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 والصدمات الخارجية األزماتالصناعي في الدول العربية من سياسات حماية القطاع 
 الدروس المستفادة من التجارب الدوليةأهم في ضوء 

 

 :مقدمة 
أصبح تكرار األزمات أهم ما يميز البيئة االقتصادية الدولية، حيث تتكرر األزمات الدولية خالل العقدين األخيرين 

تنتقل عدواها و وأصبحت هذه األزمات تنتشر ، وأخرى سياسية وصحية على فترات متقاربة، وتتنوع بين أزمات مالية
 ،ماليةأزمات  ،اقتصاديةؤوس األموال عبر الحدود )أزمات مات ور إلى جميع دول العالم مع تدفقات السلع والخد

(، وقد ةأزمات النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعي، ومع انتقال األفراد بين الدول )أزمات صحية(، أزمات غذائية
ساع تزايد تحرير التجارة، واتبسبب بها باتت عولمة هذه األزمات واضحة في تأثر جميع اقتصادات دول العالم 

العتماد المتبادل بين دول العالم في مجاالت اإلنتاج والتصدير واالستثمار والتمويل والتشغيل عولمة اإلنتاج، وتزايد ا
 سل التوريد العالمية في جميع دول العالم.سالسالسل القيمة و والغذاء، وزيادة أهمية 

 

(، واألزمة المالية العالمية 1192-1121وقد تعددت األزمات التي مر بها العالم والتي منها أزمة الكساد الكبير ) 
ات تسعيني(، وأزمة المديونية العالمية خالل الثمانينات، وكذلك أزمة دول جنوب شرق آسيا خالل 2222-2222)

بشكل مثير أثيرها ت تسعيتتكرر و وتيرة األزمات العالمية منذ مطلع التسعينيات وأصبحت  تتصاعدضي. و القرن الما
من  11-فيد قد كانت أزمة كو فوتعمل على تغيير البيئة االقتصادية التي تعمل فيها الصناعات العربية، للقلق، 

ن تأثيرها اتسع ليشمل كل الدول وكل رغم أنها أزمة صحية لكف ،أخطر األزمات التي ضربت االقتصاد العالمي
التوريد العالمية التي تعتمد عليها عولمة القيمة و زمة سالسل األ، وقد ضربت ومنها القطاع الصناعيالقطاعات 

 سالسل.ذه اله، الذي أصبح يعتمد بقوة على في الدول العربية اإلنتاج، وأثر كل ذلك بدوره على القطاع الصناعي
 

لالقتصاد العالمي،  جديدةأحدثت الحرب الروسية األوكرانية صدمة  ،11-يات أزمة كوفيد قبل أن تنتهي تداعو 
ي في القطاع الصناع أماممزيد من التحديات ال وضعتأحدثت تغيرات جديدة في البيئة االقتصادية العالمية، و و 
ة العالمي األسواقبع الصناعي التوريد التي تربط القطاالقيمة وسالسل سالسل  تاختالال فاقمت، فقد العربيةدول ال

اآلثار  ، وكانتخاصة بسبب العقوبات الغربية على روسيا على العرض والطلبهذا أثر و ، ةوالمحلي واإلقليمية
، يا وأوكرانياوروس التي تعتمد على مستلزمات اإلنتاج المستوردة وخاصة من الصينالعربية واضحة في الصناعات 

نشاط نمو و  تأثرإلى والعقوبات االقتصادية في ظل األزمتين  وتوقف الشحنبجانب ذلك أدت عمليات اإلغالق 
نقص و  ، وواجهت بعض المصانع مشاكل نقص السيولةفي الدول العربية الصناعة وكفاءة وصادرات وإنتاجية

 .الوفاء بالتزاماتها ات فيصعوبواجهت ، ومن ثم مستلزمات االنتاج
 

لتكتالت لالعديد من الدروس للدول و على القطاع الصناعي وتداعياتها  كررةات الدولية المتولقد أفرزت هذه األزم
يمكن أن  سيان من التجارب التيتجمع اآلدول االتحاد األوروبي وتجربة دول االقتصادية وللشركات، وتعتبر تجربة 



                                                   

- 3 - 
 

بلية التي يمكن ات المستقللتعامل مع األزمعربية إقليمية منظومة و  ،منظومات وطنية لبناء الدول العربيةتستفيد منها 
 .في الدول العربية القطاع الصناعيعلى االقتصاد و أن تؤثر على 

  البحثأهداف: 
الوضع الراهن للقطاع الصناعي في الدول العربية، وعناصر الضعف التي تجعل هذا إلى تحليل  البحث اهدف هذي

ادات الخارجية على االقتص والصدمات األزمات تداعياتالقطاع أكثر تأثرًا باألزمات والصدمات الخارجية، وتحليل 
 ةزمة جائحأ ىالعربية بصفة عامة، وعلى القطاع الصناعي في الدول العربية بصفة خاصة، وذلك بالتركيز عل

الستخالص الدروس المستفادة من أهم التجارب  البحثسعى يكما  وأزمة الحرب الروسية األوكرانية، 11 –كوفيد 
 ةيالخارجواألزمات مواجهة الصدمات في دول االتحاد األوروبي، وتجربة تجمع اآلسيان الدولية وخاصة تجربة 

من خالل السياسات  األزمات،حماية القطاع الصناعي من تداعيات هذه كيفية و (، 11-)خاصة أزمة جائحة كوفيد 
اداتها ة لحماية اقتصالتكتلين في بناء منظوم كال و من خالل السياسات الوطنية، وكيف نجحأالجماعية للتكتل 

 .في مواجهة الصدمات واألزمات الخارجية يولحماية القطاع الصناع
 

على تقديم حزمة من التوصيات العملية، التي تتضمن السياسات واآلليات التي يمكن للدول العربية  البحث ويركز
ة، مات الخارجية المتكرر األزمات والصدبالقطاع الصناعي بصفة خاصة االقتصادات و د من تأثر استخدامها للح

قتصاداتها ا لتغيير نمط اندماج العربيةالمتاحة أمام الدول  الفرصةبشكل خاص على وفي هذا المجال تركز الدراسة 
 من أجل الحد من تأثرها باألزمات ،في االقتصاد العالمي القطاع الصناعي بصفة خاصةنمط اندماج بصفة عامة و 

اب مرشحة بقوة للتكرار خالل السنوات القادمة ألسبوالعالمي بين الحين واألخر، ضرب االقتصاد التوالصدمات التي 
 متنوعة اقتصادية وسياسية وصحية وعسكرية وبيئية.

 :أبعاد البحث 
، عربيةوعلى االقتصادات والصناعات ال االقتصاد العالمي تؤثر علىبسبب تنوع األزمات والصدمات الخارجية التي 

، محددة لتناول هذا الموضوع بالتحليل أبعادأن يكون هناك من المهم  ،ه األزمات والصدماتأسباب وآثار هذ ولتنوع
 حيث تم تحديد أبعاد هذا البحث على النحو التالي:

 :األبعاد الموضوعية 
في الدول العربية خاصة الصناعات التحويلية، ومدى تأثرها  القطاع الصناعيهذا البحث على موضوع يركز 

وأزمة الحرب الروسية األوكرانية، وكيفية حماية  11-دمات الخارجية بالتركيز على أزمة كوفيد باألزمات والص
ومن ثم لن يتم التطرق للقطاعات االقتصادية أو لألزمات هذه الصناعات في مواجهة هذه الصدمات، 

 والصدمات األخرى إال في حدود ما يخدم الموضوع ويعمق التحليل.
 :األبعاد الزمنية 

، وبالتالي لن يتم التطرق لسنوات سابقة 2222إلى  2212األبعاد الزمنية لهذا البحث بالفترة من عام  تتحدد
 لهذه الفترة إال في حدود ما يخدم الموضوع ويعمق التحليل.
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 :األبعاد المكانية 
لقطاع الصناعي ايتحدد البعد المكاني لهذا البحث بالدول العربية البترولية وغير البترولية، حيث يشمل التحليل 

ان، ولن سيوالدول األعضاء في تجمع اآل بي،و األور في هذه الدول، وكذلك الدول األعضاء في تكتل االتحاد 
 التحليل.ويعمق يتم التطرق إلى أطراف أخرى إال في حدود ما يخدم 

 ومصادر البيانات منهجية البحثيةال: 
الوضع الراهن يل وذلك لتحل، االستنباطيالتحليل ، ومنهج منهج التحليل االستقرائي الوصفيالبحث على  اعتمد هذي

للقطاع الصناعي في الدول العربية، وتحليل عناصر الضعف التي تجعل هذا القطاع أكثر عرضه للتأثر باألزمات 
الخارجية على القطاع الصناعي في الدول العربية والصدمات تداعيات األزمات والصدمات الخارجية، وكذلك لتحليل 

 البحث ستخدمكما يوأزمة الحرب الروسية األوكرانية،  ،11 –فة خاصة، مع التركيز على أزمة جائحة كوفيد بص
وذجين رائدين باعتبارهما نما مالتي تم اختياره ربتينمنهج التحليل المقارن الستخالص الدروس المستفادة من التج

ي، وفي مجال التعاون لمواجهة األزمات في مجال العمل االقتصادي المشترك، وفي مجال التكامل الصناع
، وكذلك الستخالص الدروس المستفادة من وهما تجربتي االتحاد األوروبي وتجمع اآلسيان ،والصدمات الخارجية

القتصاد اندماج ا نمط النموذجين الواضحين في التأكيد على أهمية نمط االندماج في االقتصاد العالمي، وهما نموذج
 .د العالمي، ونموذج نمط اندماج القطاع الصناعي األوروبي في سوق الطاقة العالميالروسي في االقتصا

 

 لتي تنشرهااوالدراسات والمؤشرات بالبيانات بالدراسات والتقارير المنشورة في هذا الموضوع، و  البحثستعين يو 
ندوق كمنظمة اليونيدو، وص وباألزمات الدولية، المتخصصة المعنية بالقطاع الصناعي ةلمنظمات الدولية والعربيا

ات ك البيانات والمعلومات التي تنشرها الوزار البحث كذلستخدم يو ، النقد الدولي، وصندوق النقد العربي وغيرها
 والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدول العربية.

 المحاور الرئيسية للبحث: 
 يتحليل واقع القطاع الصناع لمحور األول على، ركز ارئيسية ستة محاورتناول تم  البحث لتحقيق أهداف هذا

 العربية القطاع الصناعي في الدول ، وعناصر الضعف التي تجعلنافسي للصناعات في الدول العربيةوالوضع الت
 وتناول المحور الثاني التغيير المستمر في البيئة االقتصادية جية،ر أكثر عرضه للتأثر باألزمات والصدمات الخا

، وأزمة الحرب الروسية 11-األزمات والصدمات الخارجية مع التركيز على أزمة جائحة كوفيد الدولية بسبب 
على القطاع الصناعي  11-مة الناتجة عن جائحة كوفيد ز األوكرانية، وركز المحور الثالث على تحليل تداعيات األ

وأزمة  11-أزمة جائحة كوفيد صة خا ،زمات والصدمات المتكررةوالحقائق التي كشفت عنها األ ،في الدول العربية
، وركز المحور الرابع على حتمية تغيير نمط االندماج في االقتصاد العالمي في ظل الحرب الروسية األوكرانية

 باألزمات والصدمات الخارجية، مع  تقديم نموذجين صناعاتأهمية هذا النمط ودوره في تفاوت تأثر االقتصادات وال
لمحور الخامس على استخالص الدروس المستفادة من تجربتي االتحاد األوروبي وتجمع وركز اللتأكيد على ذلك، 

اآلسيان لحماية القطاع الصناعي في الدول العربية من األزمات والصدمات الخارجية، وحاول المحور السادس تقديم 
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 والحد من تأثيرها علىحزمة من السياسات والتوصيات لتعامل الدول العربية مع األزمات والصدمات الخارجية، 
، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى العمل االقتصادي العربية المشترك، وخاصة ما يتعلق الصناعة

  . بالتكامل الصناعي بين الدول العربية
 

 : واقع القطاع الصناعي في الدول العربية:أوالا 
ة حيث المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادي هم القطاعات منأ  ضمنيعتبر القطاع الصناعي في الدول العربية 

توفير فرص العمل الالئقة، وخلق القيمة المضافة، والمساهمة في الصادرات، وتعزيز فرص نجاح و المستدامة، 
، ليةهداف التنمية في الدول العربية البترولية وغير البترو أ وغيرها من  ،والحد من الواردات ،برامج التنوع االقتصادي

رة التنمية في دور هذا القطاع في مسي اً مؤثر  اً الوضع التنافسي للقطاع الصناعي في الدول العربية عنصر يعتبر و 
لك يركز ذخر، ولالقتصادات العربية بين الحين واآلزمات والصدمات الخارجية التي تتعرض لها ااأل مواجهة فيو 

مؤشرات التي الو  ،اعي في االقتصادات العربيةالقطاع الصنأهم المؤشرات التي تعكس واقع  هذا المحور على تحليل
لوقوف على اذلك بهدف ، و تعكس الوضع الراهن لقدرته التنافسية في ظل المستجدات والظروف الدولية المتغيرة

 .عناصر الضعف التي تجعل الصناعات العربية أكثر عرضه للتأثر باألزمات والصدمات الخارجية
 :ة عالمياا الوضع التنافسي للصناعات العربي-أ

فة عامة، حيث بين تنافسية االقتصادات العربية بصالواضح تشير التقارير الخاصة بالتنافسية الدولية إلى التفاوت 
، 2222في تقرير التنافسية لعام  عالمياً  22تحتل الدولة العربية األكثر تنافسية بين الدول العربية )اإلمارات( المركز 

، وهذا يعكس اتساع الفجوة بين عالمياً  142فسية بين الدول العربية )اليمن( المركز في حين تحتل الدولة األقل تنا
لفجوة بين تحقيق التقارب وسد العمل من أجل ، ويعطي أهمية كبيرة لمن حيث القدرة التنافسيةاالقتصادات العربية 

فر بسبب عدم تو بدقة ت العربية ورغم صعوبة قياس تنافسية الصناعا .1الدول العربية في مجال التنافسية العالمية
، حيث المياً ع البيانات التفصيلية والدقيقة، هناك مجموعة من المؤشرات يمكن أن تعكس تنافسية هذه الصناعات

 ت ما يلي:المؤشراهذه ، ومن أهم ضعيفاً  تحتل الصناعات العربية وخاصة الصناعات التحويلية مركزا تنافسياً 
لصناعي في معظم الدول العربية مقارنة بالمتوسط العالمي لهذا المؤشر األداء اتنافسية انخفاض مؤشر  .1

 العراق( وبلغ أدنى مستوى له في 2,224حيث بلغ أعلى مستوى لهذا المؤشر في السعودية ) ،(2,272)
، ( في تركيا2,194( في سنغافورة، )2,227(، في ألمانيا، )2,212، وذلك مقابل )2222( عام 2,2222)

كما تدل  ،لديهاالعربية ومحدودية القدرات اإلنتاجية  انخفاض التنافسية الصناعية للدول يدل علىوهذا 
طة التحويلية ذات التقنيات المتوس ضعف مساهمة الصناعاتعلى  لهذا المؤشرالمؤشرات الفرعية المكونة 

                                                           

( محور يضم كل منها عددًا من المؤشرات الفرعية، 12مؤشر مركب يقيس القدرة التنافسية لكل دولة من خالل )العالمية  ةمؤشر التنافسي 1 
، لتشمل: المؤسسات، البنية التحتية، االقتصاد الكلي، الصحة والتعليم األساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية السوق، كفاءة سوق العم

 إلى:ذلك  فيالرجوع يمكن ، و ة، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور األعمال واالبتكارتطور األسواق المالي
- The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2020. 
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ول حور حالصادرات، حيث تتم يتعلق بحصتها من القيمة المضافة، أو من حيث والعالية، سواًء فيما
حويلية الت اتمساهمة المكون التقني في الصناع محدودية ومن ثم، المحتوى التقني الصناعات منخفضة

 .العالية والتقنيات التي تتجه نحو صناعات كثيفة المعرفة ةدول المتقدمالى عكس صناعات علالعربية 
 .2222-2211ربية عامي ( يوضح تطور مؤشر تنافسية األداء الصناعي في الدول الع1الجدول رقم )و

 (1الجدول رقم )
 22222-2212تطور مؤشر تنافسية األداء الصناعي في الدول العربية عامي 

 الترتيب عربياا  قيمة المؤشر الدولة
 الترتيب دولياا 

ام 
 ع

شر
لمؤ

ي ل
الم

 الع
سط

متو
ال

22
22

 (
2,2

72
) 

2222 2211 
 37 35 1 0.0892 ماراتاإل

 39 37 2 0.0837 السعودية
 47 45 3 0.0633 قطر

 53 51 4 0.0577 البحرين
 57 55 5 0.0523 الكويت
 61 61 6 0.0406 المغرب
 68 63 7 0.0369 عمان
 64 64 8 0.0366 مصر
 67 67 9 0.0353 تونس
 76 76 10 0.0280 األردن
 94 94 11 0.0163 لبنان

 96 98 12 0.0139 الجزائر
 111 112 13 0.0095 فلسطين
 117 116 14 0.0084 سوريا
 138 140 15 0.0029 اليمن
 147 147 16 0.0007 العراق
 ، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.2222: تقرير مؤشر تنافسية األداء الصناعي المصدر

 

والي ح، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية العربية في القيمة المضافة للصناعة عالمياً  ضعف .2
، وهو ما يشير إلى أهمية تنمية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في الدول العربية، واالهتمام 1,1%

 المكون المعرفي، وزيادة صادرات منتجات هذه الصناعات.ذات و العالية بالصناعات ذات القيمة المضافة 

                                                           

ستند هذا المؤشر يحيث يقيم هذا المؤشر الهيكل اإلنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي، ومدى قدرته على انتاج وتصدير السلع المصنعة،  2 
لمصنعة، ا من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، ونصيب الفرد من الصادرات نصيب الفرد :على قياس وتقييم أربعة عوامل أساسية وهي

 .تنافسية الصناعة ارتفاععلى  ذلك قيمة المؤشر دل كلما ارتفعتو  ،والكثافة الصناعية، وجودة الصادرات
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 ،ود والمعادن والمواد الخامتركز صادرات القطاع الصناعي في غالبية الدول العربية في صادرات الوق .9
من إجمالي  %11مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات العربية، حيث بلغت  وضعف

 ،2222من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية في العالم عام فقط  %1,7، ومثلث 3الصادرات العربية
، وذلك مقابل 2222السلعية للعالم عام  من إجمالي الواردات %4,1تمثل الواردات العربية في مقابل ذلك 

 .من إجمالي الواردات العربية %2,22الواردات من السلع المصنعة  بلغتفي المقابل  .22114عام  4,4%

التالي الموارد الطبيعية والمواد االستخراجية، وبتوفر وهذا يدل على قيام الصناعة في الدول العربية باألساس على  
ومحدودية  بالنفط والمنتجات االستخراجية األخرى،غالبًا ت الصناعية في الدول العربية مرتبطة فإن تنافسية المنتجا

المنتجات ية نوعاعتماد تنافسية الصناعات العربية على االبتكار والتكنولوجيا والمكون المعرفي، وهذا واضح من 
 التجارة أن الدول العربية لديها مزاياالصناعية التي يوضح المؤشر الخاص بمعدل الميزان التجاري إلى إجمالي 

المنتجات الصناعية التي تتمتع الدول العربية بمزايا ( يوضح 2تنافسية فيها على المستوى الدولي، والجدول رقم )
 .وفق المؤشر الخاص بمعدل الميزان التجاري إلى إجمالي التجارة تنافسية فيها على المستوى الدولي

 (2الجدول رقم )
 بمزايا تنافسية فيها على المستوى الدوليالدول العربية الصناعية التي تتمتع المنتجات 

 المؤشر الخاص بمعدل الميزان التجاري إلى إجمالي التجارةوفق 
 مصدر القوة التنافسية التي لديها تنافسية الدول نوع المنتجات

 تروللى البتعتمد عمنتجات  اإلمارات، السعودية، عمان، قطر المنتجات البالستيكية
 ترولتعتمد على البمنتجات  البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت الكيماويات العضوية 

األردن، تونس، الجزائر، السعودية، عمان، قطر،  الكيماويات غير العضوية 
 لبنان، ليبيا، المغرب

 منتجات بترولية ومواد تعدينية

 ية على مواد مستوردةقيمة مضافة مبن األردن المنتجات الصيدالنية 
 مواد خام وعمالة رخيصة المغرب، األردن، تونس، مصر المالبس الجاهزة

 صناعات تجميعية وعمالة رخيصة المغرب، تونس األجهزة االلكترونية 
 طبيعية مواد محجريه مصر، فلسطين المنتجات اإلسمنتية

 واد خام وطاقة رخيصةم اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، مصر األلمونيوم
الزيوت والشحوم 

 والمنتجات الجلدية
 مواد بترولية ومواد خام رخيصة تونس

 .2221: التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر
                                                           

قل أوبلغت في كل من اليمن، والجزائر، والعراق، وليبيا  %21,1، حيث بلغت في تونس حوالي ى خر أ إلىة من دولة عربية تتفاوت هذه النسب 3 
 .2222لبيانات البنك الدولي عام  ، وفقاً 2212عام  %1 من

لواردات التي اتبعتها معظم الدول ، وسياسات ترشيد ا11-بسبب أزمة جائحة كوفيد 2222عام  %14تراجعت الواردات السلعية العربية بحوالي  4 
 .العربية
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 :يةالخارج في مواجهة األزمات والصدمات ضعف القطاع الصناعي في الدول العربيةأسباب  أهم-ب
ت والصدمات زمافي مواجهة األ ضعيفاً تجعله بالعديد من السمات التي  يتسم القطاع الصناعي في الدول العربية

  :، ومن أهم هذه السمات ما يليالخارجية
 على القطاع الصناعي في الدول العربية: ةاالستخراجي الصناعات سيطرة-1

 ناعاتالصة المالحظ هو سيطر  إال أن، بالدول العربية القطاع الصناعي بدور مهم في مسيرة التنميةرغم قيام 
، وقد عدينتخاصة الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وال ،الدول العربيةمعظم على قطاع الصناعة في  ةاالستخراجي

ة على الصادرات الصناعية العربية، ومحدودية نسب والتعدينية ساهم هذا الوضع في سيطرة الصادرات البترولية
ارنة لصناعية العربية تتسم بتدني التكنولوجيا والمكون المعرفي مقصادرات الصناعات التحويلية، وباتت الصادرات ا
  بالدول المتقدمة، وهو ما يحد من قدرتها التنافسية.

 

لتي تؤثر ا ، خاصةأن كل هذا يجعل القطاع الصناعي في الدول العربية عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية وال شك
، حيث أدت 2222، 2211في عامي  تعدينية، وقد كان ذلك واضحاً على األسعار العالمية للنفط والمواد الخام ال

األسعار العالمية للنفط، مما أثر على مساهمة الصناعات االستخراجية في  تقلبات عنيفة فيإلى  11-جائحة كوفيد
لدول االناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية، وبالتالي تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في النمو االقتصادي في 

فاقم ة بالتبعيفي الدول العربية البترولية، و  ، وقد كان  ذلك أكثر وضوحاً 11-العربية بسبب تداعيات جائحة كوفيد
من تأثير الجائحة على نمو القطاع الصناعي في الدول العربية تراجع االنفاق الحكومي بسبب تراجع حصيلة 

 .5هذه الدول من الصادرات البتروليةحكومات 
 

 :ةالخارجي األسواقعلى العربية  للصناعاتماد المفرط االعت-2
ن في االقتصاد العالمي، إال أ والقطاع الصناعي خصوصاً  على الرغم من أهمية اندماج االقتصادات العربية عموماً 

نمط هذا االندماج، حيث يالحظ أن القطاع الصناعي في الدول العربية مندمج مع االقتصاد العالمي هو المهم 
 المالحظفالتجارة الخارجية للسلع الصناعية ومستلزمات انتاجها، عتمادًا على العالم خاصة في ا يجعله أكثر بشكل 
للحصول على مستلزمات اإلنتاج من المواد الخام  مفرطالصناعات العربية على العالم الخارجي بشكل  اعتماد

 صناعاتللاالعتماد المفرط ، و وردة من الخارجاإلنتاج المست وتكنولوجياوالوسيطة، وكذلك االعتماد على أساليب 
تصريف نسبة معتبرة من منتجاتها من خالل التصدير للعالم الخارجي، مع محدودية ل ةالخارجي األسواقعلى العربية 

العربية البينية ومدى االعتماد  التجارة نسبةيوضح  (9رقم )، والجدول في السلع الصناعية بينيةالالعربية الصادرات 
 .األسواق الخارجية في الصادرات والواردات على

                                                           

س التعاون خاصة دول مجل ،البتروليةمن المعروف أن االنفاق الحكومي يلعب الدور الرئيسي في تحقيق النمو االقتصادي في الدول العربية  5 
 الخليجي، وفي الغالب يتأثر هذا االنفاق بتقلبات األسعار العالمية للنفط.
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 (3الجدول رقم )
 التجارة العربية البينية ومدى االعتماد على العالم الخارجي تطور حصة

 (2016-2020خالل الفترة )
 2020 2019 2018 2017 2016 البيان

 %12.9 %11.0 %10.3 %11.9 %12.8 ية اجمالي الصادرات العرب إلىنسبة الصادرات البينية العربية 
 %12.4 %13.1 %13.8 %13.1 %13.0 اجمالي الواردات العربية  إلىنسبة الواردات البينية العربية 

 .2221: التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر
 

شهد زيادة حصة  2020أن عام محدودية نسبة الصادرات والواردات البينية، كما ومن الجدول السابق يالحظ 
مقارنة مع  %12,1بينية في إجمالي الصادرات السلعية للدول العربية، حيث حققت نسبة بلغت نحو الصادرات ال

. في المقابل انخفض نصيب الواردات البينية السلعية في الواردات االجمالية العربية خالل 2019عام  %11حوالي 
 .2019عام  %19,1، مقابل %12,4، ولكن بصورة طفيفة لتشكل حوالي 2022عام 

 

 في النمو االقتصادي:الصناعة العربية ومساهمة نمو ضعف معدالت -3
ي ذلك ف تتفاوت أهمية القطاع الصناعي في الدول العربية، من حيث مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي متأثراً 

في  يبدور الصناعات االستخراجية وخاصة اإلنتاج النفطي، وهو ما يجعل أعلى نسبة لمساهمة الناتج الصناع
، وذلك وفق بيانات التقرير االقتصادي العربي %9,4، وأقلها في جيبوتي %71,1الناتج المحلي اإلجمالي في ليبيا 

ية وضعف الطاقة االنتاج تشير األرقام إلى ضعف معدالت نمو القطاع الصناعي في الدول العربية،الموحد. كما 
 .قتصاديمعدالت النمو اال، وضعف المساهمة في تحقيق المستغلة

 

 على رأس المال والتمويل األجنبي:الصناعة العربية اعتماد -4
تعقد ، و من الجهاز المصرفي لهضعف التمويل المتوفر يعاني القطاع الصناعي في معظم الدول العربية من 

لى ، وضعف القدرة عالصناعي إجراءات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي الرتفاع تكاليف اإلنتاج
المنافسة، واالعتماد على التمويل الخارجي الذي يكون عرضة للتوقف في حالة األزمات والصدمات الخارجية، مما 

لعربية في كثير من الدول ا القطاع الصناعيعتمد زمات والصدمات، وييجعل القطاع الصناعي أكثر تأثرًا بهذه األ
لك من خالل االستثمار األجنبي المباشر أو التمويل األجنبي على رأس المال األجنبي لسد فجوة الموارد المحلية، وذ

على نمو واستقرار القطاع الصناعي وقدرته على تحمل يحمل في طياته مخاطر ذلك ن أ ك، وال شالقروضو 
  .ةالعربي الدولالصدمات الخارجية وما ينتج عنها من انقطاع أو نقص في تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى 

 

 :في كثير من الصناعات العربية عتماد على العمالة األجنبيةر العمالة الماهرة واالعدم توف -5
على العمالة والكوادر  - خاصة دول مجلس التعاون الخليجي-الدول العربية  بعضحيث تعتمد الصناعة في 

ما يوجد ك لصناعي،األجنبية، وذلك لوجود نقص في الكوادر الوطنية المزودة بالمهارات الالزمة لوظائف القطاع ا
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عات وهذا يؤثر على نمو الصنا الدول العربية، جميعالقطاع الصناعي في العمالة غير الماهرة بنسبة كبيرة من 
العربية وعلى قدرتها على المنافسة، وذلك ألن االعتماد على العمالة األجنبية أو االستعانة بعمالة وطنية غير ماهرة 

كثر أكما أن هذا يجعل الصناعات  اج واضعاف قدرة الصناعة على المنافسة،له دور مهم في رفع تكاليف اإلنت
 .11-جائحة كوفيد  في حالةكما  ،التي تعرقل حرية انتقال العمالة ، خاصةتأثر بالصدمات الخارجيةعرضة لل

 الهامشي للصناعات العربية في سالسل القيمة العالمية: الدور-6
مارية، من أجل االستفادة من المزايا االستث ، وذلكوتوزيع اإلنتاج الصناعي عالمياً  أدت عولمة اإلنتاج إلى إعادة هيكلة

عولمة ب والمزايا النسبية، وانخفاض التكاليف التي تتمتع بها العديد من دول العالم، وترتب على ذلك ظهور ما يعرف
الكامل أكثر من دولة وعدم انتاجها بسالسل القيمة في الصناعة، وتوزيع إنتاج أجزاء السلعة في و  اإلنتاج الصناعي

في دولة واحده، وزاد تنافس دول العالم على الدخول للمساهمة في هذه السالسل. والمالحظ أن مساهمة الصناعات 
العربية في منظومة السالسل اإلنتاجية للصناعات التحويلية العالمية متواضعة، كما أنها تحتل وتقوم بدور هامشي 

 هم الصناعات العربية في سالسل اإلنتاج الصناعي العالمية من خالل اآلتي:ايث تسفي هذه السالسل، ح
 وتنتج هذه الصناعات سلع صناعية نهائية أو  :صناعات تكرير النفط والصناعات المعتمدة على النفط

عرضة  الدول البترولية، وهذه الصناعاتوتتركز في  ،نصف مصنعة، تعتمد باألساس على النفط ومنتجاته
 عطلتتأثر بقوة بالصدمات الخارجية التي تؤثر على األسعار العالمية للنفط والغاز، وكذلك باألزمات التي لل

لمستوردة من ا اوالغاز، ناهيك أنها تعتمد بكثافة على التكنولوجي لتدفق النفط والبرية الممرات المالحية
 .رباستمرال عليها و الخارج، والتي ترتفع أسعارها وتصعب شروط الحص

 وصناعات  ،مثل صناعات األسمدة :صناعات تعتمد على خامات طبيعية ومواد خام محلية رخيصة
واأللومنيوم، والصناعات الغذائية، وأغلبها صناعات تعتمد على  ،المالبس والغزل والنسيج، ومواد البناء

ماوية، وصناعة مستوردة من الخارج مثل صناعة األدوية، والصناعات الكي ومكوناتوأجزاء تكنولوجيا 
كما أنها صناعات تواجه منافسة شديدة في األسواق المحلية ، وصناعة األجهزة الكهربائية ،تجميع السيارات

سل التوريد التي تتسبب في ارباك سالالخارجية أثر بالصدمات لتلوالعربية والدولية، وهذه الصناعات عرضه 
 .116-كما حدث في أزمة جائحة كوفيد والتي تحد من النفاذ لألسواق العالمية، ،العالمية

  مثل المواد الخام المعدنية والمحجرية، والفوسفات :الصناعيةصناعة المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج، 
ة كبيرة، وتواجه منافس، وردةوهي صناعات تعتمد على تقنيات مست، منتجات الزراعية المصنعة، وغيرهاوال
 مية، خاصة تقلبات األسعار العالمية، وارتباك سالسل التوريد. بالمستجدات العال تكون أكثر تأثراً و 

                                                           

، بسبب اعتمادها ، مثل صناعات األدوية وصناعة األجهزة والمعدات الطبية11-ية من الصناعات العربية بأزمة جائحة كوفيد تأثرت هذه النوع 6 
بشكل مفرط على المستلزمات والمواد المستوردة من الخارج، وبسبب الحظر الذي فرضته معظم الدول على مستلزمات ومنتجات هذه الصناعات، 

 الرقائق اإللكترونية.نقص ارات في الدول العربية بسبب الجائحة وبسبب مشكلة وكذلك تأثرت صناعة السي
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 .ارجيةوالصدمات الخ األزماتبسبب الدولية االقتصادية  البيئةالتغيير المستمر في مالمح ثانياا: 
الصدمات التي و  األزمات بسببخالل العقود األخيرة  التي يعمل فيها القطاع الصناعيلقد تأثرت البيئة االقتصادية 

القتصادية السياسات ار يدور الدولة، وتغير يتغيمثل  ي، وطال هذا التأثير جوانب كثيرةربت االقتصاد العالمض
، لتصحيح مسار العولمة االقتصادية جديدة واتباع سياسات ،االقتصادية اتزمللخروج من األالمستخدمة األدوات و 

، وكلها دعموال سياسات مكافحة اإلغراقفي استخدام التعسف وتزايد استخدام السياسات التجارية الحمائية ومنها 
عدالة ب، وخاصة ما يتعلق منها رات أثرت على البيئة التي يعمل فيها القطاع الصناعي في الدول العربيةيتغي

كل أزمة من  غيرتوقد  .المنافسة، وسهولة الحصول على التكنولوجيا ومستلزمات اإلنتاج، وسهولة النفاذ لألسواق
 تالي:العربية بشكل مختلف، وذلك على النحو ال اتعمل بها الصناعتالتي الدولية  االقتصاديةالبيئة  مالمحاألزمات 

 

 سبتمبر وأزمة الحرب الروسية األوكرانية:الحادي عشر من بين أزمة الدولية االقتصادية  البيئةتغيير مالمح -أ
التي كان مركزها الواليات المتحدة األمريكية عام  برحداث الحادي عشر من سبتمأزمة أثار التي تركتها هم اآلأ من 

"عولمة  إلىهو الحاجة  أفرزتهما  ى قو أالعولمة االقتصادية، وكان تحرير التجارة و ثارها على مسيرة آهو  ،2221
 ربتضدفعت فاتورة هذه األزمة التي ذا كانت جميع دول العالم إنه أمن  وذلك انطالقاً ، حداثالعولمة" بعد تلك األ
 ريقاً طوتحرير التجارة ن تطالب بأن تكون العولمة أفمن حق دول العالم بسبب هذه األحداث،  االقتصاد األمريكي

أتي في ، وكان يمن المساواة والعدالةقبولة لجميع بدرجة مل تصل مزاياهان أو  ،فقط واحداً  ذا اتجاهين وليس اتجاهاً 
 .على التكنولوجيا، وسهولة نفاذ منتجاتها الصناعية لألسواقهذا اإلطار المطالبة بسهولة حصول الدول النامية 

 

باستعدادها لحدوث ذلك من خالل تقليل استخدامها زمة مباشرة األبعد هذه مريكية وحت الواليات المتحدة األأوقد 
 مخرين في صياغة قواعد النظاوزيادة مشاركة اآل، مر الواقعللسياسات االنفرادية والبعد عن أسلوب فرض األ

وظهرت الخالفات في وجهات النظر والمصالح  ،مريكيةولكن سرعان ما تغيرت السياسة األ ،7الدولياالقتصادي 
وخاصة بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي  ،والعولمة االقتصادية بين األطراف الفاعلة في النظام الدولي

  .خريناآل و التنسيق معأوعدم التشاور  ،مر الواقعض األوفر  ،العمل المنفرد إلىمريكية وعادت السياسة األ ،والصين
 

الصراع واحتدام السياسات الحمائية  استخداملحالة غير مسبوقة من  2222في عام وصل  والمالحظ أن العالم
 –ادية أدوات الصراع التجاري) العقوبات االقتص همت فيستخدً وا   التجاري، وحدث صدام عسكري بالفعل في أوكرانيا

م يبشر مرة أخرى بنظايالحظ عودة العالم لفي أوكرانيا الحرب  أزمةفي ظل تداعيات و ، العمالت، وغيرها( حرب
سع دور و وكذلك التبشير بعودة ت، وبعولمة اقتصادية متعددة األقطاب بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها جديد عالمي

صدمات الاألزمات و  في مواجهة القطاع الصناعي، ولمساعدة لحماية الطبقات الفقيرة ،الدولة في مسيرة التنمية
 .الخارجية

                                                           

د. مغاوري شلبي علي، التداعيات االقتصادية وعولمة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، تقرير أمتي في العالم، مركز الحضارة للدراسات  7 
 .1121، ص 2221السياسية، 
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 بين األزمة المالية العالمية وأزمة الحرب الروسية األوكرانية:الدولية االقتصادية  البيئةتغيير مالمح -ب
، 2222وعلى العولمة االقتصادية منذ عام  البيئة االقتصادية الدوليةزمة المالية العالمية تأثيراتها على تركت األ

كت بصماتها هم التداعيات التي تر أ منها االقتصاد العالمي، و  ىحتى اليوم ولم يتعاف ةهذه التأثيرات قائم أغلبومازال 
  :8بعد هذه األزمة ما يلياالقتصادية  البيئةمالمح على 
مأزق ل ةالعولمة االقتصادية الرأسمالي ومواجهة ،تهاوي اإلطار النظري والفلسفي للنظام الرأسمالي العالمي -1

 .عالجهافي و المالية  زمةاألبأخالقي بسبب فشلها في التنبؤ 
ث عادت ، حيعلى النظام االقتصادي العالميالمشرفة األطر المؤسسية وعدالة االقتناع بعدم فعالية زيادة  -2

ل بنك مث ،صياغة دور المنظمات االقتصادية الدولية بإصالح وبإعادةمطالبة  ى خر أترتفع مرة صوات األ
 .ومنظمة التجارة العالمية ،ينويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليتسال

 وزيادة ،ن السياسات االقتصادية التي تتبني الفكر الرأسماليوخاصة الدول النامية عتراجع دول العالم  تزايد -9
لعولمة ا ، والدخول في مفاوضات مع المؤسسات الدولية الراعية لمسيرةتقييدية وحمائيةاالتجاه لسياسات 

 .للحصول على مزايا تمكنها من مواكبة العولمة بطريقة وبوتيرة تناسب ظروفها
شل فتأكد قبلها ن أ، بعد المالية زمةتراجع العالم عن سياسة )السوق فقط( ألنها فشلت في مواجهة األ -4

 (. ة والسوق معاً ل، وبدأت السياسات االقتصادية والعولمة االقتصادية تتبني سياسة )الدو (الدولة فقط)سياسة 
لتي اسعر الفائدة  خاصة، اتزمللخروج من األاالقتصادية عن استخدام بعض األدوات دول العالم  تراجع -2

تمويل التسهيل الكمي لتوفير الواتباع سياسات  ،لمواجهة األزمة المالية الصفر ى تخفيضها لمستو تم 
 .9والسيولة الالزمة للقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي

 

االقتصادية بعد األزمة المالية العالمية، إال أن العالم وصل  البيئةورغم أن هذه التداعيات كانت مؤثرة على مالمح 
ام يتعرض النظ أكثر تعقيدًا، حيثجديدة إلى ظروف  األوكرانية في ظل تداعيات الحرب الروسية 2222عام 

) حتى تاريخ هوفشلالناتجة عن الحرب، بأبعاد األزمة بؤ بسبب فشله في التنجديد مأزق أخالقي لالعالمي الراهن 
فهناك  ،تجارة السلعزاد التفاف الدول على قواعد تحرير والحد من تداعياتها، كما  عالجها في (هذه الدراسة إعداد

ادية لرماالسياسات الحمائية الجديدة  وهي ضمنإفراط وتعسف في استخدام قواعد مكافحة اإلغراق والدعم والوقاية، 
التي ال تخالف قواعد المنظمة بشكل مباشر، كما زادت وتيرة الصراع التجاري الدولي وحروب العمالت، وتعطل 

ات لصالح التقدم على المسار تحت مظلة منظمة التجارة العالمية المسار متعدد األطراف لتحرير التجارة والخدمات 
والعودة  قود طويلة،بشكل لم يحدث منذ ع قيدّا ارتفاع وتيرة التضخماإلقليمية وشبه اإلقليمية والثنائية، وزاد المشهد تع

                                                           
 .12- 22ص  - ص ،2219 ،لمية: لماذا تستعصي على الحل؟ مركز الجزيرة للدراساتزمة المالية العامحمد حسن يوسف، األ 8

لمشكالت ل التداعيات المصاحبةلتسهيل الكمي هو أحد أدوات السياسة النقدية المستحدثة التي تستخدمها بعض البنوك المركزية لمعالجة ا 9 
مثل  ن حلهاعالتقليدية التقليدية، وصممت لمعالجة المشكالت التي عجزت األدوات  وهو أداة مكملة ألدوات السياسة النقدية، االقتصاديةواألزمات 

 .كانت أسعار الفائدة في الواليات المتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي منخفضة جدا منذ نهاية التسعيناتأداة سعر الفائدة، حيث 
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األزمة عن  انتقال اآلثار الناتجة تجعلالتغييرات  وكل هذه، وتداعياتها بقوة الستخدام أسعار الفائدة لمواجهة األزمة
 يعمل في بيئة معقدة وغير مستقرة. في الدول العربية جعلت القطاع الصناعيو ، سريع جداً 

 

 وأزمة الحرب الروسية األوكرانية: 12-وفيد بين أزمة جائحة كالدولية االقتصادية  البيئةتغيير مالمح -ج
ها أحدثت صدمة نأل ، وذلكزمات التي ضربت االقتصاد العالميمن أخطر األ 11-كوفيد جائحة زمة أقد كانت ل
ولم ، اعيالتي يعتمد عليها القطاع الصن وسالسل القيمة سالسل التوريد از العصبي للعولمة االقتصادية وهولجهل

سياسات  نالكبيرة في هذه األزمة أ وكانت المعضلةزمة متحركة، ألكونها  تتمكن دول العالم من التغلب عليها سريعاً 
لف القطاعات على مختق هي السبب األساسي لتفاقم تداعياتها الاإلغاالحترازية و سياسات ال وفي مقدمتهامواجهتها 
ن هناك لم يك ، وبجانب ذلكهذه القطاعاتوكأن )نيران صديقة( هي التي كانت تضرب ، طاع الصناعيومنها الق

ى ، ولذلك أثرت األزمة بقوة علالسابقة بخالف األزمات المالية زمةهذه األمثل للتعامل مع  مسبقاً  معد نظام عالمي
 . الصناعيومن ثم كان تأثيرها كبير على القطاع  التوريدالقيمة وسالسل سالسل 

 

تباطؤ نشاط القطاع الصناعي بسبب خاصة  ،وقد أدت الجائحة لتداعيات سلبية كثيرة على االقتصاد العالمي
لجائحة هو التأثير على التوجهات االستراتيجية للدول وللشركات، حيث لأخطر تأثير  وكان ،10عمليات اإلغالق

( Regionalizing Supply Chainsاإلقليمية)لتعزيز سالسل التوريد تسعى أصبحت معظم الدول والشركات 
سل التوريد أكثر جعل ساللتها ابتغيير استراتيجي الدول والصناعات المستقبل، كما قامت أغلبفي أي أزمات لتالفي 
حيث ارات، صناعة السيو  ،والتوريد لألماكن القريبة، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، والصناعات الكيماويةمرونة، 

مار في ستثالاة، كما قامت الدول والشركات بزيادة نقل مراكز اإلنتاج إلى األسواق النهائيبالشركات  ت معظمقام
 ة. التكنولوجيا الحديثة لالستفادة من مزايا سالسل التوريد الرقمي

 

 ية:انالحرب الروسية األوكر  ها القطاع الصناعي بعدفييعمل سوف التي  الدوليةأهم مالمح البيئة االقتصادية -د
اندلعت الحرب الروسية األوكرانية في توقيت حساس بالنسبة لالقتصاد العالمي، لتتسبب في أزمة اقتصادية عالمية 

فقط،  التوريد العالميةالقيمة و إرباك سالل  تؤثر على القطاع الصناعي من خالللم  األزمةواسعة النطاق، ألن هذه 
دت أزمة ، وعقغير مباشر عسكري وحولته إلى صراع الكبرى ولكنها أججت الصراع التجاري الدولي بين القوى 

، ووضعت جامحالتضخم ال تجه نحو مستوى الطاقة العالمية، وألهبت األسعار العالمية للغذاء، ودفعت التضخم لي
القوى االقتصادية الرئيسية المؤثرة في مسير العولمة االقتصادية في مواجهة بعضها البعض، ووضعت العالم على 

البيئة القطاع الصناعي و تأثير هذه الحرب على االقتصاد الدولي وعلى  فإنأزمة غذاء غير مسبوقة، ومن ثم حافة 
أعمق بكثير مما يتوقعه البعض. وعشية اندالع الحرب الروسية األوكرانية كانت هناك العديد من  التي يعمل بها
 ، ومن أهمها ما يلي:عربيةبالدول ال التي يعمل بها القطاع الصناعيبيئة ال المستجدات في

                                                           

 :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى 10 
(، معهد التخطيط القومي، ٦١ي، تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر، ورقة سياسات رقم )د. مغاوري شلبي عل -

 .٠٢٠٢ يونيوالقاهرة، 
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التقلبات في نمو التجارة العالمية للسلع والخدمات، حيث كانت تسيطر حالة من التباطؤ على معدالت نمو  -1
 ،التجارة العالمية، وكانت التوقعات غير متفائلة بشأن معدالت النمو االقتصادي في العالم بصفة عامة

 .متفائلةفي الدول العربية غير و توقعات نمو الصناعة في العالم  كانت وأيضاً 
احتدام الصراع التجاري الدولي وتهديد مسيرة العولمة و السياسات التجارية الحمائية،  اإلفراط في استخدام -2

 .، ومن ثم أصبح القطاع الصناعي يعمل في بيئة تسودها المنافسة غير العادلةوقواعد تحرير التجارة
لى مستوى له في السنوات العشر األخيرة قبل األزمة األمن الغذائي العالمي إلى أع ضعفل و وص -9

نتيجة اضطرابات سالسل ، في تفاقم أزمات الغذاء حول العالمتسببت  11-فيد ، ألن جائحة كو األوكرانية
اته على ، وبالتالي كان لذلك تأثير األجورتراجع التوريد، وتقلب أسعار السلع الغذائية، وفقدان الوظائف و 

 .عن ذلك اً في الدول العربية بعيد يالصناعالقطاع كن يالعالم، ولم صناعات الغذاء في 
، بسبب الجائحة 2211عام كاد النفط أن يكون مجاني حيث  ،كبيرة تقلبات كانت سوق النفط العالمية تشهد -4

، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية ٪4بنسبة  2222انخفض الطلب العالمي على الطاقة عام و 
، ةجائحة زادت وتيرتها مع الحرب الروسية األوكرانيالبسبب سوق النفط حالة من االرتباك  تالثانية، وشهد

 .نفط، وخاصة الصناعات المرتبطة بالفي الدول العربيةوكان لذلك تداعياته على الصناعات االستخراجية 
 

شير إلى أن أهم تفي المستقبل عة لم تضع أوزارها بعد إال أن تداعياتها ونتائجها المتوقفي أوكرانيا ورغم أن الحرب 
 سوف تتسم باآلتي:خالل الفترة القادمة التي سيعمل فيها القطاع الصناعي االقتصادية  البيئةمالمح 
، ومن ثم تراجع فرص حصول القطاع الصناعي في الدول العربية على تدفقات رؤوس األموال تراجع -1

إلى  لتها االستثمارات العالمية في روسيا وأوكرانيا، حيث ستؤدي الخسائر التي تحماالستثمارات األجنبية
ومنطقة ايوان، تو الصين منطقة مثل مؤهلة لالنفجار، غير مستقرة و إلى مناطق أخرى  التوجهالتنبه لخطورة 
 .11الشرق األوسط

لى ع االعتمادو  التجارة تحريرمن  االستفادةنحو تحقيق التوازن بين توجه دول العالم ومنها الدول العربية  -2
وير القطاع ، وهو ما يزيد أهمية تطةمن السلع االستراتيجية والغذائيالذاتي خاصة  االكتفاءالذات في تحقيق 

 .الصناعي في الدول العربية وخاصة الصناعات االستراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية
ية ومنها قيق التنمية االقتصادفي تحدورها و  ،التكتالت االقتصادية في مسيرة العولمةودور  أهميةتراجع  -9

األزمة الناتجة عن الحرب الروسية األوكرانية وكذلك  11-جائحة كوفيد  حيث تسببت، التنمية الصناعية
في زيادة حدة الخالفات بين أعضاء هذه التكتالت، وسعي كل دولة عضو للبحث عن مصالحها بطريقتها، 

 قيقياً ح هددت األزمة مستقبل االتحاد، ومثلت اختباراً في االتحاد األوروبي، حيث  وقد كان ذلك واضحاً 

                                                           

تحدة واليات الم، لكن زيادة سعر الفائدة في الخالل السنوات الماضية من االستثمارات األجنبية المباشرة بيرةكحصلت الدول العربية على تدفقات 11 
األمريكية وغيرها من الدول المتقدمة بسبب تداعيات األزمة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض هذه التدفقات وخروج االستثمارات األجنبية من 

 القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي، وهو ما يتطلب استعداد الدول العربية لذلك.
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ماسك لتو  للعمل االقتصادي المشترك واضحاً  لقدرة االتحاد على التعامل مع األزمات، وشكلت تهديداً 
 .12ومستقبل االتحاد

لحمائية ات اتوسع في السياسسيحدث حدوث تغيرات جوهرية في البيئة االقتصادية المحلية والدولية، حيث  -4
ليل تعميق الصناعة، وتقنحو التوجه نحو الداخل ونحو إحالل الواردات و ماية المنتجات المحلية، ويزيد لح

بما  تراجع في سهولة تدفق التجارة مقارنةسيكون هذا مصحوبًا باالعتماد على سالسل التوريد العالمية، و 
 . ةناعي في الدول العربي، وال شك أن كل هذا سيؤثر على مستقبل القطاع الصكانت عليه قبل األزمة

ي القطاعات ف جل التصديرأمن  االنتاج وتراجع فلسفة الذاتي االكتفاءفلسفة تزايد توجه دول العالم نحو  -2
وذلك  ،السلع االستراتيجية كالسلع الغذائية والدوائيةفي انتاج المختلفة ومنها القطاع الصناعي وخاصة 

جز الع وزيادةالدولية  التجارةحجم  انخفاضلى إلم تؤدي بعد أن تبين أن األزمات التي يمر بها العا
زيادة حدة المنافسة التي يواجها القطاع الصناعي محليًا شك أن هذه التوجهات ستؤدي إلى  وال، التجاري 

 .التي تواجه السلع الصناعية العربية في النفاذ لألسواق العالمية تودوليًا، وزيادة الصعوبا
 

 :على القطاع الصناعي في الدول العربية 12-جائحة كوفيدالناتجة عن  ةاألزم تداعياتاا: لثثا
ر تفاوت في حجم هذا التأث ووجود، 11-تأثر القطاع الصناعي في الدول العربية بجائحة كوفيد إلىتشير األرقام 

حة على ائة للجوبصفة عامة تركزت اآلثار السلبيبر الدول العربية، ع أخرى  إلىومن صناعة  أخرى  إلىمن دولة 
 الدول العربية في اآلتي:القطاع الصناعي ب

  تباطؤ نشاط القطاع الصناعي بسبب عمليات اإلغالق، وبسبب تراجع الطلب المحلي والدولي، وبسبب
 . في الدول العربيةاختالل سالسل التوريد العالمية التي ترتبط بها الصناعات 

 توردة من الخارج خاصة من الصين، وارتفاع معاناة بعض المصانع من نقص مستلزمات اإلنتاج المس
 أسعار مستلزمات اإلنتاج لبعض الصناعات خاصة صناعة المستلزمات الطبية والصيدالنية.

  تراجع االستثمارات في القطاع الصناعي، وتعليق الخطط االستثمارية بسبب حالة عدم اليقين التي صاحبت
 .في معظم الدول العربية األزمة

 وتأجيل بعض عمليات االندماجالعربية أسواق المالاول أسهم الشركات الصناعية في التأثير على تد ، 
 واالستحواذ في القطاع الصناعي.

 

ي الدول فجائحة على القطاع الصناعي الار آث أهم ويمكن تقديم مزيد من التحليل لبعض المؤشرات التي تعكس
 :، وذلك على النحو التاليالعربية

                                                           
 -، ص 2222، ابريل 222روبي في مواجهة أزمة التضخم، مجلة السياسة الدولية، العدد شلبي علي، آفاق تماسك االتحاد األو  ي د. مغاور  12

 .221 -117ص 
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 :العربية همية النسبية للصناعةلنمو واألاألثر على معدل ا -1
 %49,2حيث بلغ حوالي  ،2222عام  مساهمة اإلنتاج السلعي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربيةت تراجع

المحلي اإلجمالي للدول ، ويعود ذلك لتراجع مساهمة الصناعات االستخراجية في الناتج 2211عام  %41مقابل 
لصناعات ، وفي المقابل ارتفعت مساهمة ا2211عام  %22مقابل  2222عام  %12,9صل إلى تالعربية ل

 .2211عام  %12,9مقابل  2222عام  %11لي اإلجمالي للدول العربية لتصل لحوالي حالتحويلية في الناتج الم
ول دفي الناتج المحلي اإلجمالي لل الصناعات االستخراجية والتحويلية( يوضح تطور مساهمة 4والجدول رقم )

 ( وتطور معدل النمو السنوي باألسعار الجارية.2222-2212العربية خالل الفترة )
 

 ( 4رقم )الجدول 
 في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية الصناعات االستخراجية والتحويلية تطور مساهمة 

  الجارية األسعاروتطور معدل النمو السنوي ب
 (2222-2212خالل الفترة )

 
 معدل النمو السنوي باألسعار الجارية* في الناتج للصناعاتلنسبية همية ااأل

2010 2015 2018 2019 2020 2212/2215 2218/2212 2212/2222 
الصناعات 
 االستخراجية

99.1% 21.7% 22.2% 22.2% 12.9% -2.2% -2.1% -92.2% 

الصناعات 
 التحويلية

1.7% 12.2% 12.9% 12.9% 11.2% 2.4% 2.1% -4.1% 

 .92، ص 2221صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  المصدر:
 
  في الناتج المحلي اإلجمالي: الصناعة العربية على القيمة المضافة ومساهمة األثر-2

لك ليساهم في الناتج المحلي اإلجمالي ، وذ2222عام  %22,1صناعي بحوالي تراجعت القيمة المضافة للقطاع ال
تراجعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية كما  .2211عام  %92,9مقابل  %22,4العربية بحوالي  للدول

مليار دوالر عام  221,1مقابل  ،مليار دوالر 272,1حيث بلغت حوالي  ،%2,9بحوالي  2222العربية عام 
حوالي ، حيث بلغت %92,2بحوالي  2222تراجعت القيمة المضافة للصناعات االستخراجية العربية عام و  .2211

سعار العالمية تأثير الجائحة على األ إلىلك ، ويرجع ذ2211مليار دوالر عام  722,9مقابل  ،مليار دوالر 421,2
 2222عام  ةيالعربللدول الناتج المحلي اإلجمالي اهمة الصناعات االستخراجية في لك تراجعت مسللنفط والغاز، ولذ

  .2211ام ع %22مقابل  %12,9حوالي للتصل 
 

 اليالمحلي اإلجمالناتج القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ومساهمة الصناعة في ( يوضح تطور 2والجدول رقم )
 .(2222-2212)الدول العربية خالل الفترة ب
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 (5الجدول رقم )
  تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي بالدول العربية

 (2222-2212)خالل الفترة 
 )مليار دوالر(

 .22، ص 2221صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  المصدر:
 

 األثر على الكفاءة االقتصادية للصناعة العربية: -3
، حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 2222عام في الدول العربية  مؤشر الكفاءة االقتصادية لإلنتاج الصناعي تراجع

إلى ، وقد تفاوت تأثر هذا المؤشر من دولة عربية 2211عام  %2مقابل حوالي  %1,7 يفي الدول العربية حوال
 .أخرى 

 

 على إنتاجية عنصر العمل في الصناعة العربية: األثر-4
، 2222ام عفي الدول العربية  في مساهمة عنصر العمل في القيمة المضافة للقطاع الصناعي ع واضححدث تراج

 49,1مقابل  2222دوالر عام  ألف 92,2المضافة للصناعة حوالي  حيث بلغ متوسط مساهمة العامل في القيمة
ق بسبب عمليات اإلغالق وتطبي لك(، وذتفاوت واضح بين الدول العربية في هذا المجال)مع  2211ألف دوالر عام 

اإلجراءات االحترازية، وأيضاً بسبب أثر تراجع أسعار النفط والغاز على إنتاجية العامل في الصناعات االستخراجية، 
 بين إنتاجية العامل في الصناعات االستخراجية وانتاجية العامل في الصناعات التحويليةكبير د تفاوت يوج حيث

وبالتبعية ونتيجة  ا.هممن في كثافة رأس المال ونوعية اإلنتاج والتكنولوجيا المستخدمة في كلبسبب التفاوت  العربية
ليصل  ية،في الدول العربحدث تراجع لنصيب الفرد من الناتج الصناعي  ،لتداعيات الجائحة على القطاع الصناعي

اوت بين الدول العربية في هذا تفال، مع 2211ألف دوالر عام  2,94مقابل  2222ألف دوالر عام  1,77لحوالي 
 المجال.

 اجمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة االستخراجية السنة
القيمة 
 المضافة

معدل 
التغير 
 السنوي 
)%( 

المساهمة في 
الناتج 
 المحلي
)%( 

القيمة 
 المضافة

معدل 
التغير 
 السنوي 
)%( 

المساهمة 
في الناتج 

 المحلي
)%( 

القيمة 
 فةالمضا

معدل 
التغير 
 السنوي 
)%( 

المساهمة 
 في الناتج
 المحلي
)%( 

2015 528.0 -43.9 21.6 261.3 -2.3 10.7 789.3 -34.7 32.3 
2016 453.4 -14.1 18.7 261.4 0.1 10.8 714.9 -9.4 29.5 
2017 550.3 21.4 22.0 257.9 -1.4 10.3 808.3 13.1 32.3 
2018 730.2 32.7 27.0 279.8 8.5 10.3 1010.1 25.0 37.3 
2019 688.3 -5.7 25.0 281.9 0.7 10.3 970.1 -4.0 35.3 
2020 421.8 -38.7 17.3 267.9 -4.9 11.0 689.7 -28.9 28.4 
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 على الصادرات الصناعية غير البترولية العربية: األثر-5
دت عمليات ، وأ11-بسبب جائحة كوفيد 2222عام  %22,2التجارة الخارجية العربية بحوالي  تراجع إجمالي

مليار دوالر عام  244حوالي  تراجع الصادرات العربية من منتجات الصناعات التحويلية، حيث بلغت إلىاالغالق 
التراجع الكبير في  ومع ،%12لك بنسبة تراجع حوالي ، وذ2211مليار دوالر عام  227,1 مقارنة بحوالي ،2222

جمالي الصادرات العربية إمن  %92,9مثلت صادرات الدول العربية غير البترولية حوالي  ،صادرات النفط والغاز
جمالي الصادرات الدول العربية في إلك تغير مساهمات وقد صاحب ذ، 2211عام  %22,2قابل م 2222عام 

الدول العربية في  صتغير حص انيوضح( 2والشكل رقم ) (1الشكل رقم )و  منتجات الصناعات التحويلية.لالعربية 
 .2212مقارنة بعام  2222منتجات الصناعات التحويلية عام لجمالي الصادرات العربية إ

 

    
 .2221، 2211النقد العربي،  صندوق  المصدر:

 

ورغم كل اآلثار السلبية لألزمة على القطاع الصناعي في الدول العربية إال أن هذه األزمة حملت في طياتها بعض 
 اآلثار اإليجابية للقطاع الصناعي في الدول العربية والتي من أهمها ما يلي:

 تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودفعت  رفعت األزمة سقف التوقعات في مجال رقمنة الصناعة وإدخال
 أولوياته.  مقدمةلوضع عملية التحول الرقمي في في كثير من الدول العربية القطاع الصناعي 

  إلنتاج منتجات مطلوبة لمواجهة األزمة، مثل  في الدول العربية أدت األزمة إلى اتجاه الصناعات المحلية
 تعقيم، وأدوات الوقاية الشخصية، واستخدام الطابعات ثالثية األبعاد.بوابات الالمواد الطبية والعالجية، و 

  من األزمة، وخاصة صناعات األدوات والمستلزمات الطبية، وصناعات العربية استفادت بعض الصناعات
 المواد الغذائية، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجاتها محليا ودوليًا. 

  و أإلنتاج بديل للمنتجات المستوردة من الخارج في ظل تأخر  يةالعربخلق فرصة كبيرة أمام الصناعات
 .لألسواق العربيةوصول بعضها انقطاع 

  في كثير من الدول العربية، ووضع استراتيجيات لتعميق المساهمة في تسريع االبتكارات في الصناعة
 غذائية.والصناعات ال الصناعات المحلية خاصة الصناعات االستراتيجية وفي مقدمتها الصناعات الدوائية
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 الصناعات معظم حيث أصبحتفي الدول العربية،  لصناعاتلكثير من اتغيير التوجهات االستراتيجية ل 
، وقامت لالمستقبفي وأي أزمات لتالفي أزمة اإلغالق لتعزيز سالسل التوريد الوطنية واإلقليمية تسعى 
 والتوريد لألماكن القريبة.جعل سالسل التوريد أكثر مرونة، لتها ااستراتيجيبتغيير 

  ة.يستثمار في التكنولوجيا الحديثة لالستفادة من مزايا سالسل التوريد الرقمالازيادة العربية لالصناعات توجه  
 

 مي:في االقتصاد العالالصناعات العربية اندماج زمات الدولية وحتمية تغيير نمط اا: تكرار األ رابع
لبيئة االقتصادية الدولية هو تكرار األزمات على فترات متقاربة وانتشارها وتأثر أن أهم ما يميز ا لقد أصبح واضحاً 

 ،وزيادة اعتماد الدول على بعضها البعض في المجاالت المختلفة ميع دول العالم بها، وذلك بسبب عولمة االنتاجج
اندماج  نمطاختالف ك بسبب تفاوت من دولة إلى أخرى، وذلل العالم بهذه األزمات تتأثر دو حدة ولكن المالحظ أن 

لمخاطر نمط اندماجها في االقتصاد  الدول العربية إدراكاقتصادها في االقتصاد العالمي، وهو ما يعني ضرورة 
 .الخارجية والصدمات باألزمات في األجل الطويل، للحد من تأثر اقتصاداتها وصناعاتها العالمي والسعي لتغييره

 ي االقتصادي العالمي:ماهية وأهمية نمط االندماج ف-أ
يقاس مؤشر اندماج اقتصاد أي دولة في االقتصاد العالمي بالنسبة المئوية لمجموع الصادرات والواردات مقسومًا 

نظر تالدول  ظلتعلى الناتج المحلي اإلجمالي، وفي ظل العولمة االقتصادية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية 
ة العولمة تحرير التجارة الخارجية ومواكبنجاحها في وتعتبره داللة قوية على جاز، على أنه إنارتفاع هذا المؤشر إلى 

 األزمات كرارتاألمر الذي نعتقد أنه في غاية األهمية هو أن ، ولكن االقتصادية وتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق التنمية
 قتصاد العالمي ألي اقتصاد أوعلى أن المشكلة ليست في ارتفاع درجة االندماج في اال والصدمات الخارجية أكد

، ولكن المشكلة تكمن في نمط هذا االندماج، حيث أن مثل القطاع الصناعي قطاع معين داخل هذا االقتصادي أل
ا المي ليس في صالح هذه الدول، ألن هذفي االقتصاد العوالصناعات العربية النمط الحالي الندماج االقتصادات 

 ن المخاطر في الظروف العادية، وتتضاعف هذه المخاطر في ظل األزماتيحمل في طياته العديد م النمط
في نمط اندماج اقتصادها وقطاعها  إعادة النظر من الدول العربية من المهم لكل دولة ولذلك، والصدمات الخارجية

اسات يخاصة الس –من خالل السياسات االقتصادية  في األجل الطويل، والعمل في االقتصاد العالمي الصناعي
 .13على تغيير هذا النمط من االندماج لتقليل تأثرها باألزمات والصدمات الخارجية -التجارية والصناعية

 والصدمات الخارجية:على أهمية نمط االندماج في االقتصاد العالمي في مواجهة األزمات  نماذج-ب
ومخاطر نمط االندماج في االقتصاد  أهميةعلى لقد كشفت وأكدت األزمة الناجمة عن الحرب الروسية األوكرانية 

 للقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي، ودور هذا النمط في تفاوتوبالنسبة العالمي بالنسبة القتصاد أي دوله، 
                                                           

ة لعلى سبيل إذا نظرنا إلى التجارة الخارجية للدول كمدخل لالندماج في االقتصاد العالمي، ففي جانب السلع التي تطلبها دول العالم من دو  13 
كالمعدات واآلالت ومستلزمات اإلنتاج والسلع الغذائية واألدوية والتكنولوجيا الحديثة، تكون هذه الدولة ما إذا كانت صادرات مهمة واستراتيجية 

ترفيه وأدوات لالكترونية ووسائل اإللعاب األخضروات و الفواكه و ال سلع كمالية وترفيهية، مثل في موقف مريح، أما إذا كانت الصادرات عبارة عن
 ف ضعيف في حالة األزمات والصدمات الخارجية.تجميل، تكون الدولة في موقال
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ألزمة نموذجين واضحين يؤكدان تأثر االقتصادات والصناعات باألزمات والصدمات الخارجية، وقد قدمت هذه ا
سوق  يف اندماج القطاع الصناعي األوروبي االقتصاد الروسي في االقتصاد العالمي، ونمط نمط اندماجهما: ذلك و 

 لحرب.االناجمة عن زمة األاقتصاد روسيا والصناعة األوروبية ب، ودور كل منهما في تفاوت تأثر الطاقة العالمي
 دية:بالعقوبات االقتصا ثرهتأمدى روسيا في االقتصاد العالمي و اقتصاد نمط اندماج -1

لتقويض  صاديةاالقت العقوباتالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي  استخدمتبعد اندالع الحرب في أوكرانيا 
تعبئة دول العالم لعزل روسيا عن االقتصاد العالمي، وحرمانها من ركزت على ، حيث النفوذ الروسي االقتصادي

 تأثير ضعفومن أهم أسباب ، األموال سحرية تدفق السلع ورؤو ايا مز خاصة االندماج في االقتصاد العالمي، مزايا 
 :آلتيا ، حيث يالحظفي االقتصاد العالمي روسيالقتصاد الطبيعة نمط اندماج اعلى روسيا هو العقوبات تلك 
  ألنه مندمج في االقتصاد العالمي بطريقة تجعل  رغم شدة العقوبات االقتصادية، االقتصاد الروسيتماسك

اد العالمي يحتاجه ويعتمد عليه أكثر مما يحتاج هو القتصاد العالم ويعتمد عليه، خاصة بالنسبة للسلع االقتص
 .والحبوب واألسمدة االستراتيجية مثل البترول والغاز والمواد الغذائية وفي مقدمتها القمح

 ع مقابلهما دفااللتزام ب وكذلك بشأنالروسي،  والغاز االتحاد األوروبي بشأن حظر النفط حاد في نقساموجود ا
ية، فدول الروس والغاز يرجع باألساس إلى تفاوت درجة اعتماد دول االتحاد على واردات النفطبالروبل، والذي 

ا الحظر، وتبرر هذ فرض-أوروبياقتصاد  أكبر-ألمانيا  تعارض، بينما حظرالالبلطيق وبولندا تطالب بفرض 
وأنه من  ،سية على الفور، وأن وقف الواردات سيضر باقتصادها كثيراً اإلمدادات الرو  هاذلك باستحالة استبدال

 للسماح ألوروبا بإيجاد بدائل إلمدادات النفط الروسية. األفضل أن يكون الحظر تدريجياً 
  صعوبة تحمل معظم دول العالم ومنها الدول األوروبية لآلثار المنعكسة عليها من العقوبات االقتصادية على

لشركاء تضر اقتصادات جميع ا هاولكن ،ه العقوبات ال تلحق الضرر باالقتصاد الروسي فقطروسيا، ألن هذ
 ات االقتصاديةوالعقوباألزمة  االقتصاديين لها في العالم، ويؤكد ذلك تقرير منظمة التجارة العالمية حول تأثير

 .15تحاد األوروبيعلى تجارة اال كبيركان للحرب في أوكرانيا تأثير  حيث ،14على التجارة العالمية
 

 :نمط اندماج الصناعة األوروبية في سوق الطاقة العالمي-2 
 -كونه وليد السياسات األوروبية في هذا المجال رغم-في سوق الطاقة العالمي  اأوروبدول المالحظ أن نمط اندماج 

الدول  هذهناعات وصجعل مستقبل اقتصادات  هذه السياسات أوجدت نمط اندماج ألن ،في غير صالح هذه الدول
                                                           

14 WTO Secretariat note examines impact of the crisis in Ukraine on global trade and development, on: 
-  https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/devel_22apr22_e.htm 

، في حين كان %9.4، وتراجعت الواردات بنسبة 2222في مارس  %2.7بنسبة  انخفضت األوروبي صادرات االتحاد تشير األرقام إلى أن 15 
.، في المقابل كان التأثير %2.7، وتراجعت وارداتها بنسبة %9.4التأثير على الواليات المتحدة أكثر اعتدااًل، حيث انخفضت صادراتها بنسبة 

، ألن بكين لم تدعم العقوبات الدولية على %2.1ا نمت وارداتها بنسبة ، بينم%2.1على الصين ضئياًل، حيث انخفضت صادراتها بنسبة 
 ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: روسيا.

- Financial Times, Global trade falls 2.8% as Russia’s war in Ukraine hits container traffic, on: 
- https://www.ft.com/content/ae48f5b4-4928-4582-803c-6c2e02615154 
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الموردين أصحاب الحصة المسيطرة في  سياساتتغير ورهن ، للطاقة األسعار العالميتحت رحمة التقلبات في 
ن الحرب الروسية األوكرانية تنقلها مأزمة سياسات الطاقة األوروبية في ظل ما زالت  لذلكوخاصة روسيا،  السوق،

ما لم يتم اتباع أوروبا لسياسات تغير النمط الحالي ت المستقبلية أمام األزما، وستظل هكذا أزمة إلى أزمة أكبر
 في سوق الطاقة العالمي، ويرجع ذلك لألسباب التالية:وصناعاتها الندماج اقتصاداتها 

  على الغاز الروسي جاء نتيجة لسلسلة من السياسات ةاألوروبيوالصناعات  المفرط لالقتصاداتعتماد الاأن 
الصناعات المرتبطة الطاقة النووية في ألمانيا، وحظر صناعة ما في ذلك حظر الخاطئة، ب الصناعية

 .تطوير موارد الغاز الطبيعي المحلية في دول االتحادب
  التحاد دول اأن اندماج االقتصادات والصناعات األوروبية في سوق الطاقة العالمي تم بناؤه على أساس أن

روبا كمية الغاز التي تستوردها أو وأن عملية استبدال ، لروسيالغاز ا من بديل أرخص يهالد ليساألوروبي 
من خالل الحصول على الغاز المسال  أن تتمي مكن ، مليار متر مكعب 122والتي تبلغ حوالي  من روسيا

أي أن الدول األوروبية أخذت في حساباتها عنصر هذا سيكون بأسعار أعلى بكثير، دول أخرى ولكن من 
مبني على المزايا النسبية كأحد أسباب قيام التجارة الدولية عندما قررت االعتماد على اختالف التكاليف ال

في الحسبان مخاطر هذا النمط من االندماج على االقتصادات النفط والغاز الروسي، ولكنها لم تأخذ 
 .لة األزمات والصدمات الخارجيةاوفي ح والصناعات األوروبية في األجل الطويل

 التحاددول ا تحقيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الذي تسعى إليهحاد األوروبي في عدم نجاح االت 
 أهمها التخوف من، وذلك للعديد من األسباب في إطار سياسات االتحاد الحاكمة لقطاع الطاقة منذ فترة

، 16خم األخضرضارتفاع التكاليف التي سيتحملها القطاع الصناعي، ودور هذا التحول في رفع ما يعرف بالت
 .17في هذا المجال في السياسات والتقنيات البديلة ير دول االتحادتفكوعدم 

 

 لعالمي:العربية في االقتصاد ا راهن الندماج االقتصادات والصناعاتضرورة تغيير النمط ال -ج
د المفرط ي االعتمايتمثل ف خالل التجارة الخارجيةفي االقتصاد العالمي من  العربية اتالمالحظ أن اندماج الصناع

على سالسل التوريد العالمية لتوفير مستلزمات االنتاج، هذا بجانب االعتماد بشكل واضح على استيراد السلع 
 وفي هذا الجانب يالحظ اآلتي:الرأسمالية والتكنولوجيا الالزمة للقطاع الصناعي، 

  محلية، على حساب المكونات البية العر  المكونات األجنبية في منتجات الصناعات التحويليةنسبة ارتفاع
 .ضع، ويتطلب استخدام السياسات التجارية لتغيير هذا الو في الدول العربيةوهذا يهدد فرص نجاح التصنيع 

                                                           
التضخم األخضر هو تضخم ناتج عن التحول إلى الطاقة النظيفة، ألن النتيجة غير المقصودة للتحول هي ارتفاع التكاليف واألسعار، ومنها  16 

 دة الطلب عليها.اعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار المعادن الضرورية للطاقة المتجددة والخضراء، مثل النحاس واأللومنيوم والليثيوم نتيجة زي

، مثل ازالغ وخاصة سوق الغاز من خالل استخدام تقنيات حديثة إلنتاج العالمييمكن ألوروبا أن تغير نمط اندماجها في سوق الطاقة كان   17 
الوارد َتج بتلك التقنية ن، رغم أن الغاز الطبيعي الم  منذ سنوات تم حظرها في أوروباالتي تقنية البالتكسير الهيدروليكي، وهي  الغاز إنتاجتقنية 

 .2221في شتاء عام لمواجهة األزمة  أوروباساعد هو الذي الواليات المتحدة األمريكية إلى الدول األوروبية  من
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  ول ودور صعوبة الحص –والمستوردة من الخارج باألساس  -ضعف التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة
 .صناعات العربية مقارنة بالدول المتقدمةلنتاجية لعلى التكنولوجيا الالزمة للصناعة في ضعف اإل

  قطع الغيار، وأجزاء السيارات مستلزمات اإلنتاج األساسية مثل في  العربيةالصناعية تركز الواردات
منتجات ال وغيرها من، األدوية، والمركبات العضوية وغير العضوية، والخشبمكونات والجرارات، و 

عالية، وتعتبر بعض هذه الواردات والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها المضافة القيمة الصناعية ذات ال
 .الدول العربيةلنجاح التصنيع في  محدد أساسي الدول العربيةوغير المتوفرة في 

 

في االقتصاد العالمي عبر نافذة ات والصناعات العربية وخالصة القول هنا أن النمط الحالي الندماج االقتصاد
ي طياته ، بل ويحمل فالصناعات العربيةونافذة التكنولوجيا )صادرات وواردات( في غير صالح  يةالخارجالتجارة 

الصدمات الخارجية. والجدول رقم و  خاصة في حالة األزمات تؤثر على االقتصادات والصناعات العربيةمخاطر 
 .الدول العربية القطاع الصناعي في( يوضح التحديات التي يفرضها هذا النمط من االندماج على 7)
 

 (6الجدول رقم )
 بر التجارة الخارجيةعاندماج القطاع الصناعي بالدول العربية في االقتصاد العالمي  مخاطر نمط

 المخاطر والتحديات اتجاه التجارة نوعية التجارة

تجارة المنتجات 
 تامة الصنع

 صادرات 
ة واألقمشوالبالستيك، تتركز في األسمدة، 

والمنسوجات والمالبس الجاهزة، واألجهزة 
 ، واألدوية، والكيماويات.المنزلية

المضافة والمكون  صادرات محدودة ومنخفضة القيمة
المعرفي، وتتعرض لمنافسة حادة في األسواق المحلية 

 والعالمية

 واردات 
قطع الغيار، اآلالت والمعدات، و تتركز في 

، واألدوية، وأجزاء السيارات والجرارات
 .والمركبات العضوية وغير العضوية

دم توفرها ، وقد يشكل عسلع استراتيجية لنمو وتعميق التصنيع
تهديدا ألداء القطاع الصناعي ولفرص نجاح سياسات 

 التصنيع المحلي

تجارة 
مستلزمات 
اإلنتاج 
 الصناعي

 صادرات 
 ومواد نصف مصنعة –مواد خام 

وقد  أسعارها العالمية، صادرات تتعرض لتقلبات كبيرة في
تعتمد في انتاجها على تكنولوجيا من الخارج، وقد يكون 
اإلفراط في تصديرها على حساب تراجع فرص نجاح تعميق 

 ، ونقصها في األسواق المحلية.التصنيع المحلي

 واردات 
مكونات أساسية، ومستلزمات إنتاج رئيسية 
 وبنسبة كبيرة من المكونات في المنتج النهائي

ن أجل م إلنتاجولتمثل مكون أساسي لنمو وتعميق التصنيع، 
الل وقد يشكل عدم توفرها بسبب اخت –الوفاء بعقود التصدير 

سالسل التوريد صدمة كبيرة للقطاع الصناعي، بجانب أن 
 اسعارها ترتفع باستمرار
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 المخاطر والتحديات اتجاه التجارة نوعية التجارة

تجارة الطاقة 
والمنتجات 

 النفطية
 واالستخراجية

 صادرات 
 ةومواد تعديني ياتوبتروكيماو وغاز نفط خام 

للنضوب  وتتسم بالقابلية –تتعرض لتقلبات األسعار العالمية 
وردة على تكنولوجيا واستثمارات مست واالعتماد-وتلويث البيئة 

 بشكل أساسي. 

 واردات 
ومواد  ،وبتروكيماويات ،منتجات بترولية مكررة

 تعدينية عالية القيمة

م لإلنتاج ر محدد مهوتعتب –تتعرض لتقلبات األسعار العالمية 
  بالدول العربيةوالتصدير في القطاع الصناعي 

تجارة تكنولوجيا 
 التصنيع

 مستورد صافي للتكنولوجيا الدول العربية
 الالزمة للصناعة

لتنافسية و تشكل تهديد لفرص نجاح عمليات تعميق التصنيع، 
 –وذلك بسبب صعوبة نقل التكنولوجيا واحتكارها الصناعة، 

 وتغيرها الدائم –سعارها باستمرار وارتفاع أ
 تم إعداده بمعرفة الباحث. المصدر:

 

التي و القطاع الصناعي في الدول العربية،  الجدول السابق يوضح المخاطر والتحديات التي تواجهوالمالحظ أن 
 تكمن في ال ن المشكلة الحقيقيةأحيث  ،بها كثر تأثراً أيف في مواجهة الصدمات الخارجية و تجعل هذا القطاع ضع

نما إو  ،عبر بوابة التجارة الخارجية ةالعالميسالسل اإلنتاج الصناعي اندماج القطاع الصناعي للدول العربية في 
في مجال  ةخاص ة،الخارجي األسواقعلى العربية الكيفية التي تعتمد بها الصناعة  ، أيتكمن في نمط هذا االندماج

 .ألسواق العالميةا إلىفي مجال تصدير المنتجات الصناعية العربية و  ،تاجالحصول على التكنولوجيا ومستلزمات اإلن
 

 من األزمات الخارجية:العربية  اتحماية الصناعلالتجارب الدولية اا: الدروس المستفادة من خامس
، يميقلعلى المستوى اإل الدولية لمواجهة األزماتالتجارب بعض الدروس المستفادة التي أفرزتها  العديد منهناك 

اآلسيان تجربتين نموذجيتين، وذلك لنجاحهما النسبي في مواجهة  عوتعد تجربة االتحاد األوروبي وتجربة تجم
ا والقطاع اقتصاداتهلحماية  عربيةبناء منظومة ل مثل هذه التجارب من العربيةدول الويمكن أن تستفيد ، األزمات

 .والصدمات الخارجيةاألزمات  منالصناعي 
 تحاد األوروبي:تجربة اال  -أ

تعرض االتحاد األوروبي للعديد من األزمات، مثل أزمة الديون السيادية، واألزمة المالية العالمية، وأزمة خروج 
 نسبياً وأزمة الحرب الروسية األوكرانية، وقد نجح االتحاد ، 11-فيد بريطانيا من االتحاد األوروبي، وأزمة جائحة كو 

 :ةالتالي تتكون من اآللياتل مع األزمات للتعاممشتركة ر منظومة يطو في ت
 يفالدول األعضاء كوسيلة دائمة للتعامل مع األزمات المالية  هاأطلقت، وهي آلية آلية االستقرار األوروبية 

تستهدف مساعدة الدول األعضاء في ، و 2212، وذلك أثناء مواجهة أزمة الديون السيادية عام المنطقة
 .يةاألوروب تضرر الوحدة النقدية لمنع حفاظ على االستقرار المالي والنقدي، والالمالية األزماتمواجهة 
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  وتهدف إلى0202في  األوروبية المفوضية بنتهات، و األزمات أثناءخطة طوارئ إلمدادات األمن الغذائي ، 
 .تعزيز المرونة لسلسلة التوريد الغذائية، و الغذاء أثناء األزماتفي مواجهة األعضاء نقص  تجنب

 عندماو  الساعة، مدار على الكوارث يراقبالذي  األزمات مركز بموجبها يعمل، وهي آلية المدنية لحمايةا يةآل 
 طلب المساعدة من بقية األعضاء.تو  مركزال إلىتلجأ  األزمة مع التعامل من االتحادب عضو دولة تتمكن ال

 2222-2221األوروبي خالل الفترة ضمن آلية الحماية المدنية التابعة لالتحاد  تم وضعها خطة لإلنقاذ 
لتغطية حاالت الطوارئ الصحية، وتفشي األوبئة،  االستراتيجيةتهدف إلى إنشاء احتياطيات من المعدات 

 والنووية وحاالت الطوارئ األخرى. واإلشعاعية، والبيولوجية، الكيميائية،والحوادث ذات الصلة بالمواد 
  بهدف، 2221االتحاد عام  ، وهي وحدة أنشأهاتبطة باألمن السيبرانيمشتركة لمواجهة األزمات المر الحدة الو 

 .واسعة االستجابة السريعة ألي دولة عضو تتعرض مؤسساتها وشركاتها لهجمات إلكترونية
 

 دياقتصامن أنه ال سبيل إلى التغلب على هذه األزمة بدون انتعاش  انطالقاً  11 -أزمة كوفيد  وقد واجه االتحاد
ارس لألزمة، حيث قرر المجلس األوروبي في م مشتركتصدي التبني سياسة ال، و على التضامن والقوة مبني أوروبي
، مبادرة االنتعاش 2222اعتمدت المفوضية األوروبية في مايو و تنسيق التدابير المتخذة على الحدود،  2222

األوروبي في مواجه األزمة، وكان أحد التدابير التي تضمنتها المبادرة هو إنشاء صندوق إنعاش أوروبي من أجل 
مليار يورو لدعم االقتصاد ومكافحة البطالة، واتخذت  242إنشاء شبكة األمان األوروبية بـميزانية ، و نموالتضامن وال

بية حيازة معدات ط، و الدول األعضاء عددًا من التدابير لتنسيق الجهود في مجال الصحة العاّمة وحماية المواطنين
اية برام صفقات عمومية مشتركة لشراء تجهيزات الوقمشتركة، وذلك بإنشاء أول احتياطي مشترك للمعدات الطبية وإ

ن منها تعزيز حركة البضائع والعامليكان اتخاذ إجراءات لمنع حدوث أزمة غذاء، ، و الفردية وصناعة وشراء اللقاحات
تعاون دول و  ،األساسيين في السوق الموحدة، وتدشين الممرات الخضراء والمبادئ التوجيهية لحماية صناعات الغذاء

 2222التحاد لتقديم المساعدات لدول العالم الشريكة لمواجهة الجائحة، حيث أطلقت المفوضية األوروبية في ا
تم دمج موارد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ومؤسساته المالية، ووصلت القيمة اإلجمالية و برنامج )فريق أوروبا(، 

 .مليار يورو 92,2للبرنامج حوالي 
 

تيسير حركة السلع والبضائع ب االتحاد األوروبي قام ،11 -الصناعة من تداعيات أزمة كوفيداع قطحماية وفي مجال 
داخل االتحاد، من خالل ممرات إمداد ذات أولوية على الحدود، من أجل سهولة تزويد المستشفيات والمتاجر 

، الحكومية على المساعداتتيسير الحصول و  ،دعم الصناعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، و والمصانع بمستلزماتها
إنشاء و  ،تنسيق الجهود من أجل زيادة القدرات اإلنتاجية، ومنع تصدير منتجات الوقاية الفردية بدون تصريحو 

مليار يورو لضمان القروض المقدمة للشركات  222صندوق إنعاش من أجل استمرار التضامن والنمو، وتخصيص 
مليار يورو من  42تقديم ، و مليار يورو لوكالة دعم االستقرار 242تخصيص عبر بنك االستثمار األوروبي، و 

وتدشين ممرات خضراء لحماية الصناعات ، المصرف األوروبي لالستثمار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .صناعة المعدات الطبية، و الغذائية

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/article/la-solidarite-europeenne-face-au-covid-19#sommaire_1
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 اآلسيان:تجمع تجربة  -ب
منظومة كاملة لمواجهة األزمات، ولكن  لم ينجح في بناء اآلسيان العديد من األزمات، إال أنهتجمع رغم مواجهة 

إطار  فيو بتوافق اآلراء، اآلسيان تجمع يعمل حيث كان هناك تنسيق بين الدول األعضاء خالل هذه األزمات، 
إنشاء آلية تعاون استجابة لألزمة المالية اآلسيوية في التعاون في مواجهة األزمات المتكررة قامت دول اآلسيان ب

تكوين ، و 2212إقامة معهد اآلسيان للسالم والمصالحة ومنع األزمات عام ، و اخر تسعينيات القرن الماضيأو 
 ، باعتبار األرز سلعة استراتيجية لجميع شعوب اآلسيان.الطوارئ يستخدم عند  رزي من األاحتياط

 

تغلب توفير كل أنواع الدعم للبتكثيف التعاون المشترك و  تجمع اآلسيانتعهدت دول  11 -مواجهة أزمة كوفيد وفي 
وضع خطة إلنعاش ، و األعضاءالتعاون العلمي من أجل تطوير لقاح، وضمان وصوله إلى كل ، و زمةاألعلى 

اطات وتطوير االحتي ،واألمن الغذائي ،، تركز على تعزيز التضامن االجتماعياألزمةاالقتصاد في مرحلة ما بعد 
 .األزمةأثناء  األعضاء احتياجاتات اآلسيان لدعم يات احتياطواستخدام مستودع ،من اإلمدادات الطبية

 

 للصناعاتزيادة الدعم ب تجمع اآلسيان قامت دول 11 -وفي مجال حماية الصناعة من تداعيات أزمة كوفيد
عات األشد الدعم للصنا تقديم، و لتحسين استقرار االقتصاد اإلقليمي الصناعاتالصغيرة والمتوسطة وغيرها من 

للموظفين الذين يقومون بزيارات عاجلة في مجاالت التجارة واإلنتاج والخدمات  فتح مسار سريع، و األزمةمن  تضرراً 
 وضع خطة، و الحفاظ على تدفق البضائع، واستقرار سالسل الصناعة واإلمداد، و األعضاءدول الالتكنولوجية بين 

قاء ة الحواجز، وتعزيز تدفق التجارة واالستثمار، وإبالتكامل لزيادة خفض الرسوم الجمركية، وإزال قوةالستفادة من ل
قرار تنسيق سياسات االقتصاد الكلي لتحقيق االست، و األسواق مفتوحة، في محاولة الستعادة النمو بأسرع وقت ممكن

متناع االاتفاق الدول األعضاء على ، و ضخ مليارات الدوالرات في النظام المالي، و يالصناعاإلنتاج في سالسل 
اتخاذ تدابير غير ضرورية قد تؤثر على التدفق السلس للبضائع األساسية مثل الغذاء واألدوية والمستلزمات عن 

نسيق الوثيق الت، و الطبية، ومواصلة معالجة الحواجز غير الجمركية، التي تعوق التدفق السلس للبضائع والخدمات
زيز الجهود مبادرات لتعبعض التحديد ، و عبر الحدود بين وكاالت الجمارك، لمواصلة تعزيز إجراءات تيسير التجارة

معالجة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة واالستثمار، وتوسيع  وأهمها، األزمةالمشتركة نحو التعافي فيما بعد 
يان دول اآلس لتجارة الحرة بينلالتوقيع على الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، وهي اتفاقية ، و مجاالت التعاون 

 . (والهند ،ونيوزيلندا ،وأستراليا ،وكوريا الجنوبية ،واليابان ،الصين)وشركائها الستة في االتفاقية 
 

 األزمات والصدمات الخارجية: ومواجهة العربيةالدول  –ج 
لية الما األزمةاألزمة اآلسيوية و منها ، كثيرةوصدمات خارجية بأزمات كغيرها من دول العالم  العربيةدول التأثرت 
وأخيراً األزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وكان تأثر االقتصادات والصناعات ، 11-كوفيد وأزمة جائحة  العالمية

دول ال أن الإ تلك األزماتورغم تكرار باألسواق العالمية،  القوي ارتباطها  الصدمات ناتج عنو العربية بهذه األزمات 
ة لمواجه ولم تضع منظومة عربية مشترك ،اتهذه األزم مواجهةوآلياتها في  اسياساتهأو تنسق بين لم توحد  العربية



                                                   

- 26 - 
 

التعاون الخليجي خالل مجلس ما قامت به دول  ىمع ذلك يجب اإلشارة إلو  .هذه األزمات والتعامل مع تداعياتها
األزمات،  ةعلى التعاون في مواجه الدول األعضاء حرصالتأكيد على تم  ، حيثكتجمع عربي شبه إقليميالجائحة 

، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة 11-كوفيد أزمةأهمية تعزيز التعاون المشترك الستمرار مكافحة على و 
 في المستقبل.األوبئة واألمراض والجوائح المماثلة 

 

-يد فأزمة كو  في مواجهة نسبياً  كان موجودالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي  ويمكن مالحظة أن
صـة اللجـان المتخص عدد منإنشاء ب قامت دول المجلسعمل العربي المشترك، حيث دائرة األوسع للمقارنة بال 11

لجنة التعاون المالي  :ومن بين هذه اللجان المشتركة ،زمةاألالتنسـيق فـي مواجهـة  دعـم وتكامـل مجاالتل
كما كان  ،البنوك المركزيةلجنة محافظي اق المالية، و ، ولجنة هيئات األسو لجنة التعاون التجاري و ، واالقتصادي

ورغم  .األمن الغذائيمن أجل ضمان  هابينضمـان تدفق السلع والخدمات األساسية لبين دول المجلس تعـاون هناك 
وال ، 11سياسات وإجراءات مشتركة لمواجهة أزمة كوفيد الدول على مستوى جامعة الدول العربية لم تتخذ ذلك 

 همهاأ ، كان من متنوعةقطرية إجراءات القطاع الصناعي من تداعيات األزمة، وفي الغالب كانت سياسات و لحماية 
 :ما يلي
 على االقتصاد ككل وعلى القطاعات األكثر تخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة التداعيات االقتصادية لألزمة 

 .ومنها القطاع الصناعي تأثرا باألزمة
  وإدخال بعض اإلصالحات الهيكلية في سوق العمل ة باألزمةدعم العمالة الوطنية المتأثر. 
 للحد من تأثر أنشطة القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي الحفاظ على االستقرار المالي. 
  لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.والغذائية تقديم الدعم للصناعات الطبية 
 للمشاريع الصغيرة  ، وخاصةدة هيكلة دفعات القروضإعامن خالل  المتأثرة باألزمة اتدعم الصناع

 تمديد فترة السماح وإعادة جدولة القروض للمنشآت األشد حاجة.، حيث تم والمتوسطة وللصناعات الطبية
  .دعم المصاريف التشغيلية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة باألزمة 
   ضافة وضريبة الدخلضريبة القيمة المالضرائب مثل تأجيل دفع. 
  عض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت وبتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية

 .القطاع الخاص
  ديد رخص تم، و عن طريق تأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتهاالمرخصة التي تأثرت باألزمة دعم المصانع

  تير الكهرباء للمنشآت الصناعية.تأجيل دفع فوا، و التشغيل للمصانع المنتجة
 

 :الخارجية والصدماتاألزمات التعامل مع  للدول العربية من والدروس المستفادة الحقائقأهم  -د 
التي أثرت على االقتصادات وعلى القطاع تعامل مع األزمات والصدمات الخارجية دولية للتجارب الالفي ضوء 
د على العديد من الحقائق يأكالتكشف و يالحظ أنه تم ال، (11-وفيد خاصة أزمة كفي الدول العربية )الصناعي 
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، وخاصة يقطاع الصناعالتي يجب أخذها في الحسبان من قبل راسمي السياسات المؤثرة على الوالدروس المستفادة 
 ما يلي: والدروس السياسات التجارية والصناعية، ومن أهم هذه الحقائق

لمشكلة ليست في ارتفاع درجة اندماج االقتصادات والصناعات العربية في كشفت األزمات المتتابعة عن أن ا .1
االقتصاد العالمي، ولكن المشكلة تكمن في نمط هذا االندماج، فمهما ارتفعت نسبة االندماج في االقتصاد 

س في يالعالمي واالعتماد على القطاع الخارجي في تحقيق النمو، تبقى المشكلة في نوعية االندماج وكيفيته ول
كم االعتماد على العالم الخارجي، أي أن المهم هو ما يقدمه القطاع الصناعي في الدولة للعالم وما يأخذه من 

هل هذا آخر بمعنى و العالم من حيث الكيف والكم، وماذا لو تعطلت سالسل االندماج مع العالم الخارجي، 
تحقيق نمو ذاتي مستدام أم يحمل في طياته  النمط من االندماج يساعد االقتصادات والصناعات العربية على
 خارجية.الصدمات اللظروف العادية وفي حالة مخاطر يمكن أن تؤثر على االقتصادات والصناعات العربية في ا

عن ضعف سالسل اإلمداد والتوريد التي تربط الصناعات العربية بالعالم الخارجي،  ات المتتابعةكشفت األزم .2
الحالي الرتباط الصناعات العربية بهذه السالسل يحمل في طياته العديد من المخاطر، وأن اإلبقاء على النمط 

 .بسبب الصدمات الخارجيةوالتمويل واالستثمارات والعمالة خاصة مخاطر انقطاع وصول مستلزمات اإلنتاج 
في مجال  ربيةعالدول الضرورة تغيير االستراتيجيات والسياسات التي تتبناها  علىالمتتابعة  اتاألزم أكدت .9

ي التجارة فواالندماج تنمية وتعميق الصناعة، وأن استراتيجية تنمية وتعميق الصناعة القائمة على التكامل 
 العالمية أو القائمة على تسليم المفتاح ليست هي المثلى في جميع األحوال. 

في المؤشرات يكمن ير خط خللعن وبعدها أزمة الحرب الروسية األوكرانية  11-جائحة كوفيد  كشفت أزمة .4
يث يتم الخلط ح ومنها التنمية الصناعية في الدول العربية،التنمية  وحالة لتقييم انجازات يتم استخدامهاالتي 
ا داللة على لهوالمتغيرات قد تكون  باإلحصائياتالخاصة  ، فاألرقاموالمؤشرات والمتغيرات اإلحصائياتبين 

 تحسن ىولكنها في الغالب ليست مؤشرات تدل علالصناعية،  حقيق التنميةلت توفر البيئة والوسائل الالزمةمدى 
ي القطاع رفع معدالت النمو فتعمل الدول العربية على الصناعية، فعلى سبيل المثال  حالة التنمية حقيقي في

 ةهو االهتمام بنوعيمن ذلك ، ولكن األهم بالفعل طاع الصناعي معدل نمو مرتفعققد يحقق الو الصناعي، 
ثره ومدى تأ ،ومدى اعتماده على الخارج ،وجودة واستدامة وذاتية هذا النمو، وكذلك االهتمام بمصادر هذا النمو

 ، وهكذا بالنسبة لغيره من مؤشرات التنمية الصناعية.18باألزمات والصدمات الخارجية
نية سبة الصادرات البيأهمية ميزة القرب الجغرافي في وقت األزمات، حيث زادت ن لىع 11-أكدت جائحة كوفيد .2

السل ، وهذا يعني أهمية إيجاد س2211عام  %11مقابل  2222عام  %12,1للدول العربية لتصل لحوالي 
التي تصيب  تاالصناعة العربية من االضطرابو لحماية االقتصادات  عربية للقيمة وسالسل عربية للتوريد، وذلك

 .لتكامل الصناعي العربيل ؤكد على األهمية الكبيرةكما يالصدمات، و  األزمات وقتفي  العالمية السالسل

                                                           

 ،كورونا والمؤشرات الحقيقية لقياس إنجازات مسيرة التنمية عربياً د. مغاوري شلبي علي،  18 

-https://www.awalan.com/Article/4122/%D 1%29% D 1%22% D 2% B 1% D 1%22% D 1%27% D 2% A2 
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، وأزمة الحرب في أوكرانيا عن أهمية االتجاه بقوة إلعادة النظر في طبيعة العالقات 11 -كشفت أزمة كوفيد .7
 وطبيعة التعاون بين الدول األعضاء في التكتالت االقتصادية اإلقليمية وشبه اإلقليمية، فقد كانت اختباراً حقيقياً 

تعاون بين الدول األعضاء في هذه التكتالت، حيث ط ِرح في ظل األزمتين سؤااًل في غاية األهمية وهو: هل لل
السوق المشتركة الواحدة ألي تكتل اقتصادي تكون سوق واحدة في الظروف المواتية فقط، أم في حالة األزمات 

فق قتصادية عن السياسات الجماعية المت؟، وهل خروج األعضاء في التكتالت واالتفاقيات االوالصدمات أيضاً 
عليها وبحث كل عضو عن مصالحة بطريقته الخاصة مبرر في ظل األزمات والصدمات الدولية؟ وما هي 

 فائدة هذه التكتالت واالتفاقيات إذا تم الخروج على قراراتها في ظل األزمات والصدمات.
د من القضايا التي تؤثر على االقتصاد بصفة عامة على أهمية سرعة التعامل مع العدي 11 -أكدت أزمة كوفيد .2

 وعلى قطاع الصناعة بصفة خاصة في الدول العربية، ومن أهمها:
 لقطاع ل بيةالعر في لحكومات اها التي تقدم قضايا التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية الحديثة

 .الصناعي
 ودور القطاع الصناعي فيها ضرورة التركيز أكثر على قضايا التنويع االقتصادي. 
  يمية.اإلقلالعالمية و المشاركة في سالسل القيمة تحسين أهمية سياسات تعزيز االبتكار الصناعي و 
 .أهمية التغيير الهيكلي وزيادة اإلنفاق على التعليم إلعداد العمالة الوطنية للقطاع الصناعي 

ذه القاعدة ، ألن هاصيلالعربية تشمل كافة التفدول الأكدت األزمة على أهمية وجود قاعدة بيانات للمصانع في  .2
 في إدارة أي أزمة تواجه القطاع الصناعي. الدول العربيةفي غاية األهمية لنجاح 

لمواجهة األزمات والصدمات المتكررة في المجاالت  عربيةعلى ضرورة وجود منظومة ات المتكررة أكدت األزم .1
، وبالتالي ألزماتلمواجهة ا العربية يز االعتماد المتبادل بين الدولاالقتصادية والسياسية واألمنية والغذائية، لتعز 

 أهمية وجود منظومة لحماية القطاع الصناعي من هذه األزمات والصدمات.
 

 سياسات تعزيز قدرة القطاع الصناعي في الدول العربية على مواجهة األزمات والصدمات:اا: سداس
مية القطاع الصناعي في الدول العربية عن السياسات واآلليات بصفة عامة ال يمكن فصل سياسات وآليات تن

الزمة لتعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة األزمات والصدمات الخارجية، ألن نمو هذا القطاع على أسس سليمة لا
ستجدات م تالئم المستجدات العربية والدولية، وتواكب أهم المستجدات الخاصة بالتنمية الصناعية المستدامة، وتواكب

ر هو أكبر ضمانة لحماية القطاع الصناعي من التأث الثورة الصناعية الرابعة، وتركز على استغالل الموارد العربية
لكال النوعين من السياسات واآلليات، ولكن يجب التأكيد هنا  األعلىهو الهدف و  باألزمات والصدمات الخارجية،

 يحتاج إلى الخارجيةالعربية على مواجهة األزمات والصدمات  على أن زيادة قدرة القطاع الصناعي في الدول
االقتصادات هذا القطاع و ير نمط اندماج يتغفي نفس الوقت تعمل على على تنمية القطاع الصناعي و سياسات تركز 

 ،يليس نمو مرتفع فقط، ولكن نمو ذات القطاعهذ حققه يفي االقتصاد العالمي، ليكون النمو الذي  العربية ككل
 ومن أهم هذه السياسات ما يلي:، باألزمات والصدمات الخارجية وأقل تأثراً  ،ومستقر ،ونوعي ،مستدامو 
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 سياسات تعزيز تنافسية الصناعات العربية في مواجهة األزمات والصدمات الخارجية: -أ
لى تبني استراتيجية ع وتحسين تنافسية القطاع الصناعي اتهااقتصاد ةيعتمد نجاح الدول العربية في تحسين تنافسي

طويلة األجل لتطوير القدرة التنافسية استنادًا على عدة محاور رئيسية في مقدمتها تحقيق االستقرار السياسي 
 إلنتاجيةوتطوير ا اإلنتاجي للصناعات،بما يتضمنه ذلك من تنويع الهيكل  ،واالجتماعي، واإلصالح االقتصادي

 أهمها ما يلي: خالل حزمة من السياسات الصناعية، ويمكن تحقيق ذلك من والكفاءة
وتوفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية خاصة على مستوى األطر المؤسساتية والبنية  الصناعية،نشطة األتنويع  -1

دل الخبرات ابتوالتطبيقات التقنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويمكن  ،واستقرار االقتصاد الكلى ،التحتية
لمرتبة االتجارب العربية الناجحة مثل تجربة دولة اإلمارات التي تحتل في ذلك من االستفادة ة و بين الدول العربي

 .  2221عام في التنافسية العالمية األولى عربيًا 
 توفيرلمن خالل منح األولوية القصوى ، بالدول العربية في القطاع الصناعي البشري  العنصردور  تطوير -2

ت التعليم التنسيق بين سياساو العالية، خصوصًا في مجال العلوم والتكنولوجيا،  اتالمهار ذات  الكوادر العربية
والبحث والتطوير، وبين السياسات االقتصادية ليرتفع العائد المادي والمعنوي لالستثمار من خالل الوظائف 

 .صناعيةع الللسل سواق الدوليةبما يحقق تنافسية عربية في األو ، القطاع الصناعيرها فالجيدة التي يو 
تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين القدرة التنافسية للصناعة في الدول العربية، واستغالل  -9

ية، خاصة وتحسين كفاءة اإلنتاج ،وامتصاص فائض العمالة ،قدرة هذه الصناعات على توليد قيمة مضافة كبيرة
صاداتها أكثر جعل اقتو  ،هيكل الصادرات في تلك الدولألهميته في تنويع  ،في الدول العربية المصدرة للنفط

 للنفط. سعار العالميةاألقل عرضه للتأثر بالصدمات الناتجة عن تقلبات أاستقرارًا و 
 

 في الدول العربية:الحديثة سياسات تطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية  -ب
ومحدد  ،الصناعة تطوير وتنميةألساسية في من المعروف أن التقنيات الصناعية الحديثة أصبحت من العوامل ا

، وقد أكدت هاتداعيات أساسي في رفع تنافسية الصناعة وتعزيز قدرتها على تلقي الصدمات الخارجية والتعامل مع
على ذلك خالل السنوات األخيرة الثورة الصناعية الرابعة وما يصاحبها من أساليب وتطبيقات صناعية ذكية في 

لتشغيل والجودة والصيانة وغيرها من المجاالت. والمالحظ أن هناك دول عربية قامت بوضح مجاالت اإلنتاج وا
ي القطاع ف لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وللتحول الرقمي والذكاء االصطناعي وخطط وبرامج استراتيجيات

 بيق حزمة من السياسات، وهذا أمر في غاية األهمية، وفي هذا السياق تحتاج الدول العربية إلى تطالصناعي
فرص حصول الدول العربية على  تحد منواآلليات للحد من تأثر القطاع الصناعي بالصدمات الخارجية التي 

 ومن أهم هذه السياسات ما يلي: ،التكنولوجيا الحديثة الالزمة للقطاع الصناعي
شركات ال عن خالل الشراكات متطوير القاعدة التكنولوجية في الدول العربية من خالل تحديث المصانع، وم -1

الدولية الرائدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ووفق أسس اقتصادية تالئم ظروف الصناعات في الدول 
 العربية، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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ات العربية بين الحكوم اتاالهتمام بتوطين التقنيات الصناعية الحديثة واإلنفاق على تطوريها من خالل شراك -2
والقطاع الصناعي، وذلك للحد من االعتماد المفرط للصناعات العربية على التكنولوجيا المستوردة، والتي تتزايد 

ارجية، باألزمات والصدمات الخ صعوبة الحصول عليها باستمرار، وهو ما يجعل الصناعات العربية أكثر تأثراً 
 األجنبية التي تمتلك هذه التكنولوجيا.ر في سياسات وشروط الدول والشركات يالتغيرهن و 

زيادة إنفاق الحكومات والمصانع في الدول العربية على التطوير واالبتكارات في المجاالت الصناعية، وربط  -9
الصناعة بالجامعات ومراكز البحث في الدول العربية لتحويل نتائج البحوث واالبتكارات واالختراعات إلى 

 لجامعات في تقديم الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه الصناعات العربية.منتجات صناعية، ولمساهمة ا
تقديم الحكومات العربية دعم نوعي لالستثمارات الصناعية التي تقوم باستيراد آالت ومعدات تستخدم إلنتاج  -4

  ناعية.صال منتجات رقمية ومنتجات ذكية، وتقديم مساندة نوعية أيضًا للصادرات العربية من هذه المنتجات
ناعات لنقل ولتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في الص وفسيتوعقود األ استخدام برامج التوازن االقتصادي -2

االستراتيجية، وتعظيم استفادة القطاع الصناعي في الدول العربية من العالقات الخارجية مع الشركاء 
 .19 ةالعربياالقتصاديين سواء المصدرين أو المستثمرين أو الموردين في األسواق 

 

 األزمات والصدمات الخارجية: وقتالصناعات العربية في ومساندة سياسات دعم  -ج
ال يمكن استبعاد تأثر االقتصادات والصناعات العربية باألزمات والصدمات الخارجية، وذلك ألنها ليست معزولة 

ستوى القطري لمساعدة الصناعات عن بيئة األعمال الدولية، ومن ثم يمكن استعداد الدول العربية على الم تماماً 
 السياسات التالية:من خالل  وذلكهذه األزمات والصدمات،  للحد من تأثرها عند حدوثالعربية 

 وتقليل األعباء المحملة على اإلنتاج، للقطاع الصناعي تحسين بيئة األعمال مواصلة الدول العربية لجهود -1
 .اق العملوزيادة مرونة أسو ، وليس عملية التصدير فقط، الصناعي، وتسهيل عملتي التصدير واالستيراد معاً 

 عية،مجاالت التحول الرقمي والرقمنة الصنافي ات العربية على مستوى الحكومات والمصانع الستثمار تكثيف ا -2
 ، ومواكبة تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لدور التحول الرقميالتكنولوجية االبتكاراتتنمية و 

 . في تقليل التكاليف والحد من تأثير الصدمات الخارجية في القطاع الصناعي ه التقنياتوهذ
جور، على األلكي تحصل على تحويالت نقدية، ودعم  األزمةاستهداف منشآت األعمال المتضررة من استمرار  -9

 ، وتستمر في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع األطرافوضاعهاأاستقرار ضريبي، لكي تحافظ على  ضوتخفي
 .خاصة العمالء والموردين والعمال

                                                           

 طها شرو وعقود للمبادلة، ومن بشروطالكبيرة تقوم فكرة برامج التوازن االقتصادي وعقود األوفسيت على ربط عقود الواردات والمناقصات  19 
ت والسعودية ماراوقد حققت دول مثل اإلالحصول على التكنولوجيا الحديثة أو المشاركة في سلسلة اإلنتاج بمكون محدد، وغيرها من الشروط، 

  صيل يمكن الرجوع إلى:يد من التفالمز و نجاحات في هذا المجال 
ادة لتعميق الصناعة المصرية: رؤبة وبرنامج مقترح في ضوء الدروس المستف تياستخدام برامج التوازن االقتصادي وعقود األوفس ،د. مغاوري شلبي

 .2222ي، القاهرة، ، معهد التخطيط القوم2من أهم التجارب الدولية، سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلي، رقم 
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خاصة و مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، العربية أن تظل البنوك المركزية  -4
 .الصغيرة والمتوسطة الصناعات وفي المقدمةالتمويل للقطاع الصناعي  متقدالتي 

 من لصناعةاقتة موجهة لتلبية احتياجات ؤ ضمانات ائتمانية م العربية لتقديم الحكومات ستعداد المستمر مناال -2
 .، لمنع تراجع نشاطها تأثرًا باألزمةفي ظل األزمات والصدمات الخارجيةالسيولة 

 

 :في االقتصاد العالمياالقتصادات والصناعات العربية تغيير نمط اندماج سياسات  – د
ومة بأكثر كانت مقفي غالبية الدول تحرير التجارة سياسات فوائد لقد كشفت األزمات والصدمات الخارجية عن أن 

اسي للنمو، هو مصدر أس واالندماج في االقتصاد العالمي التجاري  االنفتاحأن االقتناع بوذلك بسبب  ،من حقيقتها
ن المهم م، ولذلك أدوات وليست أهداف واالنفتاح هيأن تحرير التجارة على د من الدول أكدت يعدالبينما تجارب 

 تأثير السياسات االقتصادية على نمط اندماج القطاع الصناعي فيحقيقة لالعربية فهم راسمي السياسات في الدول 
تداول  ان خاللهيتم مالتي  التمييز بين التجارة الخارجية االقتصاد العالمي، وخاصة السياسات التجارية، حيث يجب

، وبين السياسات التجارية التي ي قصد بها الحكوماتدون تدخل المنتجات الصناعية ومستلزماتها عبر الحدود 
غيرها عندما تعبر الحدود، و  ومستلزماتهاالصناعية  المنتجاتالسياسات واإلجراءات التي تطبقها الحكومات على 

 والصادرات، أو حظر التصدير واالستيراد، أ ودعم من اإلجراءات التي تؤثر على اإلنتاج الصناعي )مثل مساندة
 نمط اندماج القطاع الصناعيسياسات على هذه التأثير لرئيسية مداخل حيث يوجد (، مكافحة اإلغراق، وغيرها

 يلي: ما المداخلباالقتصاد العالمي عبر بوابة التجارة الخارجية، وأهم هذه 
تالي افس للمنتجات المحلية المماثلة، وبالمن غالباً  تكون أن تدفقات الواردات من المنتجات الصناعية النهائية  -1

فإن السياسات التجارية التي تعمل على تحرير الواردات الصناعية تكون مؤثرة على حصة الصناعات المحلية 
 . اتمواجهة األزم على صمودها في، وكذلك من السوق، ومن ثم تؤثر على فرص نمو وتعميق هذه الصناعات

المنتجات  في مكوناتمعتبرة الواردات من المستلزمات الصناعية والتكنولوجيا تمثل غالبًا نسبة أن تدفقات  -2
الصناعية المحلية، وتؤدي سياسات تحرير الواردات إلى الزيادة في هذه النسبة على حساب نسبة المكونات 

ية وقد تحتل الصناعة المحل المحلية، ومن ثم زيادة اعتماد الصناعات المحلية على سالسل التوريد العالمية،
و حظر أمكانة هامشية في هذه السالسل، وبالتالي تكون عرضة للصدمات الخارجية، كما أن سياسات تقييد 

هذه النوعية من الواردات تضر الصناعات المحلية وتحد من فرص نموها، وتجعلها غير قادرة على الوفاء 
 بتعاقداتها المحلية والخارجية.

ات وتركيز بعض الصناعات المحلية على التصدير يؤدي إلى دمج القطاع الصناعي باالقتصاد أن تدفق الصادر  -9
العالمي، وقد تؤدي سياسات دعم الصادرات إلى قيام صناعات محلية مخصصة للتصدير فقط، وهي صناعات 

 صدمات الخارجية أكثر من غيرها.تأثر بالتكون عرضة لل
إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار اتفاقيات تحرير التجارة على  أن سياسات تحرير التجارة الخارجية في -4

المستويين الثنائي واإلقليمي، قد تعرض الصناعات المحلية لمنافسة غير عادلة أو لممارسات تجارية غير 
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 نمشروعة من الواردات المثيلة، وذلك من خالل إغراق السوق المحلي، أو استيراد منتجات صناعية مدعومة م
حكومات بلدانها، أو زيادة الواردات بصورة مفاجئة، وهو ما يحد من فرص نمو وتعميق الصناعات المحلية 

 ويتطلب سياسات وإجراءات تجارية لحمايتها من هذه الممارسات.
أن سياسات تحرير التجارة تؤدي إلى توسيع األسواق أمام الصناعة المحلية ومن ثم نمو صادراتها وزيادة دخل  -2

لة ودخول المواطنين، وهذا ينعكس إيجابيًا على القطاع الصناعي، حيث تزيد القدرة على تنمية وتعميق الدو 
الصناعة، وتزيد القدرة على التصدير وعلى استيراد التكنولوجيا ومستلزمات االنتاج ومن ثم يتم تعزيز فرص 

 تنمية وتعميق التصنيع المحلي. 
 

أثير سياسات تحرير التجارة الخارجية على أداء القطاع الصناعي، وبالتالي تتفاوت اآلراء حول توفي ضوء ما سبق 
أثير سلبي تعميق التصنيع المحلي وهل هو تو  تنافسية ليس صحيحًا القطع بتأثير سياسات التجارة الخارجية على

 اعتمادهة إلى زياد ألنه يؤدي القطاع الصناعيهناك من يرى أن تحرير التجارة يمثل خطراً على ، ف20أم تأثير إيجابي
على األسواق الخارجية لتوفير المنتجات الصناعية ومستلزماتها، ويعرض الصناعة المحلية لمنافسة غير متكافئة، 

م. في )تنمية وتعميق( التصنيع المحلي يمثل خطر جسيوتقوية ومن ثم يرى أن تحرير التجارة الخارجية قبل تمكين 
ارة الخارجية فرصة لتحقيق التنمية الصناعية من خالل التخصص واالستفادة المقابل هناك من يرى أن تحرير التج

من المزايا النسبية، وكفاءة استغالل الموارد، وزيادة الصادرات ورفع مستويات الدخول، وتوفير فرص العمل، وزيادة 
لتجارية سياسات اأن ال، ومع ذلك نود التأكيد هنا على فرص الحصول على التكنولوجيا والمستلزمات الصناعية
قت معدالت إال بعد أن حق المتقدمة صناعياً  الدول أغلبالمبنية على التحرير الكامل للواردات لم يتم تطبيقها في 

  في القطاع الصناعي.مرتفعة للنمو 
 

يل قلتلتغيير نمط اندماج القطاع الصناعي في االقتصاد العالمي ولسياسات ويمكن للدول العربية اتباع حزمة من ال
 :، ومن أهم هذه السياسات ما يليوالصدمات الخارجيةباألزمات  العربية اتتأثر الصناع

إصالح السياسات التجارية ضمن عملية اإلصالح االقتصادي في الدول العربية، وإعادة النظر في تعريف  -1
 جارة والصناعةالت مطلوب لنجاحفي االعتبار اإلطار المؤسسي ال ليتسع ويأخذالتجارية  اتإصالح السياسمفهوم 

إزالة العوائق الجمركية وغير مجرد  منيمتد إلى أكثر هذه السياسات  في تحقيق أهدافها، وجعل إصالح
 ولكن ،مع متطلبات منظمة التجارة العالمية يتطابقليشمل البعد المؤسسي والذي ليس بالضرورة أن  ،الجمركية

وال  بيةالعر  بما يتناسب مع ظروف الدولوإلى تعميق الصناعة تحقيق تنمية حقيقية  يركز على نأالمهم 
 يتعارض صراحة مع التزاماتها أمام المنظمة.

                                                           

 لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 20 
تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنمو؟، ورقة مقدمة لندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشرون، جمعية العلوم االقتصادية د. منير الحمش، هل حقاً أن 

 . 2212، مارس 29السورية، 
-http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/hemesh.pdf 
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التركيز على تعميق الصناعات العربية االستراتيجية وذات األولوية لالستهالك وللتصنيع المحلي، مثل  -2
 الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة قطع الغيار والمكونات الصناعية. 

ناعات للحد من تأثر هذه الصفي سالسل التوريد واإلمداد العالمية، وذلك  العربيةمط اندماج الصناعات تغيير ن -9
وضمان دور مالئم وغير هامشي  ،أو انقطاع هذه السالسل في ظل الصدمات الخارجية اضطراب عند

 في هذه السالسل. العربيةللصناعات 
 اصة بالصناعة ومستلزماتها وبالسلع الغذائية االستراتيجيةعلى جعل سالسل اإلمداد الخ العربيةدول التركيز  -4

أكثر مرونة لمواجهة األزمات، وذلك من خالل الدراسات المتعمقة ألسواق اإلمداد، وتحديد أقرب البدائل في 
 حاالت األزمات، وسرعة التوجه نحو سالسل القيمة الرقمية.

، في ائيوالدو  الغذائي والحفاظ على األمنوالدوائية، ة وضع خطة للطوارئ لتأمين اإلمدادات للصناعات الغذائي -2
الغذاء، نتاج على إالتأثير المتزايد لتغير المناخ  بسببتزايد احتماالت وقوع األزمات والصدمات الخارجية، ظل 

 .والدوائية ةلة اإلمدادات الغذائيوالتهديدات اإللكترونية التي تهدد عمل سلس ،المخاطر المتعلقة بالصحة وبسبب
على مستلزمات اإلنتاج وتقليل اعتمادها على السوق الصيني، وذلك  العربيةتنويع مصادر حصول الصناعات  -7

دور  ، في ظللها االقتصاد الصيني أو من المحتمل أن يتعرض للحد من تأثرها بالصدمات التي يتعرض
 .نحتماالت انفجار الوضع بين الصين وتايوا، وفي ظل االدولي الصراع التجاري الصين في 

داخليًا وإقليميًا )كلما كان ذلك ممكنًا(، بمعني أن تعتمد  العربيةالعمل على غلق دوائر اإلنتاج للصناعات  -2
، لضمان يةالعربعلى مستلزمات اإلنتاج التي توردها سالسل التوريد المحلية و  العربيةدول الالصناعات في 

 لصناعات، والحد من تأثرها بالصدمات الخارجية.استقرار ونمو هذه ا
 :والصدمات الخارجية األزماتفي مواجهة  سياسات العمل االقتصادي العربي المشترك -ه 

لقد كشفت تجربتي االتحاد األوروبي وتجمع اآلسيان في مواجهة األزمات والصدمات الخارجية وخاصة أزمة جائحة 
عي للدول في مواجهة األزمات، وكشفت كذلك عن مخاطر غياب هذا التضامن الجماعن أهمية  11-كوفيد 

، حيث يخاصة في االتحاد األوروب في بعض الدول التضامن وأنه أحد األسباب وراء تفاقم التداعيات السلبية لألزمة
 واجهت الدول األعضاء في كل من االتحاد األوروبي وتجمع اآلسيان التحديات اآلتية:

 ي ، مما أدى إلى حلول غير فعالة فاالستقرار المالي والنقديحدة، واالستهانة بمعايير مو ات عدم وجود سياس
 .11-أزمة كوفيداالقتصادية الناتجة عن  التداعياتمعالجة  آلياتعلى  ، وانعكاس ذلكأزمات مالية سابقة

  هو أهم عد صدورها، و والتزام الدول األعضاء بالقرارات الجماعية ب ،القراراتآليات اتخاذ الخاصة بالمشكالت
 . سبب للتأخر في التعامل مع األزمة في كال التجربتين

 21سيطرة المصلحة الوطنية على المصلحة اإلقليميةة، و األزملمواجهة منفردة تخاذ تدابير ال األعضاء تجاها.  

                                                           

يق حدودها مع بقية األعضاء دون تنس عبرعلى سبيل المثال في االتحاد األوروبي قامت عشر دول أعضاء بفرض قيود على حركة التنقل  21 
 .ةمخالفة بذلك القرارات الجماعيالشراء الجماعي للمعدات الطبية واللقاحات األعضاء ببعض الدول  تلتزم مع الدول األخرى، كما لم
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 (االمث إيطاليا)، ةعدم التعاون الكافي بين الدول األعضاء لمساعدة األعضاء األكثر تضررًا أثناء األزم ،
 .22األزمات في مواجهةمبدأ التضامن ضعف تطبيق بسبب 

 

فقد تحقق نجاح ملموس خاصة في تجمع اآلسيان في تفادي المرور بنفس درجة المعاناة واالضطرابات ورغم ذلك 
ة واجههناك أهمية لتعزيز العمل العربي المشترك في م، لذلك 23التي مرت بها مناطق أخرى في العالم أثناء األزمة

 واإلجراءات التالية في هذا المجال: األزمات والصدمات الدولية، ويمكن للدول العربية تبني السياسات
، للتنبؤ باألزمات المختلفة، وتبادل المعلومات بين الدول العربية قبل األزمة إلنذار المبكرعربي لنظام  بناء -1

 وأثناء التعامل معها.

ة مشتركة لتعاون الدول العربية في مواجهة األزمات والصدمات، ويكون بناء استراتيجية وإنشاء شبكة عربي -2

 ضمن محاور عملها ضمان تدفق مستلزمات الصناعة ومنتجاتها عبر الحدود في ظل هذه األزمات.

التنسيق و من األزمات القطاع الصناعيحسب األنشطة الصناعية، تعمل على حماية  مشتركةعربية لجان تكوين  -3

 .العربية في هذا المجالبين السياسات 

 الصناعات مع التركيز على، األزماتوتعزيز قدرته وقت القطاع الصناعي  لمساندة صندوق عربي إنشاء -4

 الصغيرة والمتوسطة.

مشروعات وتحتية بنية  إلقامة العربية، والتعاونالتركيز على سياسات تحقيق التكامل الصناعي بين الدول  -5

 ية.خاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائ الصناعية االستراتيجية المنتجات والمستلزمات صناعية لتوفير

 

 :: الخالصة والتوصياتاا بعسا
ي ف هامن العربيةدول الفي  القطاع الصناعيهناك أهمية لحماية في ظل تكرار األزمات والصدمات الخارجية، 

األنشطة و إن لم يكن لجميع القطاعات  تمتد بدورها لمعظم ةالصناع ىعل لألزماتالسلبية  المستقبل، ألن اآلثار
لقطاع ا حمايةة وغيره من القطاعات واألنشطة، كما أن الصناعقطاع ات بين كوذلك بسبب التشاب، االقتصادية
 ،العربيةدول الفي وبرامج تعميق الصناعة  ،األزمات يعني زيادة فرص نجاح برامج التنوع االقتصاديمن الصناعي 

التي  ويوجد العديد من السماتالصناعة من األزمات في المستقبل على هيكل الصناعة،  النجاح في حماية ويتوقف
ع التنافسي ضعف الوض: أكثر تأثراً باألزمات والصدمات الخارجية، وأهمهافي الدول العربية جعل القطاع الصناعي ت

مساهمة  ضعف، و ل العربيةانخفاض مؤشر تنافسية األداء الصناعي في معظم الدو للصناعات العربية عالميًا، و 
تركز صادرات القطاع الصناعي في غالبية الدول و ، في القيمة المضافة للصناعة عالمياً الصناعات التحويلية 

                                                           
 سعاً وا أعادت رسم الحدود الوطنية، ولم يتصرف االتحاد األوروبي باعتباره جماعة إقليمية، وإنما ترك هامشاً  11-وفيد كأزمة المالحظ أن  22  

ألزمة في الدول للتقليل التداعيات االقتصادية  11-وفيد كفي رفض بعض الدول تطبيق آلية سندات  للمبادرات الوطنية، وهذا كان واضحاً 
 ، وحدث نفس األمر في تجمع اآلسيان.كثر تضرراً األ

 .11-أثناء أزمة كوفيد  على نطاق قطاعات متعددة أكدت األمم المتحدة على أن التعاون اإلقليمي لتجمع اآلسيان كان قوياً  23 
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الصناعية في إجمالي الصادرات  مساهمة الصادرات ، وضعفالعربية في صادرات الوقود والمعادن والمواد الخام
رط للصناعات االعتماد المف، و غالبًا بالنفط والمنتجات االستخراجية تجات الصناعيةتنافسية المن وارتباطالعربية، 

عمالة عدم توفر ال، و في النمو االقتصاديضعف معدالت نمو ومساهمة الصناعة ، و العربية على األسواق الخارجية
 .الدور الهامشي للصناعات العربية في سالسل القيمة العالمية، و واالعتماد على العمالة األجنبية الماهرة

 

في تباطؤ  حدثحيث  ،واضحاً  11-تأثر القطاع الصناعي في الدول العربية بأزمة كوفيدبسبب كل ذلك كان  
 نبعض المصانع من نقص مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج خاصة م، وعانت نشاط القطاع الصناعي

كما  ،معدل النمو واألهمية النسبية للصناعة العربيةوتراجع االستثمارات في القطاع الصناعي،  تتراجعو الصين، 
ورغم كل اآلثار السلبية لألزمة على القطاع الصناعي في الدول العربية إال . تراجعت القيمة المضافة في الصناعة

جال رفعت سقف التوقعات في م، حيث ة للقطاع الصناعيأن هذه األزمة حملت في طياتها بعض اآلثار اإليجابي
ة القطاع الصناعي إلنتاج منتجات مطلوبة لمواجه رقمنة الصناعة وإدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودفعت

ستفادت بعض الصناعات العربية من األزمة، وخاصة صناعات األدوات وااألزمة، مثل المواد الطبية والعالجية، 
  .لزمات الطبية، وصناعات المواد الغذائيةوالمست

 

على أهمية ومخاطر نمط االندماج في االقتصاد العالمي بالنسبة  والصدمات ات المتكررةقد كشفت وأكدت األزمو 
اندماج الصناعات العربية في االقتصاد العالمي من خالل التجارة لقطاع الصناعة بالدول العربية، وذلك ألن 

االعتماد المفرط على سالسل التوريد العالمية لتوفير مستلزمات االنتاج، هذا بجانب االعتماد  الخارجية يتمثل في
لنمط الحالي ا وبالتالي فإنبشكل واضح على استيراد السلع الرأسمالية والتكنولوجيا الالزمة للقطاع الصناعي، 

حمل في ، ويالصناعات العربيةلح في االقتصاد العالمي في غير صاات والصناعات العربية الندماج االقتصاد
 الصدمات الخارجية. و  خاصة في حالة األزمات تؤثر على االقتصادات والصناعات العربيةطياته مخاطر 

 

في ضوء تجارب التعامل مع األزمات والصدمات الخارجية التي أثرت على االقتصادات وعلى القطاع الصناعي و 
على  تالدولية لمواجهة األزماالتجارب بعض س المستفادة التي أفرزتها الدرو  العديد منهناك في الدول العربية، 

عن أن  كشفت األزمات المتتابعة، حيث اآلسيان عتجربة االتحاد األوروبي وتجربة تجم خاصة، و المستوى اإلقليمي
لمشكلة تكمن االمشكلة ليست في ارتفاع درجة اندماج االقتصادات والصناعات العربية في االقتصاد العالمي، ولكن 

كشفت عن ضعف سالسل اإلمداد والتوريد التي تربط الصناعات العربية بالعالم الخارجي، و  في نمط هذا االندماج،
ما كوأن اإلبقاء على النمط الحالي الرتباط الصناعات العربية بهذه السالسل يحمل في طياته العديد من المخاطر، 

 ،لمواجهة األزمات عربيةعلى ضرورة وجود منظومة و ، وقت األزماتأهمية ميزة القرب الجغرافي في أكدت على 
 همومن أ  من هذه األزمات والصدمات.في الدول العربية وبالتالي أهمية وجود منظومة لحماية القطاع الصناعي 

زمات تعزيز قدرة القطاع الصناعي في الدول العربية على مواجهة األالتي يمكن أن تعمل على المقترحة و سياسات ال
 :ما يليالخارجية  والصدمات
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نشطة تنويع األمثل  سياسات تعزيز تنافسية الصناعات العربية في مواجهة األزمات والصدمات الخارجية: -1
 تطوير دور العنصر البشري في القطاع الصناعي بالدول، و الصناعية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية

 .يرة والمتوسطة في تحسين القدرة التنافسية للصناعةتفعيل دور الصناعات الصغو العربية، 
ة التكنولوجية تطوير القاعدمن خالل  سياسات تطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في الدول العربية: -2

شراكات بين  لاالهتمام بتوطين التقنيات الصناعية الحديثة واإلنفاق على تطوريها من خالو تحديث المصانع، و 
تقديم دعم و على التطوير واالبتكارات، زيادة إنفاق الحكومات والمصانع و الحكومات العربية والقطاع الصناعي، 

 ود األوفيستوعق استخدام برامج التوازن االقتصادي، و ذكيةالرقمية و الالصناعية  والصادرات نوعي لالستثمارات
 الصناعية الحديثة في الصناعات االستراتيجية. لنقل ولتوطين التكنولوجيا

ين تحس سياسات خاصة سياسات دعم ومساندة الصناعات العربية في مواجهة األزمات والصدمات الخارجية: -9
لعربية تكثيف االستثمارات او بيئة األعمال للقطاع الصناعي، وتقليل األعباء المحملة على اإلنتاج الصناعي، 

يولة وفيرة لتقديم سواالستعداد والمصانع في مجاالت التحول الرقمي والرقمنة الصناعية،  على مستوى الحكومات
مانية مؤقتة لتلبية ائت وتقديم ضماناتالتمويل للقطاع  مللبنوك والشركات المالية غير المصرفية، وخاصة التي تقد

 احتياجات الصناعة إلى السيولة في ظل األزمات والصدمات الخارجية.
رية، إصالح السياسات التجامن خالل   تغيير نمط اندماج الصناعات العربية في االقتصاد العالمي:سياسات  -4

قطع الغيار  تاالدوائية، وصناعو  التركيز على تعميق الصناعات العربية االستراتيجية، مثل الصناعات الغذائيةو 
لحد لتوريد واإلمداد العالمية، وذلك لتغيير نمط اندماج الصناعات العربية في سالسل ا، و والمكونات الصناعية

سل تركيز على جعل سالوالمن تأثر هذه الصناعات عند اضطراب هذه السالسل في ظل الصدمات الخارجية، 
وضع خطة للطوارئ لتأمين اإلمدادات للصناعات الغذائية و اإلمداد الخاصة بالصناعة ومستلزماتها أكثر مرونة، 

وق وتقليل اعتمادها على الس ،الصناعات العربية على مستلزمات اإلنتاجتنويع مصادر حصول و والدوائية، 
 .العمل على غلق دوائر اإلنتاج للصناعات العربية داخليًا وإقليمياً و الصيني، 

ي الضرور حيث من  سياسات العمل االقتصادي العربي المشترك في مواجهة األزمات والصدمات الخارجية: -2
بناء استراتيجية و  ،ر، للتنبؤ باألزمات المختلفة، وتبادل المعلومات بين الدول العربيةبناء نظام عربي لإلنذار المبك

لزمات تدفق مست تضمنوإنشاء شبكة عربية مشتركة لتعاون الدول العربية في مواجهة األزمات والصدمات، 
التركيز و  مات،إنشاء صندوق عربي لمساندة القطاع الصناعي وتعزيز قدرته وقت األز ، و الصناعة ومنتجاتها

  .على سياسات تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية
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