا-  دي 

 . 1975عربي يوليو  شباب الاني للالث
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