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IV

إهداءإهداء
اهللا يف عمرمهااهللا يف عمرمهاأطالأطالكبريا والديا الكرميني كبريا والديا الكرميني وأرشداينوأرشداينمن داعباين صبيا وربياين صغريا من داعباين صبيا وربياين صغريا إىلإىل

""وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغرياوقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا""

::إخويتإخويتكل كل إىلإىل

..عبد القادر، خلضر، حممد، مصطفي، يونس وأبنائهم عبد القادر، خلضر، حممد، مصطفي، يونس وأبنائهم 

::وأبنائيوأبنائيزوجيت زوجيت إىلإىل

..علي،ضياء،وداد،آية،إميان علي،ضياء،وداد،آية،إميان 

عليهعليهأناأناكل من علمين وساهم يف تكوين ما كل من علمين وساهم يف تكوين ما إىلإىل

والزمالءوالزمالءاألصدقاءاألصدقاءكل كل إىلإىل

وأحباثوأحباثأفكارأفكارمن من إياهاإياهامبا ميده مبا ميده أزرهاأزرهاتطوير بلده وتقويتها،والشد من تطوير بلده وتقويتها،والشد من إىلإىلكل باحث يسعى كل باحث يسعى إىلإىل

..كل هؤالء اهدي مثرة عملي كل هؤالء اهدي مثرة عملي إىلإىل

بلقاسم بلقاسم 



V

كلمة شكر
علي وعلى والدي وان اعمل أنعمتاشكر نعمتك التي أنرب أوزعني ..(

)..برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنيصالحا ترضاه

)19(سورة النمل اآلية
:والعرفان اجلميل إىل وبعد أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الكبري 

على هذا البحث باإلشرافاليت تفضلت حدة رايس الدكتورة 
، فلها علينا دين سنبقى ةوالصابر ةالناصحو ةفكانت لنا نعم املعلم

.أدائهعاجزين على 

لبحثي هذا، فلهم شرف مناقشتهم سأنالالذين األعزاءأساتذيتإىل
الشكر والعرفان على جممل نصائحهم 

.العلمي  

إىل كل من وقف معنا ودعمنا من بعيد أو قريب على اجناز هذا 
البحث جبهده، ووقته

.  ودعائه،ودام ودمنا معه أوفياء 

بلقاسم



VI

الملخص 
إىلالتفكري واالجتاه أفرزتهالواقع الذي إن
منذ حماوالت عديدة يف هذا اإلطارللدول العربية ولقد كانت ، تكتالت اقتصاديةتكوين 

واليت،اجلزئية العربية االقتصاديةمرورا بالعديد من التكتالت1945إنشاء اجلامعة العربية سنة 
.اخلليجيبلورة جملس التعاون أكثرهاولعل، اجلامعة العربيةكانت خارج 

هاتدعيممدىالتجارة العربية البينية يفدور الذي تلعبه جاءت هذه الدراسة لبحث ال
تصادي العريب والوقوف على حماوالت وجهود التكامل االق، التكامل االقتصادي العريبتحقيق ل

. كدراسة حالة يجملس التعاون اخلليجدول خذين يف ذلك آومعرفة أسباب فشله 

Abstract:

the end of the twentieth century, many countries felt
obliged to think about getting integrated in certain economic
blocks.

Since the creation of the Arab zigue in 1945, Arab
countries wade several attempts to be part of a united
economic block .
The Arab gulf cooperation council is considered as a live
example of these constant attempts
The current study comes to examine the role that the
commerce play between Arab nations, in completing each
other economically, as well as to trace back the attempts and
efforts made for Arabic economic complementation and to be
aware of the causes of its failure taking as an instance the
Arab gulf cooperation council .
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المقدمة

أ

كربى يف الصناعة إقليميةظهور عدة تكتالت إىلاليت عرفها العامل املتالحقةاألحداثالعديد من أدت
قدرة تنافسية وتفاوضية جعلتها تفرض شروطها نتجت عنها قوة اقتصادية منحت للدول املتكتلة والتجارة، واملال 

.يف 
وأمناطالدول العربية تواجه موقفا خطريا حيتم عليها تبين موقفا مجاعيا منسقا أصبحتهذه الظروف أمام

تعامل الدول العربية بشكل منفرد أنحيث ، الراهنة األوضاعجهة امشرتكة من التعاون دفاعا عن مصاحلها يف مو 
فاملوقع اجلغرايف الذي حتتله ،االنقساماتزيد من املإىليؤدي أننه أمن ش

طبيعيا القتصادية وتكاملها جيعلها حتتوي كيانا اتوفر الثروات و وحدة الدين واللغة وتشابه الثقافات و الدول العربية 
بنيان تشريعي ومؤسسي إقامةننكر جهود الدول العربية يف حماولة على الصعيد الرمسي ال، التكامل العريب لتحقيق

الرمسية يف التكامل االقتصادي سبقت اجلهودأنذلك ،االستهانة بهميكناملشرتك الذي الللعمل االقتصادي 
فاحتالل موقع اسرتاتيجي بني ، اتفاقية روما أطلقتهااليت األوروبيةزمنيا جهود التقارب االقتصادي بني الدول 

على أومواجهة هذه التكتالت إنحيث ، من بني اهتمامات الدول العربية وال يزالكان اإلقليميةالتكتالت 
ب حمكم وتنظيم مدروس السيما يف اجلانب االقتصادي الذي يعترب حجر الزاوية ترتيإىلمعها خيضع التأقلماألقل

1945جامعة الدول العربية عامتأسيسالدول العربية منذ وثيقة أقامتوقد ، يف عملية التكامل من مثة التكتل 
لعربية بشكل اوالتجارة تطوير العمل العريب املشرتك بشكل عامإىلالتشريعية واملؤسساتية البينعددا من 

حتقيقها برامج وخطط التعاون إىلاليت سعت األساسيةاألهدافتعترب تنمية التجارة العربية البينية من إذ،خاص
ولقد اختذت الدول العربية عددا من املبادرات العملية لتحرير التجارة العربية البينية ، االقتصادي العريب املشرتك 

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الرتانزيتأولوكانت ، ات الثنائية واجلماعية االتفاقيإبرامأمهها
مث جاء قرار السوق العربية املشرتكة الذي صدر عن جملس الوحدة ، 1953اجلامعة العربية عام إطاروقعت يف 
واليت ،1981بني الدول العربية عامسري وتنمية التبادل التجاري يمث اتفاقية ت، 1964العربية عاماالقتصادية

لكن وجود هذه ، 1980قمة عمان عاماليت العمل االقتصادي العريب املشرتكإسرتاتيجيةأسسترمجت 
عديدة تتحكم يف أخرىوذلك لوجود عوامل ،لعربيةاال تكفياالتفاقيات العربية للتجارة 

. التجارة العربية البينية 
هذه العوامل نوعية العالقات ومن بني، أمامهاتواجه العديد من املشاكل اليت تقف األخريةهذه أنإذ

اليت تربط بني هذه الدول و تساهم بدورها يف التكامل االقتصادي العريب اليت جعلت حجم التجارة العربية البينية 
احلكومات العربية يف توجيه التجارة يظهر دورمن هنا ،اخلارجإىلماقورنت بتلك املوجهة إذايعرف قيم منخفضة 

.معامل التعاون والتكامل االقتصادي العريب إلبرازأوىلكخطوة العربية  



المقدمة

ب

إشكالية الدراسة:أوال
لتضييق جمال اخلطر وخفض مستوى كآليةموضوع التكامل االقتصادي بني الدول العربية  أمهيةتربز 

أمهيةوهلذا تزداد واقعا معاشا أصبحتأالعريب ، بل اإلقليممن دينأأوقاب قوسني أصبحتالتهديدات اليت 
حد أعلى يخيفالكما،واالجنازاتن حماوالته السابقة مل تسجل الكثري من النجاحات أخاصة و ،العريبالتكامل 

لبعث مسار التكاملوهذاالعربيةالدور الذي تلعبه التجارة العربية البينية يف تسريع وترية التنمية االقتصادية للبلدان
هذا البحثإشكالية، واىل هنا ميكننا صياغة ليكون واق من االختالالت واالنعكاسات السلبية العريب من جديد 

: يليامك
؟ تحقيق التكامل االقتصادي العربي إلىكيف تؤدي التجارة العربية البينية ــــــ  

فرعية سنحاول ألسئلةتقسيمهباجلوانب املتعددة هلذا السؤال وتبسيط مواطن الغموض فيه مت لإلملام
:عليها من خالل هذا البحث وهي اإلجابة

إىل أي مستوى وصلت جهود التكامل االقتصادي العريب ؟ /1
للتكامل الذي تبنته الدول العربية ألوضاعها االقتصادية ؟املناسبةإحدى الطرقالعربية البينية هل تعترب التجارة /2
االقتصادي ؟خطوات ترتبط مبسار تكاملهايهل حققت دول جملس التعاون اخلليج/ 3

فرضيات الدراسة: ثانيا
1 /.
.يعترب املدخل التجاري البيين للتكامل مناسبا للدول العربية / 2
وهذا بسبب ،رغم متاثل بنائها االقتصادي إقليمييف حتقيق تكامل يجنحت دول جملس التعاون اخلليج/ 3

.
مبررات اختيار الموضوع:ثالثا

:من املربرات واألسباب التالية اختيارنا ملعاجلة هذا املوضوع نابع
ما فيما يتعلق بظهور يشعورنا بأمهية املوضوع، خاصة مع التحوالت االقتصادية اليت يعرفها العامل، ال س/ 1

.التكتالت االقتصادية وما هلا من آثار على اقتصاديات الدول العربية
يف، وبالتايل تتعقد عليها األموراملزيد من الوقتالدول العربية ع يتضيحىت الالتنبيه لضرورة التكامل العريب / 2

.ظل التحديات الراهنة 
انتباهاولة لفت حم/ 3

.االقتصادي العريب
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ج

.االقتصادي العريبالعربية البينية يف دفع عجلة التكاملالتجارةمدى أمهية معرفة/4
.اليت تناولت جوانب من هذا املوضوع توافر املصادر والوثائق العلمية / 5

الدراسةأهمية:رابعا
تعترب التجارة  مبفهومها االقتصادي من العوامل اهلامة يف حتقيق النمو االقتصادي، فهي احملرك األساسي 

وما إىل ذلك من انعكاسات واضحة يف حتقيق معدالت النمو ،للنشاط االقتصادي وزيادة قدرات االقتصاد
تأيت أمهية التجارة العربية البينية، حيث تساهم يف حتقيق التكامل ، ومن هنا االقتصادي  ورفع مستوى املعيشة

.العالقات بني األقطار العربية الرتباطها بتلبية حاجات أساسية يف الدول العربيةةتقويتعمل علىالعريب، كما
الدراسةأهداف:خامسا

:ميكن بلورة أهداف الدراسة يف النقاط التالية 
معرفة اخلطوات / 1

.البينية
.ومعرفة أسباب فشله،صادي العريبالوقوف على حماوالت وجهود التكامل االقت/ 2
. على التجارة العربية البينية ، ومعرفة مدى مسامهتها يف دفع عجلة التكامل االقتصادي العريب حماولة الوقوف/ 3

حدود الدراسة :سادسا
على حماوالت وجهود التكامل االقتصادي العريب اليت امتدت من ميثاق جامعة يف هذا البحثاعتمدت 

كون ،1997- 1945اليت تشملها الفرتة إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 1945دول العربية سنة ال
.هذه الفرتة فرتة مسار التكامل االقتصادي العريب 

اليت ة التجارة احلرة العربية الكربى ، وهي فرتة متكننا من معرفة اثر اتفاقية منطق2007- 1998والفرتة الزمنية من 
بني الدول العربية، من خالل تفعيل اتفاقية تيسري التبادل التجاري 1998دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع 

جملس ،ي النيل ، احتاد املغرب العريب جتمعات واد: باإلضافة إىل جهود خارج إطار جامعة الدول العربية تتمثل يف 
إال انه يف بعض 2010ــ2005الفرتة كانتالبينيةالعربيةتجارة لليمن ناحية أخرى يف حتليل،التعاون اخلليجي 

. 2005قبل سنة املؤشرات امتدت الفرتة املدروسة إىل ما
االقتصادي  ناحتليل، ويف يجملس التعاون اخلليجيفاألعضاءمتعلقة بالدول دراسة احلالة فقد كانتأما

إال انه ويف بعض املؤشرات امتدت الفرتة ،2010اىل2004من الفرتة يف غالبية املؤشرات كانت الدراسة 
فيما خيص التجارة البينية لدول جملس التعاونأما،وذلك لتوافر البيانات2004املدروسة إىل ما قبل سنة 
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اجلانب اخلاص باملسار ، وذلك نظرا لعدم توافر البيانات ، أما2004- 2000فرتة الدراسة فكانتاخلليجي
واىل االحتاد النقدي 1981التكاملي لتلك الدول فقد تناولت كل املراحل بدءا باالتفاقية االقتصادية املوحدة سنة 

.  2010ية احتقيقه مع بدإىلاخلليجياليت كانت تسعي دول جملس التعاون
المنهج المتبع:سابعا

املطروحة سيتم االعتماد على املناهج اإلشكاليةعن اإلجابةبالنظر للموضوع  حمل الدراسة ومن اجل 
احلقيقية والعوامل اليت األسبابإىلوالظواهر، للوصول اإلحداثاملنهج الوصفي الذي يعين بوصف وتفسري :التالية

.البحث أجزاءتتحكم فيها واستخالص النتائج لتعميمها ، وسيستخدم بكثافة يف كل 
إعادةبناء الوقائع املاضية بوضعها يف سياق معني من خالل إعادةإىلملنهج الذي يهدف املنهج التارخيي وهو ا

.البحث أقسامواملهمة املتعلقة مبوضوع الدراسة يف اغلب 
املنهج التحليلي واملنهج اإلحصائي للدراسة والتحليل العددي والبياين للعالقات القائمة لالقتصاديات حمل الدراسة 

.بوضوح يف الفصل الثاين والثالث ويظهر هذا 
الدراسات السابقة :ثامنا

:يلي هناك دراسات تناولت جوانب من املوضوع سنوجز بعضها يف ما
لنيل دكتوراه دولة أطروحةعبريات مقدم ، التكامل االقتصادي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة ، ــــ 
النظري التكامل االقتصادي الزراعي العريب إطارها، واليت تناولت ضمن 2002ري منشورة ، جامعة اجلزائر ،  غ

اثر املنظمة العاملية للتجارة على التكامل االقتصادي الزراعي ىلإيف جزئها الثاينتطرقمدعوما بنماذج دولية ، كما 
.العريب 

1999لنيل دكتوراه دولة غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، أطروحةبوزيدي قدور ، التكامل االقتصادي العريب ، ــــ 
إىل مث التطرقجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على األسس النظرية للتكامل االقتصادي ومناذج منه ، 

عن األمهية للتكامل االقتصادي العريب وأهدافهاألخري وحتدث يفطاعاته ، قاالقتصاد العريب وواقع خصائص 
.وضع الوطن العريب يف إطار النظام الدويل اجلديد وكذلك

غري جباوية سهام ، االستثمارات العربية البينية ومسامهتها يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب ، مذكرة ماجستري ــــ 
واليت تناولت بعض مالمح مناخ االستثمار يف الدول العربية ، كما تطرقت ، 2005منشورة ، جامعة اجلزائر ، 

.األخري عن االستثمار العريب والتكامل إىل االستثمار العريب بني التحدي والطموح ، وحتدثت يف
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صعوبات الدراسة :تاسعا
:اعرتضت هذه الدراسة بعض الصعوبات منها على اخلصوص

.يف نفس املرجعاألخرىتضارب اإلحصاءات أحيانا باختالف مصادرها، ويف بعض األحيان/ 1
.يف التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي وخصوصا،ببعض املؤشراتيفنقص البيانات / 2
تشعب جوانب املوضوع وصعوبة حصره ، خاصة فيما يتعلق باالتفاقيات املتعلقة مبحاوالت التكامل / 3

.وإبعادهااالقتصادي العريب املتعددة 
الدراسةتقسيمات :عاشرا

: هيكليا مت تقسيم حمتوى البحث إىل ثالث فصول 
العريب نظريا تعريفيا بالتكامل االقتصاديإطارابشكل غلب عليه الطرح النظري الوصفي منهااألولالفصلتناول

مفاهيم أهدافه حتت عنوان و ومراحلهالتكامل االقتصادي العريب هوممفاألولتضمن ثالث مباحث إىلمقسما 
املبحث أما،، وتطرق املبحث الثاين ملسار التكامل االقتصادي العريب وشروط جناحهالتكامل االقتصادي العريب 

.فدرس كل من مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العريب الثالث
نظرة إىل تطرق املبحث األولمباحث أربعمن خالل البينيةالعام للتجارة العربيةاإلطارفتناولأما الفصل الثاين

مث وضع القطاعات االقتصادية للدول العربية حتت عنوان مدخل عام حول العالقات عن االقتصاديات العربية ، 
، أما املبحث الثالث فدرس واقع التجارة العربية وآلية تنميتهاإىلتطرق املبحث الثاينكما ،  االقتصادية العربية

ناول، وتومعوقات تنمية التجارة العربية البينيةاألسباب االقتصادية حتت عنوان مشاكلوالسياسية األسباب
العوامل املساعدة على تنمية التجارة العربية البينية ، وقبل ذلك وقف على الدوافع استعراض املبحث الرابع 

زئه األخري ضرورة استكمال مراحل املبحث يف جواألسباب احلقيقية لتطوير التجارة العربية البينية ، وتناول هذا
وخبصوص ، حتت عنوان دور التجارة العربية البينية يف دعم التكامل االقتصادي العريب تصادي العريبالتكامل االق

تناول هذا دراسة احلالة فقد تناوهلا الفصل الثالث الذي خصص لنموذج التكامل يف إقليم اخلليج العريب، وقد
التكامل االقتصادي لدول جملس الفصل يف بدايته تأسيس جملس التعاون وأهدافه وبنيانه االقتصادي ، مث مسرية 

ذلك دور التجارة البينية يف تعزيز هها داخليا وخارجيا ، ليتناول بعداالقتصادية اليت يواجالتعاون و التحديات 
.اليت تواجهها عوقاتاملالتكامل االقتصادي لدول جملس التعاون و 
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:تمهيد 
االجتاه حنو تشكيل تكتالت يفيتميز العصر احلديث بربوز ظاهرة جديدة يف العالقات االقتصادية تتمثل 

طي كافة أوجه احلياة غدود حترير التجارة لتحت دعإذ تزايد عدد هذه التكتالت اليت ت، اقتصادية إقليمية
.  املعاصرة

لتكون على استعداد ،
ةبقيبي أسوة ملمسامهتها يف التقدم االقتصادي العاو للتعامل مع االنفتاح يف العامل بالشكل الذي حيقق ذاتيتها 

ذا، التكتالت املوجودة يف أحناء خمتلفة من العامل
.فاعلة ومساعدة من أجل التغيري ملا فيه خري الوطن العريب

ة سفخاصة يف ظل اشتداد محى املنا،التكامل االقتصادي من الضرورات االقتصادية للدول العربيةيعتربو 
ق الوفرة االقتصادية والعمل على زيادة يلكل دولة طرف يف العملية التكاملية حتقسىنحىت يت، واندماج األسواق

ولفهم ظاهرة التكامل االقتصادي خصصنا ثالث ، الرفاهية االجتماعية املنتظرة من عملية التكامل االقتصادي
: وهي كاآليت مباحث

.تصادي مفاهيم التكامل االق: املبحث األول
.مسار وحماوالت التكامل االقتصادي العريب وشروط جناحه: املبحث الثاين 
.مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العريب: املبحث الثالث
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.مفاهيم التكامل االقتصادي : المبحث األول
.من الزمن ماضيةوم بقدر ما يعود لفرتة يإن ظهور التجمعات االقتصادية مل يكن وليد ال

أمام الدول العربية بحما يعين أنه مل يصوهذا، حيث انتشرت عمليات التكامل لتشمل كل دول العامل تقريبا
فقد تأكدت ضرورة العمل وفق إطار تكاملي متعدد ، جمال للتفكري والرتيث يف سلوك هذا االجتاه

.يةألنه بات يشكل حاجة ملحة على امتداد الساحة الدول،األطراف
:مفهوم التكامل االقتصادي ومراحله : المطلب األول

برز مصطلح التكامل االقتصادي يف العامل خالل النصف الثاين من القرن املاضي كنتيجة لرغبة العديد من 
والتكامل االقتصادي بني الدول  يتحقق من خالل املرور بعدة ، الدول يف االنضمام إىل جتمعات إقليمية

.مراحل
:مفهوم التكامل االقتصادي العربي: األولالفرع

وحدة أحباث الشرق األوسط هو إنه عملية اعتماد متبادل يفكما ورد إن مفهوم التكامل االقتصادي
سياسي أو اجتماعي مشرتك بدرجات خمتلقة وعلى أو بينها عامل جغرايف ،بني اقتصاديات جمموعة من الدول

أسس معينة
كامل االقتصادي توبالتايل ميكن تعريف ال، 

قتصادية واحدة 
ل ويتاح له ما ينبغي من أدوات تنسيق السياسات مواال حيول دون تنقل األشخاص والعمالة والسلع ورؤوس األ

.  1ووضع الربامج األزمة لالستغالل ثرواته وتطوير قطاعاته وإزالة الفوارق  بني أجزائه وضمان أمنه واستقالله
:التكامل االقتصاديمراحل:الفرع الثاني

اته كلما زاد االنتقال من مرحلة إىل تزداد درجيتخذ التكامل االقتصادي مراحل أو مستويات عديدة
أي أن مراحل التكامل االقتصادي ترتاوح ، ىل االحتاد االقتصادي التامأو من مستوى إىل آخر وصوال إأخرى

وحدة اقتصادية يا وإدماج اقتصادياجودة بني البلدان املتكاملة إىل إبني التخفيف يف القيود املو 
ىل أهم مراحل التكامل االقتصادي وبدورنا سنتعرض إ، مستويات التكاملواحدة وهي أعلى مستوى من 

:فيما يليبالتفصيل

، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتالت التكامل االقتصادي العربي ـ العربي لمواجھة التحدیات في ظل المتغیرات العالمیةـ زاید مراد، 1
. 3–2، ص ص 2012فیفري 27–26الجزائر،جامعة الوادي،االقتصادیة زمن األزمات، 
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:منطقة التفضيل الجمركي- 1
ة بني جمموعة من الدول والقائمة على ختفيض العوائق التجارية مجركية أو مرب 

الواردات اليت تتم فيما بينها مع احلفاظ أو زيادة العوائق على الواردات من الدول غري علىغري مجركية 
: 1االستنتاجات التالية، التفضيليف منطقةاألعضاء

. ائها كليةغإلدونعلى ختفيض العوائق اجلمركية وغري اجلمركيةهذه املرحلة تقتصر- 
تنصب هذه املعاملة التفضيلية على الشق السلعي للتجارة اإلقليمية بني جمموعة األعضاء يف منطقة - 

.بينها قليمية فيماق النقدي للتجارة اإلالتفضيل وال متتد إىل الش
حبكي حتتفظ الدول األعضاء يف منطقة التفضيل اجلمر - 

.اجلمركي وغري اجلمركي دون الدخول يف ترتيبات مشرتكة مع باقي الدول األعضاء يف هذا اخلصوص
:منطقة التجارة الحرة -2

ويف ،ويتم االتفاق يف هذا الشكل بإلغاء الرسوم اجلمركية على تدفق السلع بني الدول األعضاء
تريده من قيود على باقي دول العامل خارج منطقة قها يف فرض ماحبظ كل دولة عضو نفسه حتتفالوقت 

ىل التكامل مع بعض الدول داخل املنطقة ي دولة خارج املنطقة احلرة تسعى إجيعل أذلك ماولعل ، جارةتال
خنفاض كوسيلة للدخول إىل خاصة الدول اليت تتميز قيودها التجارية اليت تفرضها على غري األعضاء باال،احلرة

.2عضاء باقي األ
:الجمركياالتحاد-3

ية للدول املتكاملة بينالالتجارة علىكية املفروضة ن إلغاء العوائق اجلمر عويتم يف هذه املرحلة فضال 
تصبح ، املنطقة جتاه العامل اخلارجييفعضاءاألالتعريفات اجلمركية بني كل الدول توحيد الرسوم أو

ترب وتع، التنافسي لدول االحتادكيا واحدا مما يزيد درجة املركز األقاليم اجلمركية للدول األعضاء إقليما مجر 
ىل تنظيم أكثر إولكنها حتتاج يف نقس الوقت ، مراحل التكامل االقتصادي كفاءةاالحتادات اجلمركية أكثر 

.3عضاءدول األالوسيادة اسياسعلىووضع قيود أوثق 
:ليةاتلخيص أسس االحتاد اجلمركي يف النقاط التوميكن
.عضاءدول األالي والتعريفة اجلمركية بني وحدة القانون اجلمرك-
.عضاءدول األالحرية تداول السلع بني -
.قليم اجلمركي جتاه باقي دول العاملوحدة احلدود اجلمركية واإل-

. 286، ص 1994، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 2، ج 2، طالتجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیمسامي عفیفي حاتم، ـ 1
.  256، ص 1999، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، التجارة الدولیةـ محمد سید عابد، 2
،، القاھرة ، ترجمة كومیت للتصمیم الفني، مركز معلومات قراءة الشرق األوسطالتكامل اإلقلیمي والتنمیةـ موریس شیف ول، ألن وینترز، 3

. 79، ص 2003
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عضاء من العامل اخلارجي حسب واردات الدول األعلىتوزيع حصيلة الرسوم اجلمركية املفروضة -
.       1معادلة يتم االتفاق عليها

عضاء أليف كل الدول امنطقة التجارة احلرة بتوحيد الرسوم اجلمركيةعلىمنطقة االحتاد اجلمركي 
حنراف التجارة احتماالت اصدير وما ينجر عنها من من مواجهة مشكلة إعادة التيقيهامل اخلارجي مماجتاه العا

.2عن طرقها الطبيعية داخل نطاق املنطقة 
:السوق المشتركة–4

عضاءي من حرية حركة السلع بني دول األىل ما مت تطبيقه يف االحتاد اجلمركإضافة باإل
العمل ورأس املال بني تاج ناإلفإنه يتم حترير حركة عناصر، وتطبيق تعريفة مجركية موحدة جتاه الدول اخلارجية

ا وحبرية تامة انتقال السلع يتم من خالهلموحدةوبذلك يتم تشكيل سوق ، السوقيفعضاءدول األ
.  3شخاص ورؤوس األموال واأل
:الوحدة االقتصادية-5

يف هذه املرحلة وإضافة إىل إلغاء القيود اجلمركية والقيود على حركة تبادل السلع واخلدمات وعناصر 

.جتاه العامل اخلارجي 
:اد النقدي االتح- 6

عمالت هذه فالسبب اختبه ة مناملرجو ن تكامل الدول يف وحدة اقتصادية قد ال حيقق األهدافإ
لذلك ، الدول واختالف سعر صرفها

تثبيت أسعار باالحتاد هذاويقوم السلع وعناصر اإلنتاج بني الدولبمن العقبات النقدية اليت تعرقل انسيا
ماري وإطالق حرية التحويل اخلارجي لتشجيع التبادل التجاري واالستثالصرف بني عمالت الدول املتحدة

.4وزيادة التخصص اإلقليمي والتكامل بني اقتصاديات دول االحتاد
:التحاد االقتصادي التاما- 7

حيث يتم حتقيق وحدة اقتصادية يتم يف إطارها حرية انتقال ، وهو أرقى مرحلة من مراحل التكامل
وتوحيد السياسات االقتصادية واملالية وغريها وبالشكل الذي جيعل شخصية اإلنتاجالسلع واخلدمات وعناصر 

بالضرورة عىنوهذا ي، الدولة االحتادية الناجتة عن االحتاد االقتصادي التام حتل حمل شخصية الدولة السابقة

. 292ـ سامي عفیفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ص 2002، مكتبة مدبولي، القاھرة، العولمة والتكتالت اإلقلیمیة البدیلةالتحدیات المستقبلیة للتكتل االقتصادي العربي ـ ـ إكرام عبد الرحیم، 2

64 .
. 170، ص 2001، مؤسسة الوراق، األردن، العالقات االقتصادیة الدولیةـ فلیح حسن خلف، 3
. 241، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، االقتصاد الدوليـ محمد عفر عبد المنعم، أحمد فرید مصطفى، 4
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كون هناك توحبيث ميكن أن ، إنشاء سلطة احتادية تفوق سلطتها سلطات الدول اليت يتكون منها هذا االحتاد
1.

:قتصادي العربيأهداف التكامل اال: المطلب الثاني
قتصادية وغريواألهداف االقتصادي يستوجب قيامه وجود جمموعة من الدوافعإن التكامل اال

أهداف ىل االقتصادية إ، التكامل االقتصاديواليت بتفاعلها ميكن حتقيق عملية قتصاديةاال
دورنا سنتعرض وب، بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية وقومية، قتصاديةكلها اعديدة ليست بالضرورة  

.ل التفصيإىل هذه األهداف بشيء من
:العربيقتصاديادية للتكامل االقتصاألهداف اال:الفرع األول

ن الواضح أن املنطقة العربية ما زالت تتميز بالتخلف والتبعية والذي يتضح جليا يف ارتباط م
، قتصاد الرأمسايل بشكل أكرب من ارتباطها مع بعضهامع االحداكال على ا

رتض طريقها جمموعة من العوائقكما أن عملية التنمية االقتصادية النظرية تع،  االقتصاديةمتكاملة من املوارد
حتكارات الدولية يف على القطاع االقتصادي اخلاضع لالشكاهلاأيف تقليص اوال

ىل ما تعانيه الدول العربية غري إضافة إ، بالدول العربية النفطيةوهذا فيما يتعلق تأمني حاجتها من املوارد املالية
ك فإنه يتضح لنا أن هذهذلل، األجنيباالقتصاد الرأمسايلب

يف الدخول الفردية العربية وحتقيق زيادات عاليةاالقتصادية على الدول العربية تقبل فكرة التنميةتماألهداف حت
لى مشكلة التخلف وتقليص الفجوة بني االقتصاد العريب واالقتصاد العاملي املتطور  العربية يف سبيل القضاء ع

وهذا لن يتم ، األهداف االقتصادية هدفها هو القضاء على التبعية االقتصاديةوعليه فإن ، كخطوة أساسية
جات لصاحل نتاج عدد من املنتج العريب اليت تعتمد أساسا على إنتا قيقه إال من خالل تطوير هياكل اإلحت

ليص االعتماد قاالقتصاد الرأمسايل بالعمل على تنويع املنتجات وتطوير اهلياكل االقتصادية كخطوة أوىل حنو ت
الضرورية اإلمكانيات وفري لتادهيحتكارات الرأمسالية العاملية ومتحتت سلطة االةواد األولية الواقععلى قطاع امل

.وحترير الثروات العربية عن التبعية االقتصادية قتصادية العربية والالزمة للتنمية اال
ية غضرورة إمتام عملية التكامل االقتصادي العريب بإىلوهلذا فإن األهداف االقتصادية تدفع بالوطن العريب 

سراع يف عملية وذلك من خالل اإل، العريبقتصاد ة اليت تعترب امليزة الرئيسية لالالقضاء على التبعية االقتصادي
:وحتقيق اهلدف املتمثل يف2املسعىهذاوالبحث عن اآلليات اليت ختدملةية االقتصادية الفعاالتنم
.املتطورة ةقتصاديات البلدان العربية للدول الرأمساليالقضاء على تبعية ا-

. 171ـ فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 1
.166–165، ص ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، تحدیات التكامل االقتصادي العربي في عصر العولمة،ـ محسن الندوي2
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يات ىل حتقيق التقارب يف مستو دان العربية والوصول إلالعمل على زيادة الرتابط والتماسك بني الب-
مصلحة ية االقتصادية اليت ختدم فاهعملية منوها بشكل يضمن حتقيق الر عوتسريتطورها يف اجلانب االقتصادي 

:1كمايليىل أهداف أخرى ميكن ذكرهاإضافة إ،ية عرباألمة ال
.ىل القدرات الذاتية لألقطار العربية تصادية وضمان استمرارها استنادا إرفع معدالت التنمية االق-
.وارق االقتصادية بني األقطار العربية فالتقليص -
.تنويع الصادرات وتقليص هيمنة قطاع النفط على جممل الصادرات -
كرب املتمثل يف الوحدة األدفاسات االقتصادية لتسهيل اهلدخال االنسجام يف خمتلف السيإ-

.قتصاديةاال
:األهداف العسكرية : الفرع الثاني

ت بشكل واضح يف الوطن العريب نتيجة األخطار املتعددة اليت تعرضهداف العسكرية تربز إن األ
هذه األهداف تفرض ، كالشيف مواجهتها لالستعمار املتعدد األحداهلا الدول العربية كل على وتتعرض

ما تتعرض له من ميكن ألي دولة عربية مواجهةذلك أنه ال، متام عملية التكامل االقتصادي العريبنفسها يف إ
ما حيدث لتتعرض له الدول العربية من انتهاكات مثما هووخري دليل على ذلك ،حتديات استعمارية لوحدها

وسبتهإضافة إىل احتالل ، ومزارع شبعا اللبنانيةيف فلسطني احملتلة واحتالل العراق واحتالل اجلوالن السوري
دول العربية الواليت يتضح فيها عجز ، يرانتية من قبل إااجلزر اإلمار واحتالل من قبل اسبانيا احملتلتنيمليلية

استمرت على هذا اذوإ، غتصبةاملها على اسرتجاع أراضيها 
س طان بالقديستاألراضي العربية األخرى مثل االيف احلفاظ علىحىت

توجد وسيلة أمام الدول العربية والعسكريني العرب أنه اللني االقتصاديني لولذلك يرى الكثري من احمل، احملتلة
اسرتجاع األراضي احملتلة سوى تكاملها واحتادها من خالل تكوين قوة اقتصادية وعسكرية و على أراضيها

. 2راضي العربية واألاألطماع األجنبية يف الثروات تساعدها على مواجهة التحديات و 
:األهداف السياسية : الفرع الثالث

إن هدف التكامل هو حتقيق الوحدة االقتصادية العربية كخطوة أساسية حنو حتقيق الوحدة السياسية
وذلك بضم أصوات كل األطراف العربية وعدم ، وهذا من أجل دعم القضايا العربية املصريية يف احملافل الدولية

ىل حتقيق حدة كما يؤدي على املستوى الداخلي إ،  مما ال خيدم املصلحة العربية املشرتكةومشتتةتركها منقسمة
يما يتصل فخاصة ،أو بني الدول قيد التجمع الفرعيالتوتر بني الدول العربية األعضاء يف اجلامعة العربية

. 11ـ زاید مراد، مرجع سبق ذكره، ص1
. 168ـ محسن الندوي، مرجع سبق ذكره،  ص 2
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ياسي يؤمن االستقالل السي فأما على املستوى اخلارج، اخليةمبشكلة احلدود وعدم التدخل يف الشؤون الد
.1اخلليجيرانية يفوردع الطموح اإلعتداءات اإلسرائيليةاألطماع اخلارجية وااللصدوزيادة القوى الدفاعية
حتسني ومعدل كفاءة التبادل التجاري إىلاالقتصادي يؤدي امليف ظل التكالتفاوضيةكما أن زيادة القدرة 

واليت حتدث نتيجة ، ويضع حد لتقلبمع الدول اخلارجية
.2الدول الصناعية املتقدمةيفنتاج ات الدورية يف مستوى التشغيل واإلالتقلب

:األهداف القومية : الفرع الرابع
كما االقتصادية

للتكامل االقتصادي العريب إال أنه توجد مربرات أخرى ذات عمق وأمهية كبرية، وروبيةالدول األهو احلال بني
يت تربط الدول العربية من وتتمثل هذه األهداف يف طبيعة الرابطة القومية ال، ىل املربرات السابقةتضاف إ

مع بني أبنائها رابطة الدم واللغة والدين والرتاثإىل أمة واحدة جتثلة يف االنتساب واملتم، شرقىل املغرب إامل
ولذلك ، خرىمن النادر توفرها بني الدول األية والتاريخ وغريها من الروابط اليتواملصري املشرتك والرقعة اجلغراف

ىل دي وصوال إحتقيق التكامل االقتصافإن العامل القومي يفرض على األمة العربية وبقوة ضرورة التوجه حنو
.3ومن مث الوحدة الشاملةالوحدة االقتصادية

، رسالة ماجستیر غیر التكامل االقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظریة والمرجعیة القانونیة تجارب وتحریاتـ خلیفة مراد، 1
. 54، ص 2006منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین ، الندوة العلمیة الدولیة حول التكاالتكامل العربي بین خیار التخصص أو االندماجـ رحماني موسى، 2
ص ،2004ماي 9–8الجزائر،وتفعیل الشراكة العربیة ـ األوروبیة، كلیة العلوم االقتصادیة  وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،

21  .
. 170–169ـ محسن الندوي، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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.قتصادي العربي وشروط نجاحهالتكامل االومحاوالتمسار: المبحث الثاني
تطلعت الشعوب العربية ، ستقالهلاوحصول معظم الدول العربية على ابعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

قليمية لعربية من بني أوائل التجمعات اإلوتعد الدول ا، واقتصاديابينها سياسياىل حتقيق تعاون صادق فيماإ
وجرت هذه املعادالت يف إطار مراحل تارخيية خمتلفة ، بينهااليت حاولت حتقيق تكامل اقتصادي فيماالدولية

.رضتها احلياة االقتصادية العربيةف
:التكامل االقتصادي العربي محاوالت وجهود: المطلب األول

طار القانوين لتحقيق التكامل بأس به يف توفري اإلإن الدول العربية قد قطعت شوطا ال
ودعم تفاقيات اليت حتث على العمل العريب املشرتكلى ذلك وجود عدد من املواثيق واالوالدليل ع،االقتصادي

ىل بعض املواثيق يلي نتعرض إوفيما، الضرورية لتطبيقهتاآلليامسرية التكامل االقتصادي وحتدد جماالته وتضع 
.راها مهمة نواالتفاقيات اليت 

:ميثاق جامعة الدول العربية: الفرع األول
هو السند القانوين و ، م1945جلامعة الدول العربية عام هذا امليثاق الوثيقة التأسيسية األوىل يعترب

.طار اجلامعة العربيةإتفاقيات اجلماعية اليت عقدت يفلكافة اال
: 1وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية يف مادته الثانية على مايلي

تعاون للاسياسية حتقيقالوتنسيق خططها من اجلامعة توثيق الصالت بني الدول املشرتكة فيهارضغال
يها وأحواهلا يف فكذلك من أغراضها تعاون الدول املشرتكة فيها تعاونا وثيقا حبسب نظم كل دولة ،بينها

.تصادية واملالية وشؤون املواصالتالشؤون االق
:معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي: الفرع الثاني

مليثاق واعتربت مكملة ، م17/06/1950فيعقدت معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي
لبنان،سوريا،ردناأل، قالعرا، مصر(سبعة دول وقد وقع املعاهدة، ةجامع

قتصادي يتكون من وزراء الدول على إنشاء جملس اونصت يف املادة الثامنة منها، 2)اليمن، السعودية
يراه كفيال ما عضاءعلى حكومات الدول األون االقتصادية أو من ميثلهم ليقرتح ؤ املتعاهدة املختصني يف الش

.3التعاون االقتصادي العريببتحقيق أهداف هذا 
:الترانزيت بادل التجاري وتنظيم تجارةتفاقية تسهيل التا: الفرع الثالث

أقر العريبالتكامل االقتصادينهج التجاري كوسيلة لتحقيقباملهتمام الدول العربية مبكراازاء إ
اومت، الرتانزيت يف دول اجلامعة العربيةتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة تصادي العريب ا

بنك  الكویت الصناعي، سبتمبر 66، سلسلة رسائل البنك الصناعي بین الواقع والطموح، منطقة التجارة العربیة ـ عبد الرحمان صبري1
.  20، ص 2001

.779، ص 1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، جالوحدة االقتصادیة العربیة، تجاربھا وتوقعاتھاشقیر محمد لبیب، ـ2
. 11، ص 1996، منتدى الفكر العربي، عمان، ماي ون العربي المشتركالقطاع الخاص ومستقبل التعاـ العیادي الشاذلي، 3
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يا والعراق واليمن والسعودية واألردن يف ة مندويب كل من مصر وسور لتوقيع على هذه االتفاقية ملعرف
عة منها لدول اجلامبعة أجازت املادة الساحيث ، م1964مث انضمت إليها الكويت عام ، م07/09/1953
عية اليت توالت يف ظل اوتعد هذه االتفاقية أوىل االتفاقيات اجلم، ليهاربية غري املوقعة عليها أن تنضم إالع

تعد أول اتفاقية مجاعية لتحرير التجارة ،  واليت وضعت أسس التجمع العريب وأحكامهاجلامعة العربية
يفوثيق برامها هو حتقيق تعاونأن اهلدف من إيف ديباجتهااقيةوقد بينت هذه االتف، بني الدول العربية

امعة 
: 2هم ما تضمنته االتفاقية يف النقاط التاليةوميكن استعراض أ، 1العربية

بدون أي قيد عرب تنتقلأنينبغي تتضمن القائمة األوىل منتجات زراعية وموارد طبيعية : إعداد ثالثة قوائم- 
نبغي أن حترر بنسبة يالقائمة الثانية منتجات صناعية وعدد من املنتجات الزراعية تظمو ، البلدان العربية

%.50عريفات املفروضة عليها بنسبة تختفيض الجيب منتجات حتويلية أما القائمة الثالثة فتضم، 25%
.ويل مشاريع التنميةحنو متمن أجل انتقال رؤوس األموال املوجهةنحتسهيالت مت- 
.تنسيق الضرائب الداخلية اليت تفرض على بعض املنتجات الزراعية والصناعية- 
.ر البضائع عرب البلدان العربية دارية من أجل تسهيل مرو تبسيط اإلجراءات اإل- 

دول الجامعة بينلجارية وانتقال رؤوس األموالاتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت ا: الفرع الرابع
:العربية

، السعودية، مصر: ل هيم من طرف ست دو 07/09/1953لقد مت التوقيع على هذه االتفاقية يف 
منت هذه االتفاقية تنظيما وتض، م12/12/1953يفدخلت حيز التنفيذو ، لبنان، العراق، ردناأل، اليمن

ورغم ، ربيةموال بني الدول العتسديد مدفوعات املعامالت اجلارية وانتقال رؤوس األ:لنوعني من العمليات
دول البني األموالوسمنتها االتفاقية بشأن تسديد مدفوعات املعامالت اجلارية وانتقال رؤ التسهيالت اليت تض

بالنسبة لتسوية عضاء، العربية
وبقيت  ، موالن تشجع انتقال رؤوس األسائلو أكما ،  املدفوعات

.3متها املاليةظنكل دول حرة يف أ

، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة دراسة نظریة وتطبیقیةــالتكامل االقتصادي الدولي والتنمیة االقتصادیةـ أشرف إبراھیم عطیة، 1
.  548، ص 2001الحقوق، جامعة عین شمس، 

، ص ص 1983، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3، طاالندماج االقتصادي العربي واحتماالت المستقبلأبعاد ـ عبد الحمید براھیمي، 2
.  127ـ 126

، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریةالتكامل االقتصادي العربي وتحدیات العولمة مع رؤیة إسالمیةـ نزیھ عبد المقصود  محمد مبروك، 3
.   46–45، ص ص 2007
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:اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية:الفرع الخامس 
ميكن بتسميته باخلطوات العملية نشائه ماإألقد 

إال أن، نذاكآمتفقا يف ذلك مع الظروف السياسية واالقتصادية للدول العربية طريق التعاون االقتصاديعلى
حىت كان قرار اللجنة السياسية ، ارهامثي تؤيت صدرت علىالقرارات اليت

الذي يوصي بتشكيل جلنة من اخلرباء العرب تتوىل ،يف دمشق22/05/1956: لدول العربية بتاريخاجلامعة 
ويف ، واخلطوات اليت جيب أن تتبع من أجل حتقيقهاإعداد مشروع كامل للوحدة االقتصادية

.1الوحدة االقتصادية العربيةتفاقيةعلى مشروع ا03/06/1957
من هذه االتفاقية على ىولتنص المادة األو
.موالقال األشخاص ورؤوس األتحرية ان-
.جنبية البضائع واملنتجات الوطنية واألحرية تبادل-
.قامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصاديحرية اإل-
.النقل واملوانئ واملطارات املدنيةحرية النقل والرتانزيت واستعمال وسائل -

:من االتفاقية على أن تعمل دول األعضاء على ما يليهداف نصت املادة الثانيةولتحقيق هذه األ
اجلمركية حيد التعريفة والتشريع واألنظمةدارة موحدة وتو دهم منطقة مجركية واحدة ختضع إلجعل بال-

.املطبقة يف كل منها
.وتنظيم عالقات التبادل التجاريوالتصديراالستريادتوحيد سياسات -
.توحيد أنظمة النقل والرتانزيت -
.الداخلية التجارةالصناعية والزراعية أو قطاع اإلنتاجيةتنسيق السياسيات املتعلقة بالقطاعات-
.تنسيق تشريعات العمل والضمان االجتماعي-
.ة واملالية والنقديةيتنظيم وتنسيق التشريعات الضريب-
.تنسيق السياسات النقدية واملالية متهيدا لتوحيد النقد العريب-
.اختاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية-

يت تفاقيقورنت باواتفاقية الوحدة االقتصادية العربية وما ترمي إىل حتقيقه من أهداف تعد يف غاية الطموح إذا ما 
املعامالت اجلارية وانتقال رؤوس األموال بني وتسديد مدفوعات انزيتارة الرت جتيل التبادل التجاري وتنظيم تسه

إال أنه مل يكن من السهل تطبيق هذه االتفاقية ،م 1953دول اجلامعة العربية واللتني مت التوقيع عليهما عام 
:ذلك أن كثري من العراقيل كانت تقف يف طريق الوحدة أمهها،االنتهاء من توقيعهابعد

. 82، ص 2004، مكتبة مدبولي، القاھرة، 2، طالسوق العربیة المشتركة في عصر العولمةـ سلیمان المنذري، 1
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فهناك دول نفطية غنية كالسعودية (ول اوت الدختف، قتصاديةنظمة السياسية وتنوع األنظمة االتعارض األ
الغاياتكذلك تنوع واختالف ،  )ودول وسطية كسوريا ، ردنر واألمصودول فقرية ك، ويت والعراقوالك

ت عملتها باجلنيهاآلخر ارتبطل ارتبطت عملتها بالدوالر والبعضالدو ضعبف(االقتصادية والنقدية 
.1) .....سرتلييناإل

ال الوجــــود إز،ذه االتفاقيــــةاقتنــــاع معظــــم الــــدول العربيــــة بأمهيــــة هــــوعلــــى الــــرغم مــــن 
ردن والعــــــراق مث الــــــيمن والســــــودان األو مصــــــركــــــل مــــــن الكويــــــت و إليهــــــا  انضــــــمت و ، م1964يف شــــــهر مــــــاي 

األعضــــــــاء واجتهــــــــت إىل طريــــــــق آخــــــــر هــــــــو الســــــــوق العربيــــــــةختلــــــــت عنهــــــــا الــــــــدول ث أن بــــــــمث مــــــــا ل، وليبيــــــــا
. 2املشرتكة

:شتركة ومنطقة التجارة الحرة السوق العربية الم: المطلب الثاني 
:السوق العربية المشتركة : األولالفرع 

الوحدة االقتصادية إىلإنشاءقد كانت فكرةل
نشاء السوق العربية املشرتكة من قبل جملس الوحدة االقتصادية العربية يف أوت إقرار جاءوهكذا ، العربية

مث ، 3مصر، سوريا، العراق، ردناأل:دول فقط وهيأربعةإليها منذ إنشائها وقد انظم ، م بالقاهرة1964
ولقد كان ، ليبيا وموريتانيا واليمن: دول أخرى وهيلتشمل ثالثالثمانيناتاتسعت دائرة العضوية خالل 

ئها من اعفحترير التجارة بني الدول األعضاء عن طريق إهوة اهلدف الرئيسي من قرار جملس الوحدة االقتصادي
.4ىل منطقة التجارة خبطوة أوىل حنو حتقيق السوق العربية املشرتكةإ

: 5أهداف السوق على األسس التاليةهذا القراردا حدمك
.حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال-
.حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية واألجنبية- 
.قامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصاديحرية اإل- 
.ملدنيةوالرتانزيت واستعمال وسائل النقل واملوانئ واملطارات احرية النقل - 

سياسات التجارية بني الطار حيدد منط إيف سبيل هدف السوق املشرتكة رمست الناحية التنظيمية للسوق العربية 
ىل إلقيود التعريفية اليت يتم لغاء اإطار على ويركز هذا اإل، أطرافها

من الدول اردات الدولة العضوغري التعريفية على و زالة القيود إوكذلك على ، أخرى داخل حدود السوق

. 86–85، مرجع سبق ذكره، ص ص العولمة والتكتالت اإلقلیمیة البدیلةـ التحدیات المستقبلیة للتكتل االقتصاديعبد الرحیم، إكرامـ 1
مشكالت التنمیة والتكامل االقتصادي " من مداوالت ومناقشات ندوة ،اوالت التكامل االقتصادي العربيأسباب تعثر محـ محمد بن ھاني، 2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، األردن، مكتب ارتباط جامعة الیرموك في عمان، 1980تشرین الثاني عام 5- 4، التي عقدت یومي "العربي
.279، ص 1982الجزائر، 

. 161، ص 1998، دار الفكر العربي، القاھرة، امل االقتصادي  أنشودة العالم المعاصرالتكـ محسن عمر، 3
، العدد األول، معھد اإلدارة العامة 42، اإلدارة العامة، المجلد تصور مستقبلي لتفعیل التكامل االقتصادي العربيـ یحي عبد الغني أبو الفتوح، 4

. 196، ص 2002بالریاض، أفریل 
. 177، ص 1970، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، السوق العربیة المشتركةي یحي، ـعردوكالـ 5
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ايف احلقيقة سوقينشئقرار السوق املشرتكة ال أنهو ميكن مالحظتهولكن ما ، 1خرى داخل السوق األ
، جمرد قرار بتحرير التجارة بني البالد العربية األطرافهومنا يف احلقيقةوإ، نشائها للمستقبلإبل ترك ، مشرتكة

تسيري وتنمية اتفاقية بإبرامءاىل حتقيقها بدإنشاء منطقة جتارة حرة عربية سعت الدول العربيةإوهو ما يوافق 
.   بينهمااريجالتبادل الت

:ر وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يسياتفاقية ت:الثانيالفرع 
تضمنتهاع املبادئ الرئيسية اليت ماقا سم ات27/02/1981: برام هذه االتفاقية يف تونس بتاريخإمت 

ق العمل االقتصادي القومي اللتانوميثا، العمل االقتصادي العريب املشرتكإسرتاتيجيةتا وثيق
تطورات الفكرية واالقتصادية يف مفهوم التكامل االقتصادي العريب وظهور الوأيضا اتساقا مع ، عشرةاحلادي

.2بينهمافيماضرورة وجود ترابطتتبعجانب املدخل التباديل مما اسىلإمداخل تكاملية جديدة 
ربية من الرسوم والقيود املختلفة اليت تفرض التبادل التجاري بني الدول العإىل حترير

:وذلك وفقا لألسس التالية، عليها
نتجات العربية املتبادلة بني الدول األعضاء من الرسوم والقيود املتنوعة املحترير كامل لبعض السلع و -

.املفروضة على املنتجات غري القطرية
روضة على بعض السلع واملنتجات العربية املتبادلة فالتخفيض التدرجيي للرسوم والقيود املختلفة امل-

.األخرى
. املثيلة أو البديلة جات العربية ملواجهة منافسة السلع غري العربيةتوفري محاية متدرجة للسلع واملنت-
لك اليت يقررها تيف املادة الرابعة أو 3و2و 1ليها يف الفقرات إاملشار واملنتجاتحتديد السلع -

.
والقيود على السلع الزراعية واحليوانية واملواد عفاء الكامل من الرسومىل اإلإ-

، مفاوضات مجاعيةالحقا ضمنيق املنتجات الصناعية وفقا لقوائم جتدد يويتم تض، اخلام املعدنية وغري املعدنية
يلية لدولة غري عربية تفوق تلك ضنح ميزة تفمبوتضمنت االتفاقية النص على عدم جواز قيام دول العربية 

.تفاقيةطراف يف االول األاملمنوحة للد
االقتصادي العريب اليت وضعت التبادل التجاري يف بالرغم من أن هذه االتفاقية تعد األوىل يف تاريخ التكامل

حيث ، منهااالإ، منائيطاره السليم كمدخل من مداخل التكامل اإلإ
فاء من الرسوم اجلمركية والقيود غريتعلق منها بأسلوب اإلعاصطدمت بالعديد من العقبات وخاصة ما 

. 86إكرام عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
. 583ـ أشرف إبراھیم ، مرجع سبق ذكره، ص 2
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إاألمر الذي أدى ، عفاء التدرجييعفاء الكامل واإلوتضاربه بني اإل، اجلمركية
.  1جمموعة سلعية فقط 20م واقتصادها على 1989ها حبلول عام ر ير حتإىلاليت توصلت اللجنة 

:العربية الكبرى الحرةجارةتمنطقة ال:لثالفرع الثا
ولتحرير التبادل التجاري ، سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةيانطالقا من أهداف اتفاقية ت

1996جوان 23–21مة العربية املنعقدة يف القاهرة خالل فرتة قلاوتنفيذا لقرار ، همانبي
وفقا لربنامج ، امة منطقة التجارة احلرة العربية الكربىقاإلسراع يف إحنوختاذ ما يلزمااالقتصادي واالجتماعي ب

:  قرار رقم59ا، االتفاق عليهمازمين يتموجدولعمل
سنوات عشر عالن عن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى خاللبشأن اإلم19/02/1997تاريخ ب1317

.م واملوافقة كذلك على برنامج العمل واجلدول الزمين 01/01/1998بتداء من ا
وقد ، احلديثة لتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربيةاحملاوالتاحلرة العربية أهم تفاقية التجارةاتعد و 

العراق –سوريا –لسعودية ا–تونس –البحرين –اإلمارات –ردن األ: وهي، دولة عربية14وقعت عليها 
اجلزائر : دول وهي8عليهاومل توقع ، املغرب–مصر –ليبيا –لبنان –الكويت –قطر –نة عمان لطس–
ىل الربنامج وبالرجوع إ، 2الصومال–فلسطني –اليمن –موريتانيا –السودان - القمر جزر–جيبويت –

، التجاري بني الدول العربية إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربىسري وتنمية التبادل يتفاقية تالتنفيذي ال
، القواعد واألسس اليت تقوم عليها هذه املنطقةقد تضمنأن هذا الربنامججند

:3ميكن تلخيصها على النحو التايلواليت
.م 1981لعامةري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربييستفاقية تاوا يف ضأن تكون الدول ع-
من والذي يطبق بدءا ، دول األطرافالبني التحرير التدرجيي لكافة السلع العربية املتبادلةاألخذ مببدأ -

سنوية بنسبلاألثر املماثذاتكية والرسوم والضرائبوذلك بتخفيض الرسوم اجلمر ، م01/01/1998
ددة إلقامة منطقة التجارة احملالتحريرمتساوية على أن يتم إجناز
.م31/12/2007:احلرة العربية الكربى بتاريخ

.الفوريتفاق الدول األطراف أثناء تنفيذ الربنامج وضع أي سلع حتت التحريراميكن ب-
: التحرير التدرجيي على السلع العربية التاليةينطبق-
من املادة 2، 1لفقرتني عربية الزراعية واحليوانية واملواد اخلام املعدنية وغري املعدنية وفقا ألحكام االسلع ال/ أ

.   سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةيتفاقية تامن أحكام السادسة

، مكتبة المشتركة  الواقع والطموح، السوق العربیة )الیورو(االتحاد األوروبي والعملة األوروبیة الموحدة ـ صالح الدین حسن السیسي، 1
. 71، ص2003األسرة، دون ذكر مكان النشر، 

2 -Any Henderson ـ The trad to A ab economic integration can we clear the hurdles? Jordan times ,
Tuesday , March 27 , 2001 , p 3

بإعالن منظمة التجارة الحرة ،19/2/1997بتاریخ 59ع .د1317قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ،ـ جامعة الدول العربیة 3
.  العربیة الكبرى 
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.  بل تاريخ نفاذ الربنامجققر السلع العربية اليت أ/ ب
.االجتماعي و تتم -
الدول األطراف يف تعامل السلع العربية اليت تدخل التبادل وفقا هلذا الربنامج معاملة السلع الوطنية -

.لوقاية الصحية واألمنية والرسوم والضرائب احمللية فيما يتعلق بقواعد املنشأ واملواصفات واملقاييس واشرتاطات ا
الدعم حاالت مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية ومواجهة -

. الناجم عن تطبيق هذا الربنامجوإجراءات ومعاجلة خلل ميزان املدفوعات
وذلك ، التنفيذي إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربىوقد مت إدخال تعديال جوهريا على الربنامج هذا 

حيث ، م2001عام والذي عقد يف عمانعشربناء على التوصية الصادرة من مؤمتر القمة العربية الثالث
على أن يتم تطبيق نسب ختفيض ، م2005مطلع عام معستكمال إقامة هذه املنطقة تضمن هذا التعديل ا

وذلك م2005م وعام 2004لضرائب ذات األثر املماثل يف عام وام اجلمركية والرسوم على الرسو %20تبلغ 
يتم فيها ختفيض الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب واليت، 2007عام حبلولة  قستكمال هذه املنطابدال من 

.1سنويا% 10ذات األثر املماثل بنسبة مئوية تبلغ 
نصت على قدبني الدول العربيةري وتنمية التبادل التجاري فيماسياتفاقية تة عشر من ونظرا ألن املادة اخلامس

القيود الكمية واإلدارية ماثل أواملأنه جيوز ألية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات األثر 
منووذلك بصفة مؤقتة لضمان، بالقائم منهااالحتفاظأو

مكانية حصول الدول األعضاء ة التجارة احلرة العربية الكربى إالتنفيذي ملنطقفقد أتاح الربنامج ، اليت حيددها
وبالفعل فقد ، املماثلاألثرللرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات ستثناء من تطبيق التخفيض التدرجييعلى ا

فيض التدرجيي دول عربية أعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على استثناءات من التخستحصلت 
-تونس –ردن األ: وهذه الدول هي، ي واالجتماعيلس االقتصادة فقاو من السلع ومبالسنوي للعدد

مراعاة للظروف ، ست املذكورةمت منح هذه االستثناءات للدول الو ، املغرب–سوريا –مصر –لبنان 
انتهت هذه وقد ، )2002-1999(ة متتد ثالث سنوات يرتة زمنووفق ف، اع االقتصادية هلذه الدولواألوض

.م15/9/2002ستثناءات بالفعل يف التاريخ احملدد هلا وهو اال
ختذت القمة العربية قد اف، تواهان حمتجارة احلرة العربية مستثناءات واليت ميكن أن تفرغ منطقة النظرا خلطورة اال

عستثناءات السلليص االقعلى تثانية  الم قرارا نص يف فقرته2001عام الثالثة عشر بعمان
سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وبرناجمها ياالقتصادي واالجتماعي وفقا ألحكام اتفاقية ت

والتأكيد ، إقرارهاد السابق وااللتزام بالضوابط والقواع، التنفيذي

. 55، ص 2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، تكامل االقتصادي العربيبعد نصف قرن ـ العماد أللیثي، - 1
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ضاء على عدم التقدم بأية طلبات دول األعالعلى إلغاء االستثناءات وفق اجلدول الزمين املقرر وحث 
.استثناءات جديدة

-10ون القاهرة إواستنادا 
على تقليصها وإبالغ ذلك األمانة هلام يف تقليص االستثناءات وقرر حث الدول املمنوحة13/9/2001

ي يف هكما قرر أن تقوم الدول اليت منحت استثناءات تنت،  م2001
خفيض عليها فورا بنسبة م بإبالغ منافذها اجلمركية بإلغاء هذه االستثناءات وتطبيق الت16/09/2001
أما مع انتهاء تطبيق الربنامج التنفيذي ، 1من الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل%  40

وصل عدد الدول العربية األعضاء سبعة م ف2005إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف مطلع سنة 
.2اليمن–فلسطني –السودان عشرة دولة عربية بعد انضمام كل من 

مهية منطقة التجارة نظرا ألوهذا، م2002أما اجلزائر فبدأت يف إجراءات االنضمام إىل هذه املنطقة منذ سنة 
سواق جياد نوع من التوازن بني التكامل من خالل توحيد األإمن هن توفر أرة العربية الكربى فيما ميكن احل

والتكنولوجية ةاالقتصادياتاالقتصاد العاملي مبا يسمح  باالستفادة من التطور علىاح تفواالن، العربية من جهة
.   3خرى ألدى الدول املتقدمة من جهة 

:كامل العربي اإلقليمي الجزئي محاوالت الت: المطلب الثالث
:تجمعات وادي النيل : األولالفرع 

حيث مت ، م31/08/1969والسودان يف ت احملاوالت األوىل للتكامل االقتصادي بني مصر كان
م 1971وتلتها حماولة يف سنة ، مبوجبه هيئة دائمة تسمى جملس التنسيق االقتصاديتئتوقيع اتفاق أنش

مة تكتل بني كل وظلت احملاوالت مستمرة إلقا، اجلمهوريات العربيةباحتادشاركت فيها ليبيا إلقامة ما يسمى 
بنيانا ووضع ، م1977املؤمتر الربملاين املشرتك وكان ذلك يف شهر أكتوبرىل أن انعقد من مصر والسودان إ

فقد م12/10/1982أما يف ، بالبلديناألجهزة التشريعية والتنفيذيةقنوات عديدة تربطها حتكمبركمتنظيميا 
اد خطة واضحة وإعدإسرتاتيجيةالتكامل الذي طالب بوضع ميثاق) السودان-مصر ( وقعت الدولتان

أن هذا امليثاق حل حمله ميثاق آخر أطلق حظ أيضا لكن املال، بني خطط الدولتنياملية تكون أداة للتنسيقتك
م واختذ اجلهاز الرئيسي لتنفيذ امليثاق شكل 21/02/1987عليه ميثاق اإلخاء الذي وقع عليه البلدين يف 

وإحداثوقد مت الرتكيز واال، سة رئيسي وزراء البلدينآمشرتكة بر اجلنة علي
.4اكرب قدر ممكن من املواطنني يف ميادين الزراعة والصناعةختدممشروعات 

. 115–114سلیمان المنذري، مرجع سبق ذكره، ص ص ـ1
. 144، ص2005ـ التقریر االقتصادي العربي الموحد، 2
والتسعون االستثنائیة لمجلس االتحاد العام ضمن الدورة الخامسةللبالد العربیة،ـ دراسة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 3

.  74لغرف التجارة والصناعة، ص 
454، ص ص 2002، معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، العمل االقتصادي العربي المشترك أبعاده وتطورهـ محمد محمود اإلمام، 4
–463  .
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:مجلس التعاون الخليجي: الثاني الفرع 
وكان ذلك يف ، م1981اخلليج العريب يف فيفري سنة لدول التعاون جملسمت االتفاق على إنشاء 

: هيليج العريب وقع قادة ست دول للخم1981ماي سنة 25ويف ، مؤمتر ضم وزراء خارجية دول 
الكويت على النظا، قطر، سلطنة عمان، اململكة العربية السعودية، البحرين، راتاماإل

:1ولقد أمجلت، دول اخلليج العريبلالتعاون 
 دول األعضاء يف مجيع امليادينالحتقيق أكرب قدر من التنسيق والتكامل والرتابط بني.
الت وأوجصتوثيق الروابط والو تعميق.
 الشؤون التجارية ، ليةيف ذلك الشؤون االقتصادية واملاوضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين مبا
الشؤون اإلعالمية ، الشؤون االجتماعية والصحية، لشؤون التعليمية والثقافيةا، اجلمارك واملواصالتو 

.وكذا الشؤون التشريعية واإلدارية، والسياحية
ا هدد املنحم لت1981ت يف نوفمرب عاالقتصادية املوحدة واليت وقجاءت االتفاقية

ودعم ، عي والزراعيانون الفين والتنسيق البرتويل والصوالتعامنائي اجلوانب االقتصادية والتنسيق اإلخمتلف
اكما انه بدأ تطبيق بعض مواد هذه االتفاقية اعتبار ،  

يق وكذا حتق، ىل ذلك كانت هناك جهودا لتحقيق وتعميق املواطنةباإلضافة إ، م1983من شهر مارس سنة 
.قيق تشابكهاوحتةساسياألالبىنلتطوير و ، عضاءساواة بني مواطين الدول األامل

على حتقيق بعض دتهزة واليت ساعجاخلليج العريب يضم جمموعة من األلدولا أن جملس التعاون كم
: 2هداف وهياأل

.لوك وأمراء الدولمويتكون من ، وهو السلطة العليا املكلفة بوضع السياسة العليا للمجلس: المجلس األعلى
ويعد اجلهاز التنفيذي للمجلس واحملرك لتطوير ، عضاءويتكون من وزراء خارجية الدول األ:المجلس الوزاري

.يقيسالتعاون التن
والقرارات املنشئة للمجلس يةعن تنفيذ ومتابعة أحكام االتفاقومتثل اجلهاز التنفيذي املسؤول: األمانة العامة

.على األ
من عدد مناسب من مواطين على و ويتم تش: هيئة تسوية المنازعات

وءيلهوختتص فيما حي، عضاء غري األطراف يف النزاعالدول األ
.تطبيق النظام األساسيأوخالف حول تفسري 

–17، ص ص 2005، دار النھضة العربیة، القاھرة، لدول مجلس التعاون الخلیجيتقویم تجربة التكامل صفوت عبد السالم عوض هللا، ـ 1
18.

.  28–21مرجع ، ص ص نفس الـ2
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تعمل مع األمانة ا قطاعية من الوزراء وكذا املختصنيانجلجهزة اليت ذكرت سابقا هناك واىل جانب هذه األ
:العامة وهي على النحو التايل

. ، جلنة النفط، الصناعيجلنة التعاون، جلنة التعاون املايل واالقتصادي والتجاري، جلنة التخطيط االقتصادي
.جلنة اخلدمات االجتماعية والثقافية 

:مجلس التعاون العربي: لثالثاالفرع 
ملتتبعني لتجارب التكامل اوكان مفاجأة جلميع ، م1602/1989مت إنشاء جملس التعاون العريب يف 

مل يرد خباطر أحد أن ينشأ جملس تعاون عريب يضم ةقيقويف احل، والتعاون االقتصادي اإلقليمية يف الوطن العريب
أو من حيث ، العامة السياسية واالقتصاديةاو جغرافياأقطار عربية متباعدة

:كاآليت دول وهي  ، 1مجيعااملشاكل االقتصادية اليت تواجهها 
حيث أعلنت هذه الدول التزامها مبوجب التوقيع مليثاق اجلامعة العربية ومعاهدة ، مصر، اليمن، األردن، العراق

.2الدفاع العريب املشرتك 
غري تقليدي من حيث موقعه وتكوينه وامتداداتهاومن هذا ميكن القول أن جملس التعاون العريب ميثل جتمع

ويتصل بعضها ببعض ، الوطن العريباألردن تقع قي قلب، العراق، واملالحظ هنا أن أقطاره الثالثة مصر
رقعة جغرافية ذات أمهية إسرتاتيجية وبذلك متثل أقطار جملس التعاون العريب، جغرافيا وميتد ليشمل اليمن جنوبا

إذا مت تأسيسه بأسلوب واضح ، قدمة يف العمل العريب املشرتكتخطوة مويعد جملس التعاون العريب، 3جيدة 
:4، بادئومتني معزز باألفكار وامل

وفق الظروف ياجيتدر حتقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل بني البلدان األعضاء واالرتقاء- 
.واخلرياتواإلمكانيات 

وذلك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات اإلنتاج املختلفة ، حتقيق التكامل االقتصادي تدرجييا- 
باويتحقق ذلك ، بلدان األعضاءالوالعمل على تنسيق خطط التنمية يف 

.والشؤون االجتماعية والسياحية، ملواصالت والتعليم والبحث العلميوالصناعية والزراعية والنقل وا
مة واخلاصة والتعاونية اقتصادي بني القطاعات العواملشاريع املشرتكة والتعاون االستثمارات االتشجيع - 

.ةطواملختل

، أوت 138، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، بیروت، العدد التكامل االقتصادي العربي بین عقدینـ عبد المنعم السید علي، 1
. 80–79، ص ص 1990

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، التكامل االقتصادي والسوق العربیة المشتركةـ بوزیدي قدور، 2
. 331، ص 1989

. 138عبد المنعم السید علي، مرجع سبق ذكره، ص ـ3
، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل من القومي الغذائيالتجمعات اإلقلیمیة العربیة وتحدیات التنمیة واألـ عبد الصاحب علوان، 4

. 95، ص 1990، فیفري 132العربي، بیروت، العدد 
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قتصادية سوق العربية املشرتكة والوحدة االوصوال إىل ال، سوق مشرتكة بني األقطار األعضاءم ىل قياالسعي إ- 
.العربية

.الروابط العربية تعزيز العمل العريب املشرتك وتطويره مبا يوثق - 
قتصاديرات عديدة لربنامج التعاون االقفقد خصصت، تفاقية جملس التعاون العريبواملالحظ هنا أن ا- 

تفاقية رة الثانية من املادة األوىل القفكما خصصت ال،  ووحدة األمن القومي يف إطار العمل العريب املشرتك
وهو ، التعاون العريب هو أحد التنظيمات لألمة العربيةوذلك للتأكيد على أن جملس ، جملس التعاون العريب

. 1أيضا متمسك مبيثاق جامعة الدول العربية ره بدو 
صادي وكذا العالقات أنه يغلب عليها اجلانب االقت، واملالحظ عند قراءة أهداف جملس التعاون العريب

جملس التعاون العريبشكل أساسي يف مسرية عتماد التعاون االقتصادي بيؤكد اوهذا ما، قتصاديةالتكاملية اال
أيضا ىل كون التعاون االقتصادي هو الركيزة األساسية يف تثبيت دعائم العمل العريب املشرتك وهوويعود ذلك إ

سري جملس التعاون العريبر على حسنهقليمية ويسامة يف تكوين التكتالت اإلأحد العوامل واملقومات اهل
:2وهيظيمات أساسية ثالث تن

ختاذ القرارات وتقوم برسم السياسات العليا وا، ءاضوتتكون هذه اهليئة من رؤساء دول األع: الهيئة العليا
.الالزمة بشأن التوصيات اليت ترفعها اهليئة الوزارية

راسة وختتص بد، أو من ينوب عنهم، دول األعضاءالء حكومات وتتألف هذه اهليئة من رؤسا: لهيئة الوزاريةا
وكذا رفع اخلط، الشؤون والقضايا املتعلقة با

.   واختاذ اإلجراءات لتنفيذ قرارات هذه األخرية، ىل اهليئة العلياإواملقرتحات والتوصيات 
قرارات ايرأسها أمني عام يتوىل متابعة تنفيذ قرارات اهليئة العليا وكذ، ويتواجد مقرها مبدينة عمان:األمانة العامة

.  إو ، يئة الوزاريةاهل
:المغرب العربياتحاد: لثالفرع الثا

من م 17/02/1989وكان ذلك يف ، املغرب العريب مبدينة مراكش املغربيةاحتادكانت معاهدة تأسيس 
لتقى قادة اجلزائرية ابزرالدةم 23/07/1990ويف، موريتانيا، املغرب، اجلزائر، تونس، طرف كل من ليبيا

قتصادية  تضع القواعد لتكامل امشرتكة لتنمية إسرتاتيجيةالدول اخلمسة يف قمة عربية  كانت نتيجتها تبىن 
:3ويكون ذلك عرب ثالث مراحل  وهي على النحو التايل، إقليمي حقيقي

، ص 1990، أفریل 134، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، بیروت، العدد آفاق اتحاد المغرب العربيـ مصطفى الفیاللي، 1
45.

.95ق ذكره، ص عبد الصاحب علوان، مرجع سبـ2
، 2005، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، نحو تنسیق ضریبي في إطار التكامل االقتصادي المغاربيـ محمد عباس محرزي، 3

.  46ص 
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اء من عفاإلبشاء منطقة تبادل حر ويكون يف هذه املرحلة إن):1995- 1992: (املرحلة األوىل-
.وكذلك اإللغاء التدرجيي للحواجز غري التعريفية ، احلقوق اجلمركية

اد مجركي يتم من خالله وضع حتيف هذه املرحلة يتم إنشاء ا: )1999- 1996: (الثانيةاملرحلة -
.تعريفة خارجية مشرتكة

ىل هذا أنه مت إباإلضافة ، قتصادييكون فيها تأسيس إحتاد ا: )2000ة سنتبدأ من:(املرحلة الثالثة-
باألوجه التجارية ومعاهدة أخرى تتعلق، يف نفس اإلطار إبرام معاهدة متعلقة بتبادل املنتجات الفالحية

غاربيةر بني الدول املاالتفاقيات الثنائية للتبادل احلالعديد منإبراممتمتداد ملعاهدة مراكش املغربية وا، والتعريفية
:1كمايليالعريب املغربالحتادويتكون اإلطار املؤسسي

.: مجلس الرئاسة-
.الضرورةدأومن حيل حملهم ويعقد عن: جتماع الوزراء األولا-
.: مجلس وزراء الخارجية-
بشؤون اإلحتادنيلكل دولة من املختصواحداعضواتضم هذه اللجنة : االتحادلجنة متابعة قضايا -
.يقوم بإنشائها جملس الرئاسة وحيدد مهامها: لجان وزارية متخصصة-
.د لكل دولة حممثل واوهي تتكون من: لالتحاداألمانة العامة -
.: االتحادمجلس شورى -
.          وتتألف هذه اهليئة من قاضيني عن كل دولة: هيئة قضائية-

:قتصادي العربيشروط نجاح التكامل اال: الرابعالمطلب 
ستغناء عنها واملتمثلة يف ميكن االقتصادي العريب على جمموعة من الشروط اليت اليتوقف جناح التكامل اال

:مايلي
:والتقارب الجغرافياإلرادة السياسية:الفرع األول

:اإلرادة السياسية-1
راءات جاإلجيب أن تتوفر لدى الدول األعضاء الرغبة السياسية الصادقة اليت تعكس التزام كل دولة ب

لذلك ، الشروط األساسية لنجاح هذه العمليةأهمإذ يعترب هذا أحد، قتصاديالالزمة لتحقيق التكامل اال
خاصة قتصادي إقليمياىل تكتل نضمام إبة على االتاملرت حكومات هذه الدول أن تدرك مدى االستفادة فعلى 
زامات والتضحيات اليت يتطلبها العمل وهذا دون إغفال االلت، خيص اإلسراع يف عملية التنمية االقتصاديةفيما 

.املشرتك 

. 474–473، مرجع سبق ذكره، ص ص العمل االقتصادي العربي المشترك أبعاده وتطورهـ محمد محمود اإلمام، 1
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:التقارب الجغرافي-2
األعضاء يف عملية التكامل يعترب التقارب اجلغرايف من العناصر املهمة اليت جيب توفرها بني دول 

حيث يضمن هذا التقارب سهولة ، وللتكامل بني الدلإذ يعد من أهم الدعامات األساسية .قتصادي الا
.1واليد العاملة وهذا بتكاليف منخفضةواخلدماتنتقال السلع ا
:ريع اإلنتاجية على أساس إقليمي وتخصص المشاقتصاديةالتقارب في المستويات اال: نيالثالفرع ا

:لتقارب في المستويات االقتصادية ا-1
قتصادي أمرا ضروريا يف هذه للدول األعضاء يف التكامل االقتصاديةيعد التقارب يف املستويات اال

ذات مستوى متقارب يف التنمية يألعضاء يف عملية التكامل االقتصاد، العملية
ع الدول األعضاء يف هذه العملية وال يفيد البعض على يقتصادي مفيدا جلماالقتصادية حىت يكون التكامل اال

.2ىل املزيد من الفوارقإألن التباين سوف يؤدي ، حساب البعض اآلخر
:قليميإنتاجية على أساس تخصص المشاريع اإل-2

أي كل دولة متخصصة ، اديات الدول املتكاملة تعتمد على بعضها البعضجيعل هذا التخصص اقتص
ومن هذا املنطق تصبح كل دولة من دول التكامل سوقا ملنتجات ، يف إنتاج السلع اليت حتقق فيها ميزة نسبية

ستفادة من مث االمنو ، ستخدام املوارد وتوسيع السوقاىل زيادة الكفاءة يف إمما يؤدي ، الدول األخرى
.  ة مستوى الرفاهية دقتصاديات احلجم الكبري وزياا

:المدربة ووسائل النقل والمواصالتواأليدي العاملة توفر وتنوع الثروة الطبيعية: الثالثالفرع 
:توفر وتنوع الثروة الطبيعية - 1

ر فحيث تتوا، روري لنجاح هذه العمليةضشرط موارد الثروة الطبيعية يف دول التكامل هوتوفر
ألن هذه املوارد متكن من إنتاج ، وكذلك املورد املايل، رض واأليدي العاملةام واملعادن واألمصادر املوارد اخل

وذلك من ، وجيب أن تتنوع مصادر الثروة الطبيعية، التكاملحا السلع واخلدمات اليت بدورها تساهم يف إجن
تتوفر هذه املوارد لن ختلق السلع اليت سيعمل فإذا مل ، السلع واخلدمات بني دول األعضاءفقدأجل ضمان ت

.ومن هذا يصبح التكامل من غري جدوى، 
:توفر األيدي العاملة المدربة -2

ألن ذلك يتيح للدول ، قتصادييعترب وجود األيدي العاملة املدربة ضروري لنجاح التكامل اال
كما ميكنها يف الوقت نقسه تنمية هذه املوارد ،  ستخدام مواردها اإلنتاجية بطريقة فعالة مستمرةااألعضاء 

.تايل زيادة اإلنتاج الكلي بني الدول األعضاءالوب، وزيادة حجمها

. 43، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالتكتل واالندماج بین الدول المتطورةلعربي، إسماعیل اـ1
. 33، ص 1972، مدیریة المطبوعات الجامعیة، حلب، التكتالت االقتصادیة الدولیةـ محمد ھشام خواجكیة، 2
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:توفر وسائل النقل والمواصالت-3
حيث تعمل ، قتصاديضروريا لنجاح عملية التكامل االيعترب توفر وسائل النقل واملواصالت أمرا 

كما تساهم يف عملية ،  وسائل النقل واملواصالت على ربط الدول األعضاء يف عملية التكامل بعضها ببعض
كما ،  وأيضا انتقال األيدي العاملة، ع واملواد اخلام والنصف مصنعة واملواد النهائيةوالسلاملنتجاتدير نقل وتص

يدعم كيان الوحدة اإلقليمية بشكل ا ماوهذ، جتماعية والثقافية بني الدول األعضاءزيز الروابط االتساهم يف تع
.1عام

. 38، ص 1984، المكتب العربي الحدیث للطباعة والنشر، اإلسكندریة، التكامل االقتصاديـ كامل بكري، 1
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.قتصادي العربيمقومات ومعوقات التكامل اال: المبحث الثالث
التكاملقتصادي العريب تعرتضه العديد من العوامل اليت أعاقت جهوده قي حتقيق إن التكامل اال

عتبار جتعل 
.إقليما مؤهال للتكامل والرتابط العربيةياتمن االقتصاد

:قتصادي العربيالالتكامل امقومات:المطلب األول
إال أن الوطن العريب ميتلك ، العمل العريب املشرتكعرتضت مسرية ارغم الصعوبات واملشاكل اليت 

:اومت جتسيدها و لقتصادي ويتمتع مبقومات عديدة للتكامل اال
:قتصادي العربيقتصادية للتكامل االامقومات غير : الفرع األول

اقتصادية ومن أمهها املورث احلضاري والثقايف للتاريخ تتوفر املنطقة العربية على دواعي ومقومات غري 
حيةفالدين اإلسالمي دين واحد يعم معظم بقاع املناطق العربية على الرغم من وجود أقليات مسي، اإلسالمي

وهذا ، اجلنس العريب هو جنس واحد كفيل بالتصدي لكل نزاعات التفريقف، لبنان ومصر، يف كل من سوريا
هايفبقة أثبتت يعود إىل قرون سا

كما متتلك البلدان العربية روابط قومية ودينية ولغوية وتارخيية وعادات وتقاليد متقاربة جدا ،  قتصاديةالبابالك 
1.
:االقتصادي العربيقتصادية للتكامل المقومات اال:الفرع الثاني

يف أراضي زراعية تتمثل ، كانيات طبيعية ضخمة رغم توزيعها بصورة غري موازنةميتلك الوطن العريب إم
هذه أنكما ،  القابلة للزراعةاألراضيثلث تتعدى املساحة املزروعة مليون هكتار ال198شاسعة تقدر حبوايل 

ته ستغالهلا بكفاءة الو مت املساحة الزراعية 
ية الواسعة والغابات اليت متثل حوايل ىل املساحات الرعو إبإضافة ، 2أو للصناعةالزراعية الالزمة سواء للتغذية

ىل جانب الثروة السمكية واحليوانية من مساحة الغطاء النبايت العريب إ% 30مليون هكتار وتشكل 138
.صادر االقتصادية العربيةاملاملعدنية وغريها من و 
:الموقع الجغرافي االستراتيجي- 1

وتبلغ ، طلسي غربا إىل اخلليج العريب شرقاقاريت أفريقيا وأسيا من احمليط األيفميتد الوطن العريب 
يف القارة منها % 77وية من هذه املساحة يف القارة اآلسي%23، 23مليون كلم14.2مساحة الوطن العريب 

وهو بذلك أكرب مساحة من الواليات املتحدة األمريكية بل أنه يفوق مبساحته مساحة القارة ، اإلفريقية

الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل االقتصادي العربي ، التكامل االقتصادي العربي بین المقومات والمعوقات، فریدة لرقط، فتیحة ونوغيـ1
9–8،الجزائر، سطیف،جامعة فرحات عباس، قتصادیة وعلوم التسییركلیة العلوم اال، كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة األوروبیة

. 4، ص 2004ماي
. 101ـ إكرام عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص 2
، دیسمبر 262، مجلة المستقبل العربي، العدد االمتحان األخیر لتجاوز العصبیاتــمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىـ صولة عبد هللا، 3

. 65، ص 2000
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كلم طوال من احمليط 7500ويصل امتداده ، ذو موقع جغرايف اسرتاتيجي هامذنإفالوطن العريب ، األوربية
كلم 6000من الغرب إىل الشرق حوايل ، 1كلم عرضا 3000كلم إىل 1000األطلسي إىل اخلليج العريب 

كلم ويطل الوطن العريب على احمليط األطلسي واحمليط اهلندي 5000ومن أقصى اجلنوب إىل أقصى الشمال 
ممرات مائية من وجهة نظر ةثالثأهمويسيطر على، والبحر األبيض املتوسط والبحر األمحر واخلليج العريب

وهو يتحكم يف أربعة ، واخلليج العريباألمحروالبحر بحر األبيض املتوسطوهي ال، املالحة والتجارة الدولية
.سويس ومضيق باب املندب ومضيق هرمزالمواقع حبرية بالغة األمهية هي مضيف جبل طارق وقناة 

:الموارد المائية ومصادر الطاقة-2
22أي حوايل ، ملم سنويا161حوايل كافة املناطقيف  مطار يف الدول العربية يبلغ متوسط األ

حيث انه ال، 3مليار م338كذلك تقدر املوارد املائية السطحية واجلوفية حبوايل ،  من املتوسط العاملي%
افة إىل أنه يقدر إمجايل املخزون املائي اجلويف من املياه العذبة حبوايل هذا باإلض، %51يتجاوز املستغل منها 

.32م7734
حيث ميتلك ، لطاقة منها البرتول والغاز الطبيعي والفحم والكهرباءلمصادر عديدة العريبكما ميلك الوطن

من إمجايل الصادرات العاملية % 25من االحتياط العاملي من النفط املكتشف كما يصدر %62حوايل 
3.يمن االحتياط العامل%6.21إضافة إىل ذلك انه ميتلك احتياطي البأس به من الغاز الطبيعي يصل إىل ,

:توافر رؤوس األموال بشكل هائل-3
موال مل ىل ضخامة عائدات البرتول هذه األإويرجع ذلك ، تتوفر الدول العربية على موارد مالية هامة

واملالحظ ، مها يتجه حنو االستثمار يف الدول املتقدمةظن معة املنطقة العربية نظرا ألتنمين يف تسهم حىت اآل
الذي توجد تيتقدر على استببعض الدول البرتولية واليت الموال خاصة أن هذه األ

عاب واستغالل هذه الفوائض يف مشروعات استثمارية يفيه عدة دول عربية أخرى لديها القدرة على است
تنمية عملية الداخل الوطن العريب وتوجيهها حنومت استثمارهااموال إذوالشك أن هذه األ، نتاجية خمتلفةإو 

.ن يسهل عملية التكامل االقتصادي العريب فإن ذلك من شأنه أ، العربية
:اتساع السوق العربية-4

فهذا منوذجياايري االقتصادية اليت جتعل منه سوقافر فيه كافة املعاوتتو ، ىل احمليطإواليت متتد من اخلليج 
نتاج االقتصادي بقيام املشروعات الكبرية ذات اإلمحيسمليون مستهلك وهو ما250السوق يضم أكثر من 

اخلية واخلارجية الوفرات الدو، ونشوء صناعات تتمتع باقتصاديات كبرية احلجمه نتاج وتنوعوبالتايل زيادة اإل
.4وبالتايل رفع مستوى معيشة الفرد يف الوطن العريب، نتاجاإلمما يؤدي لزيادة 

. 163، ص 2003، دار المنھل اللبنانیة للطباعة والنشر، بدون ذكر مكان النشر، قضایا حضاریة عربیة معاصرةمقلد، يـ محمد عل1
. 5، ص 2005ـ التقریر االقتصادي العربي الموحد، القطاع الزراعي، 2
. 83، ص 1997، مركز الدراسات العربي األوربي، بیروت، 2، طتحدیات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجدیدـ محمد جمال مظلوم، 3
. 103ـ نزیھ عبد المقصود، محمد مبروك، مرجع سبق ذكره، ص 4
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:عربيتوافر الموارد البشرية في الوطن ال-5
مليون نسمة وقدر معدل النمو املتوسط 310حبوايل 2005قدر عدد سكان الوطن العريب سنة 

1.9ـ وهو أعلى من معدل منو سكان الدول النامية اليت يقدر ب2005–1995يف الفرتة %2.21بنمو 
هذا العدد كايف لتنمية املنطقة العربية بشكل ذايت كما ، 1%1.6والعامل %0.8ـ والدول املتقدمة املقدرة ب%

واليت 2العاملةيديأدىن من األط االستثمار الناجح وهو توفري حدن توافر هذا العدد يويف بشرط هام من شرو أ
بناء ميكن استغالهلا يف ، مليون نسمة يشكل الشباب فيها حوايل الثلث115حبوايل 2003قدرت سنة 
حيث تعاين بعض البلدان العربية من نقص يف القوى العاملة يف حني تعاين أخرى من ، شاملةتنمية عربية 

.ومن هذا املنطق يتيح التكامل فرصة حلرية انتقال العمالة وحتقيق التوازن، مشكلة البطالة
:ات التكامل االقتصادي العربيقو عم: المطلب الثاني 

ظ و حإحراز تقدم ملمن العوائق والعقبات اليت حالت دون لقد عاىن العمل العريب املشرتك من العديد 
سباب اليت كانت وراء فشل براز هذه العراقيل واألإىل إنادفعوهذا ما، على صعيد التكامل االقتصادي العريب

:يليواليت ميكن ذكرها كما، مسرية التكامل العريب
:العوائق السياسية: ول الفرع األ

:للتكامل العريب اليت ميكن ذكرها على النحو التايلتعددت العوائق السياسية 
تزال بعض هذه الصراعات دون حيث ال، الصراعات واخلالفات السياسية احلادة بني الدول العربية-

مما انعكس ذلك بشكل مباشر ، ثل هذه املشكالتملىل حلول إحيث فشلت اجلامعة العربية يف التوصل ، حل
وذلك انه كان من الصعب عليها االتفاق على سياسة مشرتكة ، الدول العربيةعلى العالقات االقتصادية بني 

لكن املالحظ أن كل دولة تطبق سياسة خاصة ، دراجها ضمن نضمها احلكومية وسياستها الوطنية املتباينةإيتم 
.رجية اليت ختصها وحدهاا

جيعل الغرب ينتهز هذه التناقضات بني الدول وهذا ما، لضيقة على املصاحل العامةتغليب املصاحل ا-
لوهذا ، كانت مباشرة أو غري مباشرة، بيةالعر 

، الغربيةوهذا كله من أجل محاية املصاحل، ربية بصفة خاصة إن وجدتالصناعة بصفة عامة والصناعات احل
. 3وأمن الكيان اليهودي يف املنطقة العربية

هذه أدتحيث ، ةاجلماهرييغلبية ألنظمة احلاكمة يف الدول العربية وبني احالة االنفصام بني األ-
حباط لدى املواطنني بدال من اإلحالة واىل تعميق ، رهاب بدال من الدميقراطيةىل تفشي ظاهرة اإلإاحلالة 

. 30–29، ص2006، واالجتماعیةالتطورات االقتصادیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد، ـ 1
. 102، ص مرجع سبق ذكرهـ نزیھ عبد المقصود، محمد مبروك، 2
. 93ص ،1999، 11، في مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة قسنطینة، العدد واقع وآفاقــالتكامل االقتصادي العربيـ مقراني الھاشمي، 3
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ىل إىل خلق عراقيل وصعوبات فعلية يف الطريق إأدى وهذا ما، هداف املطروحةاالجيابية يف بناء األاملسامهة 
.1اختاذ قرارات عربية مشرتكة  

فبعد قيام ، -
أصبح هناك هيئتان يقودان ، إىل جانب 1964جملس الوحدة االقتصادية سنة 

سيما يف متابعة املهام وتشابه يف االختصاصات اليفازدواجيةوبالتايل نتج عن ذلك ، العمل العريب املشرتك
وحسب رأي أحد الباحثني العرب أن ، الوحدة االقتصاديةأهداف اتفاقيةتنفيذو ، قضايا التكامل االقتصادي

. ية والتنازع كاهذه االزدواج
وبالتايل بروز دول غنية وأخرى ، اآلثار السياسية املرتتبة على ظهور النقط يف عدد من الدول العربية-

. فقرية 
من تباين يف األولويات وما ينجر عن ذلك ، اختالف األنظمة السياسية وأشكال نظم احلكم فيها-

. 2وبالتايل عدم وضوح األهداف السياسية وعدم استقرارها ، االجتماعية والتنموية االقتصادية
حيث ، عدم وجود املناخ واآلليات الضرورية لرتشيد القرارات السياسية اخلاصة بالعمل العريب املشرتك-

وحىت ، وإمنا يصدر جمرد توصيات، القراردارإصأن عدد كبريا من مؤسسات التنسيق االقتصادي ال ميلك حق 
. 3القرار ال متلك القدرة على تنفيذهاختاذتلك اليت متلك حق 

تتفق كل الدراسات اخلاصة بتحليل أسباب فشل التكامل االقتصادي العريب على تشخيص عامل -
فالقرارات ، االختيار احلرورمبا وحيد لعرقلة التكامل والوحدة وهو غياب اإلرادة السياسية وغياب ، أساسي

و، غياب االختيار احلرالسياسية و اإلرادةعندما تتخذ يف غياب 
إذن فغياب اإلرادة السياسية الالزمة كان هو العامل املباشر واألساسي  والذي أدى إىل ، باملسايرة أو باإلكراه

حققها العمل االقتصادي العريب املشرتك الالزم للتكامل منذ بدايته يف ظل اجلامعة تواضع وحمدودية النتائج اليت
اليت ، عدم حتقيق هذا العمل لألهداف املقصودة منهواىل، م حىت اآلن1945عام يف ومنذ إنشائها ، العربية

مل االقتصادي العربقيق التكاوهذا ما يعرقل إمكانية حت، 4نصت عليها وتضمنتها اتفاقاته ومواثيقه العديدة
:العوائق االجتماعية : لثاني الفرع ا

فهذه العالقات تسودها ، 
مشاعر الغرية واحلرص على تبوء دور الزعامة واالستئثار بالقدرة على التأثري يف توجيهات القرار العريب يف 

وهذا من شأنه أن يؤثر بالسلب ليس فقط على فرص التكامل االقتصادي العريب والعالقات ، القضايا املختلفة

، الطموحات واألداء، كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع، القاھرة، ركةالدور التكاملي للمشروعات العربیة المشتـ حمید رشید عبد الوھاب، 1
. 136، ص 1985

مع عرض تجربة االتحاد األوروبي كتجربة رائدة في مجال التكاملــمعوقات ومقومات التكامل االقتصادي العربيـ جمال عمورة، 2
5، ص 2012فیفري 27–26،زمن األزمات، جامعة الوادي، الجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتالت االقتصادیةاالقتصادي

. 97، ص 1989، مارس 121العدد ، مجلة المستقبل العربي،ة الوحدةومسألاإلقلیمیةالمنظمات ـ حماد مجدي، 3
. 919، ص 1986بیة، بیروت، ، مركز دراسات الوحدة العر2، جتجاربھا وتوقعاتھاــالوحدة االقتصادیة العربیةـ شقیر محمد لبیب، 4
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يضاف إىل ، بل على وجود عالقات طبيعية متوازنة فيما بني خمتلف الدول العربية، االقتصادية العربية فحسب
حيث يعد التفاوت يف الدخول بني ، العربيةهذا املناخ التباين الكبري يف مستويات املعيشة بني خمتلف الدول 

كذلك تزايد ،  الدول العربية من أقوى العقبات اليت حتول دون حتقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربية
معدالت منو السكان يف بعض الدول العربية أدى إىل توسيع الفجوة بشكل كبري بني الدول الغنية والدول 

واجتماعية عديدة أسفرت عن ارتفاع معدالت البطالة وتناقص اقتصاديةالت مشكقوبالتايل خل، الفقرية
تردي مستويات التعليم يف ، ، العمالة املاهرة

األعمى هذه األمية جنم عنها العديد من املشكالت لعل أمهها التطرف واإلرهاب والتقليد ، مراحلهخمتلف 
األمر الذي أسفر عن مزيد من الصراع واهتزاز اهلوية يف ، وحماكاة املظاهر االجتماعية للمجتمعات الغربية

. 1العديد من الدول العربية 
:العوائق االقتصادية : ع الثالث الفر 

: ميكن تلخيص أهم املعوقات االقتصادية يف النقاط التالية 
 كانت موجهة االيت ورثتها البلدان العربية من االستعمار اهلياكل االقتصادية غري متوازنة

واسترياد ، ولذلك اقتصرت على تصدير وإنتاج املواد اخلام الرخيصة، لتلبية احتياجات أسواق املستعمرين
. املنتجات االستهالكية 

توحيد وتنسيق بني وهذا دون حماولة ، اختارت الدول العربية التكامل من خالل حترير التجارة
. ات اهليكلية الالزمة ري وكذلك عدم إجراء التغي، السياسات االقتصادية املختلفة

ما يعقد وهذا ، ساسي للموازنةواإليرادات اجلمركية كمورد أاعتماد الدول العربية على االقتصاد الريعي
. 2ات مشرتكة يدخوهلا يف اتفاق

دى أمما ، والوسائل والربامج الزمنية للتنفيذ بصورة واضحةهداف غياب التصور الشامل الذي حيدد األ
كما انعكس هذا الغموض يف عدم ،  طراف كافةىل عجز الفنيني واخلرباء عن تقدمي توصيات حمددة وملزمة لألإ

.وضوح األهداف املرحلية
تفي واليت ال، عضاء اليت تنتهك القرارات املشرتكةقطار األغياب اجلزاءات اليت ميكن اختاذها ضد األ

مما يزيد من حجم ، الناجتة عن اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية املشرتكة
.العوائق االقتصادية على طريق التكامل املطلوب 

مر الذي يزيد من حجم ألا، طرافغلبة االتفاقيات الثنائية وضعف فاعلية االتفاقيات متعددة األ
.بات اليت تواجه اجلهد العريب املشرتكالصعو 

. 78–77، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مبروك، ،ـ نزیھ عبد المقصود1
، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین تفعیل الشراكة التكامل االقتصادي العربي ومعوقاتھسامیة جدو، ـ 2

. 5، ص 2004ماي 9–8الجزائر،االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،العربیة األوروبیة، كلیة العلوم 
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التضارب يف و قطار العربية بسبب االضطرابات عدم االستقرار االقتصادي يف عدد كبري من األ
أو ، ىل قوانني موحدة أو منسقة لتنظيم االستثماراتإالتوجهات االقتصادية والسياسات االستثمارية وافتقارها 

.يف نصوصبسبب الغموض العام
 بالنسبة لالستثمارات العربية داخل الوطن العريب فهي تصطدم بعوائق ناشئة عن البىن االقتصادية

نية والقرارات يساسية للتدخالت الروتوجبملة من املصاعب املالزمة للهياكل األ، املفتتة من جهةو 
ىل ذلك حالة الطرق ورداءة وسائط النقل إضافة إ، املضيفةربية ليات العمل البدائية يف الدول العآاطية و بتعاال

كذلك ،  قة واملياه وضعف اخلدمات الفرديةاملواين واملطارات وجتهيزات الطاو والتخزين وأجهزة االتصاالت 
أو ، وهذا بسبب اخنفاض مستويات الدخل الفردي يف أغلب الدول العربية، السوق احملليةقافآحمدودية 

االكتتاب أو تقوم اتالية اليت تسهل عمليسواق املىل هذا غياب األيضاف إ، وزيعه بني املواطننيتسوءبسبب
. 1وراق النقدية عند احلاجة بتسييل األ

ها يفأن يستثمرو بالعرب حرى وكان األ، جنبية الغربيةموال العربية يف البنوك األتراكم وجتمع األ
.نتاج وأساسيا يف عناصر اإلامهماتشكل عنصر خاصة 

إضافة ، وقوف جهات أجنبية يف وجه أي جتمع عريب وحماربته بكل الوسائل املمكنة من وراء الستار
.2ىل الضغوط اليت متارسها املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك العامليإ

 وسيطرة املؤسسات احلكوميةعدم اشرتاك القطاع اخلاص يف عملية التكامل االقتصادي.
مما خيلق صعوبة يف إجراء الدفع، تنوع العمالت العربية.
3بعضها البعض روعات حمددة تربط الدول العربية بغياب مش.
التخطيط من حيث األخذ بنظم ، قتصاديتفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو اال
.هااالقتصادي بينعوبة التنسيق صوهذا ما يؤدي إىل ، قتصاديالا

 الدول املتقدمة تشكل أحد العوامل اهلامة اليت تعيق إزاءالتبعية االقتصادية واملالية للدول العربية
أي أن التبعية للدول املتقدمة جتعل املصاحل اخلاصة للدول العربية أكثر إحلاحا من ، التكتل االقتصادي العريب

.4ىل حدوث تفتت بني الدول العربيةإي يؤدوهذا ما، السعي لتحقيق املصلحة العامة
بني منوالذي يعترب، وبالذات على املستوى القومي، قليميةني الدول العربية حول الزعامة اإلالتنازع ب

كما يعترب عقبة بارزة تعرتض سبيل حتقيق العمل ،  األسباب املهمة للخالفات والصراعات بني الدول العربية
.العريب املشرتك 

، دیسمبر 142العدد ، مجلة المستقبل العربي،ي العربيدور القطاع العام والقطاع الخاص في تحقیق التكامل االقتصادـ الحمصي محمود، 1
. 135، ص 1990

. 6، ص ذكرهمرجع سبق، ـ فتیحة ونوغي، فریدة لرقط2
، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل مقومات التكامل االقتصادي العربي ومعوقاتھـ بشیر بن عیسى، 3

. 11، ص 2004ماي 9–8الجزائر، ،الشراكة العربیة األوروبیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف
. 6ص مرجع سبق ذكره، بشیر بن عیسى،ـ 4
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 ر العلمي والتكنولوجي يف الوطن ييرتبط بالبحث والتطو وبالذات ما، االهتمام بنشاط البحثضعف
.غياب احلواجز واإلمكانيات والبنية الالزمة لتطويرهوالسبب يف ذلك وهو، العريب

فالتعريفة اجلمركية وانتقال رؤوس األموال ، اللوائح التشريعية االقتصادية بني الدول العربيةاختالف
.1باينة متام التباينمت
كالسوق األوروبية ،  قتصادية األخرىاالتوالتكامالجتارب االقتباس غري الواضح من مناذج أو

.
 وكذا التشابه النسيب يف ، اإلنتاجية بني الدول العربيةالتشابه والتماثل يف اهلياكل االقتصادية والقاعدة

. 2تنافس وليس يف حالة تكامليف حالةمنظومة السلع القابلة للتصدير األمر الذي جعل االقتصاديات العربية
.قتصادي العريبيعرقل إمكانية حتقيق التكامل االوهذا ما

، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العربيـ أحمد باشي، 1
. 11، ص 2004ماي 9–8الجزائر، ،اس، سطیفالشراكة العربیة األوروبیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عب

. 3، ص سبق ذكرهـ جمال عمورة، مرجع 2
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:خالصة
ويتمحور ، العريب من القضايا ذات األمهية الكربى للعمل العريب املشرتكيعترب التكامل االقتصادي 

سياسي أو اجتماعي أو ها عامل جغرايف ناالمفهومه حول التبادل بني 
قتصادية واالجتماعية، بدرجات خمتلفة على أسس معينةمشرتك

ولتحقيق تلك األهداف وإجناح عملية التكامل البد من توفري جمموعة من الشروط ، وتسهيل عملية التنمية
وقد ، قتصاديةالتقارب يف املستويات اال،التقارب اجلغرايف ،والعوامل واليت تتمثل أساسا يف اإلرادة السياسية 

عالن منطقة التجارة احلرة إىل إوصوال ، م1945الدول العربية ةميثاق جامعمنذبدأت مسرية هذا التكامل 
.العربية الكربى

متثلت يف تكتل دول جملس التعاون اجلامعة العربية خارج نطاق كما سجلت حماوالت لتكتالت جزئية 
مات فالوطن العريب ميلك من املقو ، جتمعات وادي النيل،العريببدول املغر ، جملس التعاون العريب،اخلليجي

قتصادي اب فشل وقصور حماوالت التكامل االلكن أسب، قتصادي عريب موحدمؤهال لبناء تكامل اما جيعله 
.قتصادي العريب يتأخروهذا ما جعل التكامل اال،ة وعديدةالعريب عميق
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:تمهيد
مع تنامي دور التجارة اخلارجية يف مجيع دول العامل يف ضوء سياسات حترير األسواق واالنفتاح 

فاخنرطت يف العديد من ، أدركت الدول العربية أمهية هذا الدور املتزايد للتجارة اخلارجية، التجاري الدويل
هذا وتلعب ، والتجارة البينية بشكل خاص، االتفاقيات التجارية من أجل دعم التجارة اخلارجية بشكل عام

وكمصدر لتمويل التنمية ،التجارة العربية البينية أمهية كبرية يف اقتصاديات الدول العربية كمورد رئيسي للدخل
.وهذا متهيدا لتحقيق التكامل االقتصادي العريب، ة العالقات العربيةويف تقوي، االقتصادية واالجتماعية

:املباحث التالية إىلمستندين البينيةالعام للتجارة العربيةاإلطارإىلالفصل التطرق هذامن خاللسنحاول 
.مدخل عام حول العالقات االقتصادية العربية: املبحث األول 
.تنميتها وآليةواقع التجارة العربية : املبحث الثاين 

.التجارة العربية البينية تنميةمشاكل ومعوقات: املبحث الثالث 
.دور التجارة العربية البينية يف دعم التكامل االقتصادي العريب: املبحث الرابع 
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. مدخل عام حول العالقات االقتصادية العربية: المبحث األول 
الدول النامية تطغى فيه األنشطة اقتصادياتومثله مثل أغلب ، النامياالقتصاد العريب جزء من العامل

.النسبة األكرب يف الناتج احمللي اإلمجايلاالستخراجيةحيث متثل الصناعات ، األولية على األنشطة الصناعية
على وضع القطاعاتكما نقف أيضا ،  يف هذا املبحث أن نستعرض واقع االقتصاديات العربيةحناول

. القتصادية للدول العربيةا
:نظرة عن االقتصاديات العربية : المطلب األول 

ما أن ها يف  االقتصاد العاملي،كتتتضح مكانة االقتصاديات العربية من خالل مدى مسامه
.العربية عدة مؤشرات سوف نتطرق إليها يف هذا املطلبلالقتصاديات 
:ت العربية في االقتصاد العالمي مكانة االقتصاديا: الفرع األول 

لناتج احمللي اإلمجايل إن األمهية النسبية لالقتصاديات العربية تتضح من خالل املسامهة اهلامشية ل
وعند دراسة مكونات ، 2002سنة 2 %.29حيث وصلت إىل، الناتج احمللي اإلمجايل العامليالعريب يف

يتبني لنا الرتكيب املشوه والتباين فيما يسهم به القطاع احمللي اإلمجايل للدول العربيةاهليكل القطاعي للناتج
وهو األمر ، وقطاعي اخلدمات والصناعات التحويلية، األويل املتمثل يف الصناعات االستخراجية والزراعية

كما تؤثر االقتصاديات العربية يف األسواق ،1قابلية االقتصاديات العربية للتأثر بالصدمات اخلارجية ي يرفع الذ
حيث وصلت ، والسبب يعود إىل ضآلة حصة الواردات العربية يف الواردات العاملية، العاملية تأثري ضعيف
كما ضلت حصة الواردات العربية يف ، 2006سنة 5%.7بية يف الصادرات العاملية إىلحصة الصادرات العر 

ورغم النمو الذي عرفه حجم ، 2006سنة %3.3الواردات العاملية هي األخرى ضئيلة لتصل إىل 
مليار 904.5مليار دوالر إىل 685.4حيث انتقل من، 2010إىل 2006الصادرات العربية يف الفرتة 

وإذا ما حبثنا يف ،يف هذه الفرتة5%.9عاملية مل يتجاوز وزن الصادرات العربية يف الصادرات الإال أن ،دوالر
وكذلك رغم النمو ، سبب تلك الزيادة جندها ترجع إىل القفزة الكبرية اليت عرفتها أسعار النفط هلذه الفرتة

مليار دوالر يف الفرتة 655.2مليار دوالر إىل 406.4مناملسجل على صعيد الواردات العربية اليت انتقلت 
أما عن نصيب ،42 %.3تجاوز،2010إىل 2006املمتدة من 

خالل الفرتة 0.8%حيث مل يتجاوز ،فإنه يبدوا ضعيفااألقطار العربية من االستثمارات األجنبية املباشرة
تبقى هي 2003سنة %1.56هذا ورغم ارتفاع هذه النسبة إىل ، 20023إىل 1999املمتدة من 

إذ جند مثال هونج كونج تستحوذ لوحدها على ما ، األخرى ضعيفة إذا ما قورنت بتجمعات أو دول أخرى

. 89–87عماد اللیثي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
.148،  ص 2011،  التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -2
.102عماد اللیثي،  مرجع سبق ذكره،  ص -3
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وكذلك بالنسبة لسنغافورة اليت يصل االستثمار ، من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر2.42 %نسبته 
2.04.1 %األجنيب املباشر الوافد إليها ما نسبته 

. من خالل هذه النسب يتضح لنا أن املنطقة العربية تعد أقل مناطق العامل جذبا لالستثمارات
الدول وال زالت ، عامليومن هنا ميكن القول أن االقتصاديات العربية ال تكاد جتد هلا مكانا يف االقتصاد ال

ويف هذا السياق سنورد بعض املؤشرات ، ا التنافسية خاصة مع الدول املتقدمة
.عن وضع االقتصاديات العربية اليت تعطي صورة أكثر وضوحا 

:أهم المؤشرات االقتصادية : الفرع الثاني
: مؤشرات تطور الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي العربي / 1

عند حتليل اهليكل القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية يتبني لنا مدى تدهور إمكانيات 
إضافة إىل ذلك اخللل يف البنية اهليكلية ، االقتصاديات العربية يف حتقيق القيمة املضافة والتوازن القطاعي

2: حيث ميكن أن نوضح ذلك يف ما يلي، القطاعية

من الناتج احمللي اإلمجايل لكل 90 %إن الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية النفطية ميثل حوايل 
إن قطاع ، وهو ما يبني لنا مدى هيمنة القطاع النفطي على هيكل االقتصاديات العربية، الدول العربية

الناتج احمللي الصناعات االستخراجية الذي أساسه النفط والغاز يعد من أهم القطاعات مسامهة يف حتقيق 
. سنة إىل أخرى وهذا بسبب تغريات أسعار النفط من، لكن هذا القطاع مسامهته متذبذبة، اإلمجايل العريب

تساهم القطاعات اإلنتاجية األخرى ممثلة يف الزراعة والصناعات التحويلية وباقي قطاعات اإلنتاج نسبة قليلة 
سنة %23.5مث ، 2005سنة 22.3 %إذ مل تتجاوز نسبتها ، يف الناتج احمللي اإلمجايل العريب

. 22 %إىل 2010كما وصلت سنة ،2009
وهو ما ، ي مع العرض احمللي منهسب الطلب احمللي من اإلنتاج السلععدم تناوهذا الوضع يؤدي إىل 

. اد للدول العربية ري ستاالميثل خلال واضحا خصوصا مع ضعف إمكانيات
63.7 %مث وصل إىل ،2005الناتج احمللي اإلمجايل سنة من60.3 %مجايل العريب مثل االستهالك اإل

. وهي قيم مرتفعة وتؤثر سلبا على مستويات االدخار ، 2010سنة 
%26.8و 2005سنة %21.5كما بلغت نسبة اإلنفاق االستثماري إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

االستثماري أحد أهم أسباب تراجع خلق فرص اإلنفاقويشكل ضعف هذه النسبة من ، 20103سنة 
. عمل جديدة 

. 10،  ص 2005،  التطورات االقتصادیة الدولیةـ التقریر االقتصادي العربي الموحد،  1
، المؤتمر العالمي األول حول تفعیل التعاون االقتصادي العربي ضرورة حتمیة في ظل الترتیبات التجاریة الدولیةـ  فارس كریم بریھي،  2

.4–3،  عمان،  ص ص 2003جویلیة 24–22التطبیقیة األھلیة،  اقتصادیات األعمال في ظل عالم متغیر،  جامعة العلوم 
.26ـ25،ص ص 2011، التطورات االقتصادیة واالجتماعیةـ التقریر االقتصادي العربي الموحد، 3
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: مؤشر التجارة الخارجية / 2
املعدين من إمجايل يالحظ ارتفاع نسبة صادرات الوقود ،إن املتتبع لصادرات وواردات الدول العربية

يف حني متثل صادرات املصنوعات 2010سنة %71.9إذ وصلت نسبته إىل ، يةالصادرات السلع
وال تتجاوز الصادرات من املواد الكيمياوية واملصنوعات األساسية وآالت ومعدات ، 2010سنة %19.5

كما أن ضعف قاعدة الصناعات الرأمسالية يف البالد العربية ترتب ،2010سنة 20 %النقل والسلع الزراعية 
لغت كما ب، 2009سنة 26 %فقد وصلت نسبتها ، عليها ارتفاع نسبة واردات اآلالت ومعدات النقل

من إمجايل الواردات العربية يف %9.6و 16.3%نسبة املصنوعات األساسية واملواد الكيمياوية على التوايل 
وبلغت نسبة الوقود ، 2009سنة 17 %إضافة إىل ذلك بلغت نسبة السلع الزراعية ، 2010سنة 

. 2010من إمجايل الواردات العربية سنة 13.6%واملعادن 
حيث وصل معدل ،ئ أن تكون التجارة العربية البينية هي بدورها حمدودة أيضاكذلك ليس من املفاج

%النمو يف قيمة التجارة العربية البينية إىل  مليار دوالر 74.6وبذلك انتقلت قيمتها من ، 2010سنة 3.7
.20101مليار دوالر سنة 77.4إىل 2009يف سنة 

تتسم اجتاهات التجارة البينية بشكل عام برتكز التبادل التجاري بني الدول العربية يف دول متجاورة 
تركزت صادرات األردن إىل الدول يف جانب الصادرات البينية2010ففي سنة ، أو يف دولة أو دولتني

وتركزت صادرات تونس إىل الدول العربية يف دولتني متجاورتني مها ليبيا ، 31 %العربية يف العراق بنسبة 
يف ثالث دول تأما صادرات اجلزائر إىل الدول العربية فقد تركز ، 27 %واجلزائر بنسبة 42 %بنسبة حوايل 

وتركزت صادرات السودان ، على التوايل19 %و 32 %و 34 %هي تونس واملغرب ومصر بنسبة 
57%وصادرات الصومال البينية يف اإلمارات واليمن بنسبة ،84 %إىل الدول العربية يف اإلمارات بنسبة 

19%واألردن بنسبة 78 %وتركزت صادرات العراق البينية يف سورية بنسبة ، على التوايل19%و
%وصادرات قطر البينية يف اإلمارات بنسبة ،73%وصادرات عمان البينية بنسبة  وعمان بنسبة ، 54

وأخريا تركزت صادرات اليمن البينية يف اإلمارات ،49 %وصادرات ليبيا البينية يف تونس بنسبة ، %17
، 27 %والسعودية بنسبة %43بنسبة

تتوزع األسواق التصديرية لكل من اإلمارات والسعودية والكويت ولبنان ومصر على حوايل مخس دول عربية 
. 2رئيسية أو أكثر 

.152ـ151،ص ص 2011،التجارة الخارجیة للدول العربیةـ التقریر االقتصادي العربي الموحد، 1
. 157–156ـ نفس المرجع، ص ص 2
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: مؤشر ميزان المدفوعات /3
مدى هشاشة الوضع اخلارجي لالقتصاديات العربيةتربز التطورات يف موازين املدفوعات للدول العربية 

وتبني اإلحصائيات أن ، خاصة بالنسبة للدول العربية غري النفطية، وقابليتها للتأثر بالصدمات اخلارجية
حيث وصل ميزان ، موازين مدفوعات الدول العربية اتسمت بالعجز خالل بعض سنوات عقد التسعينات

سنة %5.1- و 1995سنة %1.3- و %3.6- إىل 1992سنة مدفوعات الدول العربية خالل
وعلى خالف ذلك فقد تعزز وضع موازين املدفوعات واالحتياطات ،1من الناتج احمللي اإلمجايل1998

االرتفاع الكبري يف قيمة الصادرات العربية كان 2010سنة مثال، 
ولقد بلغت نسبة فائض املوازين التجارية للدول العربية ، الناجم عن ارتفاع األسعار العاملية للنفطاإلمجالية 

لكن يف نفس الوقت تشري البيانات إىل تسجيل عجز يف ، 2%15.6للناتج احمللي اإلمجايل حنو 2010سنة 
سنة  هذه الولقد أدى الفائض يف املوازين خالل ، سنة هلذه ال%18.5موازين اخلدمات والدخل يصل إىل 

مصحوبا بالزيادة احملدودة يف عجز موازين اخلدمات والدخل إىل حتقيق اكرب فائض يف موازين احلسابات 
. 3مليار دوالر153.5وصل إىل و 

ارتفع بصورة كبرية يف جل الدول العربية املصدرة ومن املالحظ أيضا أن فائض ميزان احلساب التجاري قد 
.%46.1وارتفع يف اململكة العربية السعودية بنسبة %97.7حيث ارتفع يف قطر بنسبة ، للنفط

: مؤشر عبء المديونية الخارجية / 4
إىل أنه ميكن مجايلام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإليشري املؤشر األول وهو نسبة إمجايل الدين الع

: تصنيف الدول العربية املقرتضة إال ثالث جمموعات 
اليمن ،مصر، اجلزائر، املغرب، سوريا، عمان: املديونية فيها معتدال نسبيا وهي عبء

.%50حيث تقل نسبة الدين القائم إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه الدول عن 
، الثانية الدول الذي يعترب عبء املديونية فيها مرتفعا نسبيا

50 %وترتاوح نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه الدول بني ،لبنان، األردن، جيبويت
.100 %و 

مجايل يف هذه الدول لي اإلحيث تزيد نسبة الدين اخلارجي القائم إىل الناتج احمل، موريتانيا، السودان
%20044،22.9وهذا سنة ،100%عن

. 2010سنة %21.3إىل2009سنة 
. 9فارس كریم بریھي،  مرجع سبق ذكره،  ص -1
.166،  ص 2011،  موازین المدفوعات والدین العام الخارجي وأسعار الصرفالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -2
.170–168مرجع ، ص ص نفس ال-3
، ص 2007/ 2006،  دون ذكر دار النشر، ومكان النشر،  2ط،  قراءات في اقتصادیات الوطن العربيعبد الھادي عبد القادر سویفي، 4

.189- 188ص 
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وترجع أهم أسباب هذا االخنفاض إىل عودة وترية النشاط االقتصادي إىل االرتفاع يف معظم الدول 
فقد ، الدين العام اخلارجي إىل الصادرات من السلع واخلدماتأما املؤشر الثاين وهو خدمة ،العربية املقرتضة 

فبعد انتعاش أسعار النفط اخلام واملواد ، تراجع إىل أدىن مستوياته املسجلة خالل السنوات القليلة املاضية
فقد اخنفضت نسبة ،2010األولية األخرى وحتسن الصادرات اخلدمية يف الدول العربية املقرتضة يف عام 

%خدمة الدين العام اخلارجي إىل الصادرات من السلع واخلدمات يف الدول العربية كمجموعة من  يف 6.2
. 20101يف عام %5.3إىل 2009عام 

:اعات االقتصادية للدول العربية وضع القط: المطلب الثاني 
: يتضح وضع القطاعات االقتصادية للدول العربية من خالل أوضاع القطاعات التالية

:القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وضع: الفرع األول 
واخلضوع لشروطها يعاين القطاع الصناعي يف الدول العربية حالة من االرتباط باألسواق الدولية 

نتيجة و ري متطلبات اإلنتاج على اخلارجوهذا نتيجة االعتماد يف توف، ، السياسية واالقتصادية
وميكن توضيح ،2داد تلك املتطلبات للقطاعات اإلنتاجية ين من الدول املوردة يف عمليات إمالتحكم الزم

:  تطور مسامهة قطاعات الصناعات يف الناتج احمللي اإلمجايل من خالل اجلدول التايل

.179–178، ص ص 2011،  العام الخارجي وأسعار الصرفدین موازین المدفوعات والالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
.89محمد جمال مظلوم،  مرجع سبق ذكره،  ص -2
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2010–1998مجايل للدول العربية يف الفرتة طاع الصناعة يف الناتج احمللي اإلمسامهة ق: )1(جدول رقم 

%مسامهة إمجايل القطاع الصناعي %مسامهة الصناعة التحويلية %االستخراجيةة الصناعة مسامهالسنوات
199819.211.831.0
199923.711.535.2
200032.610.543.1
200129.010.939.9
200227.911.139.0
200329.710.740.4
200434.610.144.7
200538.19.647.7
200639.99.149.0
200738.88.947.7
200843.18.351.4
200931.39.741.0
201035.59.344.8

. أعداد خمتلفة يالقطاع الصناع، التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب:المصدر
ــــــ 1998للدول العربية يف الفرتةتطور مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل):01(رقمالشكل
2010.

)1(:الطالب بناء على معطيات اجلدول رقمإعدادمن : المصدر
بلغ إمجايل الناتج احمللي لقطاع الصناعة يف الدول العربية كمجموعة انه والشكليتضح من اجلدول

مليار دوالر يف عام 713.8مقارنة حبوايل 27%مبعدل منو قدره 2010مليار دوالر يف عام 906.5حوايل 
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بسبب زيادة 2010،  ويرجع ذلك أساسا إىل ارتفاع قيمة ناتج الصناعة االستخراجية خالل عام 2009
،  وقد ارتفعت املسامهة اإلمجالية للقطاع الصناعي يف 2009متوسط أسعار النفط وإنتاجه  مقارنة مع عام 

مقارنة بنسبة 44.7 %،  حيث بلغت نسبتها حوايل 2010لعربية يف عام الناتج احمللي اإلمجايل للدول ا
والتحويلي يف الناتج االستخراجي، وفيما يتعلق مبسامهة القطاع الصناعي بشقيه 2009عام يف 40.9%

يف %31.3يف الناتج احمللي اإلمجايل من نسبة االستخراجيةاحمللي اإلمجايل فقد ارتفعت مسامهة الصناعة 
، إال أن مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل 2010يف سنة %35.5إىل 2009سنة 

.2010سنة 9.3%إىل 2009يف سنة %9.7تراجعت قليال من نسبة 
تراجع نصيب و االستخراجيةتتميز الصناعات العربية باعتمادها الكبري على الصناعات كما 

كما يتصف القطاع الصناعي يف الدول العربية خبصائص ميكن ذكرها ، أمهيتهاوهذا رغم الصناعات التحويلية 
: 1على النحو التايل 

حيث أن املناطق الصناعية قليلة وغري جمهزة مبا تتطلبه اخلدمات ، توافر البنية التحتية الصناعيةعدم -
. الصناعية 

وهذا راجع حلداثة عهد معظم الدول العربية لالهتمام بقطاع ، عدم توافر العمالة الصناعية املاهرة-
. وكذلك عدم االهتمام بربامج التدريب والتعليم الفين ، الصناعة

حيث جند الصناعة العربية تتسم بالتطور يف املرحلة األوىل ، فقدان الرتابط بني املراحل اإلنتاجية-
ضعف الصناعة الوسيطة واقتصار مشاريع الصناعات مقابل ذلك ، واملتمثلة يف الصناعة االستخراجية

. التحويلية على إنتاج السلع االستهالكية 
. تنافس الصناعات العربية فيما بينها -
. وهذا بسبب توافر الشروط األساسية لقيامها ، تركز املنشآت الصناعية يف املدن-
وذلك غياب التنسيق الصناعي فيما ، -

. بني الدول العربية 
.وهذا بسبب قلة رؤوس األموال املستثمرة ، صغر حجم املنشآت الصناعية العربية-
نتيجة ملا تعانيه الدول العربية من ضعف التسويق احمللي نظرا الخنفاض ، صغر حجم األسواق العربية-

. سلع احمللية قيمة الاملستوى املعيشي للسكان وارتفاع 
حيث ميثل جزء كبريا من الناتج احمللي اإلمجايل يف العديد من الدول العربيةأما قطاع اخلدمات فبدوره 

وهذا سنة 26 %ـــــــــوأدىن نسبة يف الصومال وقدرت بـ،69 %ـــــوصلت أعلى نسبة يف األردن قدرت بـ
حيث وصلت ، ،1992

،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  التعاون العربي في مراجعة المتغیرات االقتصادیة العالمیة واإلقلیمیة،  مستقبل أحمد علي حسن محمدـ1
. 142،  ص 2000جامعة عین شمس،  القاھرة،  
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ويرجع االهتمام بقطاع اخلدمات إىل ، 1%39.3إىل2004وسنة %45.9إىل 1995هذه النسبة سنة 
:2ما يلي 

زيادة الطلب على ى إىل مما أد، تزايد السكان يف املدن بسبب اهلجرة من الريف إىل املدينة-
.اخلدمات

.بب ضعف قطاعي الصناعة والزراعة بس، هلذا القطاعاجتاه املستثمرين اخلواص -
:وضع القطاع الزراعي : الفرع الثاني

يعد القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية اهلامة يف معظم الدول العربية من حيث مسامهته يف 
إذ يستوعب القطاع الزراعي حنو ربع حجم القوى ، يوفره من فرص عملن الناتج احمللي اإلمجايل وملايتكو 

إىل جانب تلبيته للحاجيات من السكان40 %مما جيعله مصدرا رئيسيا لدخل حوايل ، العاملة االجتماعية
. 3االستهالكية الغذائية وإسهامه يف تنشيط الصناعات التحويلية من خالل تزويدها مبدخالت اإلنتاج 

: ويتضح ذلك من خالل اجلدول التايل
.الناتج الزراعي باألسعار اجلارية يف الدول العربية : )2(جدول رقم 

2000200520082009

%معدل النمو السنوي 

2000-20092008-2009

)مليار دوالر(الناتج الزراعي 
مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي 

%اإلمجايل 
)دوالر(الفرد من الناتج الزراعي نصيب 

56.2
8.3

210

70.6
6.4

236

101.2
5.2

315

113.7
6.7

345

8.112.4

.46ص ، 2010، القطاع الزراعي، املوحدالعريبالتقرير االقتصادي:المصدر
مليار دوالر يف سنة 113.7يتضح من اجلدول أن الناتج الزراعي العريب باألسعار اجلارية وصل إىل 

خالل الفرتة %8.1مقارنة مبعدل منو سنوي بلغت نسبته 12.4%مسجال بذلك منوا نسبته 2009
2008سنة 5.2%، كما وصلت مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل من 2009–2000

إىل 2008دوالر سنة 315،  يف حني وصل نصيب الفرد من الناتج الزراعي من 2009سنة %6.7إىل 
.يف الدول العربية 2009دوالر سنة 345

. 8،  ص 2005،  التطورات االقتصادیة واالجتماعیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  على اقتصادیات الدول العربیة مع اإلشارة إلى حالتي الجزائر ومصرالعولمة وانعكاساتھاحداد محمد،  -2

.149،  ص 2004جامعة الجزائر،  
. 1،  ص 2009،  القطاع الزراعيالتقریر االقتصادي العربیة الموحد،  -3
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وتصل املساحة القابلة للزراعة ، مليار هكتار1.4تبلغ املساحة الزراعية اإلمجالية للدول العربية كما 
وتقدر مساحة األراضي املزروعة يف سنة ، من املساحة الكلية% 14ي حنو أ، مليون هكتار197حوايل 
وقد بلغ عدد ، 1من املساحة القابلة للزراعة % 34.9تشكل حوايل ، مليون هكتار68.8حوايل 2009

% 2أي برتاجع بلغ نسبته ، مليون نسمة88.4حوايل 2009السكان الزراعيون يف الدول العربية سنة 
نظرا لضعف ، ويعود ذلك إىل استمرار اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة، 2008باملقارنة مع سنة 

واخنفاض العائد من النشاط الزراعي باملقارنة مع العائد ، مستوى اخلدمات الرئيسية يف الريف من صحة وتعليم
مما خلق تباينات ، توزيع املوارد االستثماريةباإلضافة إىل عدم التوازن قي ، من النشاطات االقتصادية األخرى

ورغم ذلك الزالت الزراعة تضم غالبية السكان مما يدل، 2بني الريف واملدينة اخلدميةقي املستويات املعيشية و 
اخنفاض إنتاجية الفرد حيث أن معظم دول العامل املتقدم ال يزيد عدد العاملني يف القطاع الزراعي على على

فردا آخرين 20وهذا يعين أن كل مزارع يوفر االحتياجات الزراعية حلوايل ، ن عدد السكانم% 5نسبة 
ولكن احلال ليس كذلك يف العامل العريب بل أن املنطقة العربية تعاين نقصا كبريا ، يعيشون خارج هذا القطاع

سنة %5.5العربية منوا بنسبة وقد سجل اإلنتاج النبايت يف الدول ، 3يف الغذاء تقوم باسترياده من اخلارج 
يف حني سجلت احملاصيل األخرى ،9.1%، 2008

لنفس %2كما حقق اإلنتاج احليواين يف الدول العربية منوا بلغت نسبته ، 20084تطورات متباينة يف سنة 
ويعود ذلك إىل السياسات ، 2008وسجلت معظم املنتجات احليوانية تطورات إجيابية لسنة ، السنة

ويف جمال الثروة احلكومية اليت أصبحت تنتهج مبدأ تشجيع القطاع اخلاص إلقامة املشاريع الزراعية احلديثة
ن الفجوة الغذائية ويف أساليب الرتبية احلديثة على نطاق واسع للحد منتشار هذا إىل جانب ا، احليوانية

.     مقدمتها تقدمي الرعاية البيطرية
يف % 29.3ارتفعت بنسبة إال أن الفجوة الغذائية العربية ،ورغم اجلهود املبذولة يف جمال تطوير القطاع الزراعي

الذي يغلب ويرتبط ارتفاع أو اخنفاض هذه الفجوة باإلنتاج الزراعي، دوالرمليار 23.8لتبلغ 2007سنة 
وأسعار السلع الغذائية يف عليه صفة التذبذب نظرا الرتباطه بالظروف املناخية وكميات هطول األمطار

، الغذائيةكما، 5األسواق العاملية وحجم االستهالك والطلب 

متوسط عفوتضا%2.3حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان خالل العقد األخري ، السكان
مليار 13.9وارتفعت قيمة الفجوة الغذائية من حوايل ،دوالرا5159دوالرا إىل 2540داخل الفرد من 

. 47،  ص 2011،  القطاع الزراعيالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
.51نفس المرجع،  ص -2
.29،  ص 2003، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة،  أبو  ظبي،  االقتصاد العربي في عصر العولمةحازم الببالوي،  -3
.45،  ص 2009،  القطاع الزراعيالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -4
.52-46نفس المرجع، ص ص -5
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1%  10.9أي بنسبة زيادة قدرها ، 2009مليار دوالر سنة 35.3إىل حوايل 2000دوالر يف سنة 

وتعود أسباب تفاقم العجز الغذائي إىل ضعف أداء القطاع الزراعي بسبب عدم معاجلة املشكالت املزمنة يف 
وضعف اإلنتاجية ختلف البحوث الزراعية وحمدودية استخدام التقنية احلديثةيفلة املتمثبنية هذا القطاع

،الزراعية
مارات املوجهة للزراعة وكذلك ضعف االستث، مستقبل األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية مبجملها

.2مشاركة القطاع اخلاص بشكل فعال يف التنمية الزراعية عفوض

.62،  ص 2011،  القطاع الزراعيالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
.70-69،  ص ص  2010،  القطاع الزراعيالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -2
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.واقع التجارة العربية وآلية تنميتها : المبحث الثاني 
أو يف ظل التطورات املتسارعة للتجارة الدولية سواء بتأثري استحقاقات اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

هذا ما فضال عن معطيات ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،تكتالت اقتصادية دولية وإقليميةظهور
جعل التجارة العربية ضرورة ملحة متليها حتديات النظام العاملي اجلديد املبين على حترير املبادالت التجارية 

.دول العربية أمر ضروري البد منهفأصبح دفع عجلة التنمية االقتصادية بني ال، والتكتالت اإلقليمية
:التجارة العربية الخارجية : المطلب األول 

يف هذا املطلب ،وسنتطرق يف ظل التطورات الدولية الراهنةتعترب التجارة العربية اخلارجية ضرورة ملحة
.واجتاهها وهيكلها السلعيأدائهاإىل

:أداء التجارة الخارجية:  األولالفرع
فبعد أن ، على أداء التجارة اخلارجية العربية2010انعكس النمو االقتصادي العاملي يف سنة 

السلبية الالزمة االقتصادية واملالية للتابعياتنتيجة 2009شهدت التجارة العربية تراجعا ملحوظا خالل سنة 
.2010أعادت الصادرات اإلمجالية العربية إىل منوها يف سنة العاملية

)2010–2005(لية خالل الفرتة واجلدول املوايل يوضح التجارة اخلارجية العربية اإلمجا
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.2010إىل 2006التجارة اخلارجية العربية اإلمجالية للفرتة املمتدة من:)3(الجدول رقم 

البنود

معدل %السنوي التغيرمعدل القيمة مليار دوالر
التغير 

السنوي 
2006-
2009

2006200720082009201020062007200820092010

الصادرات 
العربية

الواردات 
العربية 

الصادرات 
العالمية 

الواردات 
العالمية 

وزن 
الصادرات 

العربية في 
الصادرات 

العالمية 

وزن 
الواردات 

العربية في 
الواردات 
العالمية 

685.4

406.4

12113

12437

5.7

3.3

795.8

538.7

14000.0

14300.0

5.7

3.8

1070.6

673.2

16116.0

16520.0

6.6

4.1

722.3

594.3

12522

12718

5.8

4.7

904.5

655.2

15238.0

15376.0

5.9

4.3

37.0

22.0

16.1

16.5

16.1

32.6

15.6

15.0

34.5

25.05.

15.1

15.5

32.5 -

11.7 -

22.3 -

23.0 -

25.2

10.2

21.7

20.9

1.8

13.5

1.1

0.7

148ص ، 2011، التجارة اخلارجية للدول العربية‘ التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر
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2010إىل 2006التجارة اخلارجية العربية للفرتة املمتدة منتطور :  )02(رقم الشكل

)03(الطالب بناء على معطيات اجلدول رقمإعدادمن :المصدر
ـــةأن الصـــادرات ل أعـــالهوالشـــك)3(نالحـــظ مـــن اجلـــدول  ـــةالعربي تراجعـــا خـــالل ســـنة شـــهدتاإلمجالي

إىلأعـــادتمث،الســـلبية االقتصــادية واملاليــةللتابعيــاتوالســـبب يعــود مليــار دوالر722بلغــتحيــث ،2009
أســعارارتفــاع إىلتعــود هــذه الزيــادة و مليــار دوالر904لتبلــغ 25.2%بنســبة 2010النمــو مــن جديــد ســنة 

نسـبة زيـادة الصـادرات العامليـة مـعتقاربـتاإلمجاليةالعربيةالصادراتزيادة نالحظ أن نسبة كما،  النفط العاملية
،حيــث 2009مســتوى ســنة لعربيــة يف الصــادرات العامليــة عنــد ،وهــذا مــا أبقــى وزن الصــادرات ا2010يف ســنة 

ــــواردات العربيــــة اإلمجاليــــة ســــجلت بــــدورها زيــــادأنأيضــــا ،كمــــا نالحــــظ 5.9%قــــدر ب  قــــدرت ب ة أداء ال
كمـــــا تـــــأثرت ،2009مليـــــار دوالر يف ســـــنة 594كانـــــت أندوالر،هـــــذا بعـــــد مليـــــار655لتبلـــــغ %10.2

ارتفـاع أسـعار وكـذلكاسـترياد الـنفط اخلـام بالنسـبة للـدول املسـتوردة لـه،أسعاربارتفاع اإلمجاليةالواردات العربية 
ســنة %4.7كانــت كمــا نالحــظ اخنفــاض حصــة الــواردات العربيــة يف الــواردات العامليــة، حيــث  املــواد الغذائيــة،

.2010سنة 4.3%إىللتصل 2009
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:اه التجارة اإلجمالية العربية اتج: الفرع الثاني
اإلجيابية يف السوق النفطية وحتسن أداء معظم إقتصادات الدول املتقدمة والنامية انعكست التطورات 

اجتاه التجارة اخلارجية ،واجلدول املوايل يوضح1يف زيادة التجارة اإلمجالية العربية مع شركائها التجاريني الرئيسني
.2010إىل 2006للدول العربية للفرتة املمتدة من 

2010إىل 2006التجارة اخلارجية للدول العربية للفرتة املمتدة من اجتاه) : (4الجدول رقم 

)%(الوحدة 

الواردات العربية اإلجماليةالصادرات العربية اإلجمالية

2006200720082009201020062007200820092010

الدول العربية

االحتاد األورويب

الواليات املتحدة

أسيا

اليابان

الصني

آسياباقي دول

باقي دول العامل

8.5

19.4

9.3

31.5

11.4

4.0

16.3

31.3

8.9

18.1

10.5

35.1

11.8

5.5

17.8

27.4

8.9

17.2

10.5

37

12.6

6.7

17.7

26.5

10.6

15.8

8.7

40.3

12.8

6.7

17.7

26.5

8.6

15.3

7.7

42.4

10.7

8.1

23.6

26.0

13.2

32.3

6.8

24.0

4.0

5.8

14.2

23.9

11.9

34.3

9.2

31.3

5.7

10.4

15.2

13.3

12.9

32.2

8.9

29.8

5.3

10.6

13.9

16.1

12.2

28.9

8.7

33.9

4.4

11.3

18.1

16.3

11.8

26.3

8.7

32.8

4.5

11.2

17.1

20.4

100100100100100100100100100100العالـــــم

370ص ، )8/2(ملحق ، 2011، التقرير االقتصادي العريب املوحد: المصدر 

. 150،  ص 2011،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،-1
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كما ميكن تشكيل معطيات اجلدول على شكل دوائر نسبية لتوضيح اجتاه التجارة العربية اخلارجية حنو الشركاء 
:الرئيسيني فيما يلي

.2010إىل 2006اجتاه التجارة اخلارجية للدول العربية للفرتة املمتدة من ): 03(الشكل رقم 

)4(:على معطيات اجلدول رقممن إعداد الطالب بناء:المصدر

الجتاه الصادرات العربية فقد حققت الصادرات العربية إىل بالنسبةضح من اجلدول والشكل انهيت
وضمن آسيا استأ ثرت الصادرات إىل الصني بأعلى نسبة زيادة %31.6آسيا أعلى نسبة زيادة بلغت 

وبالنسبة ،%4.4،مث اليابان بنسبة % 42،  تلتها باقي الدول اآلسيوية األخرى بنسبة %51.9وصلت إىل 
،  وشهدت الصادرات %21.2للصادرات العربية إىل االحتاد األورويب  فقد سجلت نسبة زيادة بلغت

باقي دول ،  كما زادت الصادرات العربية إىل %9.9العربية إىل الواليات املتحدة زيادة أيضا بلغت نسبتها 
يف عام % 1.2،  أما الصادرات العربية البينية فقد ارتفعت بنسبة طفيفة %33.2العامل بنسبة بلغت 

، وبالنسبة حلصص الشركاء التجاريني الرئيسني يف الصادرات العربية،  ويف ضوء الزيادة يف قيمة 2010

7.7%

8.1%

10.7%

23.6%

)%(إتجاه الصادرات العربیة 

8.7%

11.2%

4.5%

17.4%

)%(إتجاه الواردات العربیة 
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)%(إتجاه الصادرات العربیة 
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الصادرات العربية إىل معظم االجتاهات فلم يطرأ تغري يذكر على احلصص،  فقد حافظت الدول اآلسيوية على 
مقابل 2010يف عام % 42.2حصتها يف الصادرات العربية مع حتقيق زيادة طفيفة لتصل إىل نسبة 

عام يف % 10.7إىل 2009قي عام % 12.8،  وتراجعت حصة اليابان من 2009يف عام % 40.3
،  كما ارتفعت حصة %8.1،  أما الصني فقد ارتفعت حصتها من الصادرات العربية لتبلغ 2010

خالل الفرتة نفسها أما % 20.8مقابل % 23.6الصادرات العربية إىل بقية الدول األسيوية لتصل إىل 
صورة طفيفة من الدول اليت اخنفضت حصتها يف الصادرات العربية،  فقد تراجعت حصة اإلحتاد األورويب ب

إىل % 8.7،  كما تراجعت حصة الصادرات العربية إىل الواليات املتحدة من %15.3إىل % 15.8
خالل نفس الفرتة ويف جانب % 8.6إىل % 10.6وتراجعت حصة الصادرات البينية العربية من 7.7%

ة الواردات العربية من الدول التوزيع النسيب حلصص الشركاء التجاريني يف الواردات العربية،  فقد تراجعت حص
، غري أن ضمن هذه الدول 2010يف عام % 32إىل 2009يف عام % 33.9اآلسيوية بصورة طفيفة من 

على % 4.5و % 11.2بنسبة حافظت كل من الصني واليابان على حصصها يف الواردات العربية
،  أما اإلحتاد %8.7ية،  بنسبة كذلك حافظت الواليات املتحدة على حصتها يف الواردات العربالتوايل،

يف عام %26.3إىل 2009يف عام %28.9األورويب فقد تراجعت حصته يف الواردات العربية من 
.%11.8إىل %12.2حصة الواردات البينية العربية من وتراجعت أيضا2010

:ي للتجارة اإلجمالية العربيةعالهيكل السل: الفرع الثالث
تبني اإلحصائيات 

وهذا ما جنده يف اجلدول ،20101عام يف %71.9إىل2009يف عام % 70.8منواليت ارتفعت
). 2010، 2006(املوايل والذي يوضح لنا اهليكل السلعي للصادرات والواردات اإلمجالية يف الفرتة 

.151،  ص 2011،  التجارة الخارجیة للدول العربیةموحد،  التقریر االقتصادي العربي ال-1
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إىل 2006اهليكل السلعي للصادرات والواردات اإلمجالية العربية للفرتة املمتدة من :)5(الجدول رقم
2010.

الواردات العربية اإلمجاليةالصادرات العربية اإلمجالية

2006200720082009201020062007200820092010السلعة

السلع الزراعية

الوقود واملعادن

املصنوعات

الكيمياوية املواد
مصنوعات أساسية 

اآلالت ومعدات النقل

مصنوعات متنوعة أخرى

سلع غري مصنفة 

2.8

77.8

12.4

3.8

2.2

3.0

3.3

7.1

3.0

76.9

13.4

4.1

2.4

3.5

3.5

6.7

2.9

78.0

12.5

3.7

3.0

3.2

2.5

6.6

3.1

70.8

16.4

4.4

4.3

4.5

3.2

9.6

3.8

71.9

19.5

6.0

4.9

5.3

3.2

4.8

14.7

15.2

16.1

8.6

19.8

30.5

8.2

8.9

13.9

15.1

62.3

8.6

14.5

31.5

7.7

8.7

15.4

17.1

60.4

6.9

18.7

26.6

8.1

7.0

17.0

14.8

60.6

7.1

19.0

26.0

8.5

7.6

18.0

13.6

65.3

9.6

16.3

31.2

8.2

3.1

100100100100100100100100100100العالـــــم 

371ص ) 8/3(ملحق ، 2011التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر 
عام %16.4مقارنة مع 2010عام %19.5تبلغحيثحصة املصنوعاتعا ارتفاجلدوليتضح من

وضمن مكونات املصنوعات حققت املوارد الكيمائية زيادة يف أمهيتها النسبية من الصادرات العربية 2009
واآلالت %4.9إىل% 4.3،  فاملصنوعات األساسية من 2010عام %6اىل 2009عام %4.4من 

أما فئة السلع الزراعية فقد استمرت يف حتقيق ،اخالل الفرتة نفسه%5.3إىل %4.5ومعدات النقل من 
.2010يف عام %3.8إىل 2009يف عام %3.1فع من تزيادة يف أمهيتها النسبية لرت 

بالنسبة للهيكل السلعي للواردات اإلمجالية العربية فتشري البيانات أن فئة املصنوعات حافظت على املرتبة 
وضمن فئة املصنوعات ،2010عام %65.3إىل 2009يف عام %60.6األوىل وارتفعت حصتها من 

.%31.2إىل %26استأثرت اآلالت ومعدات النقل على املركز األول وحققت زيادة يف حصتها من 
على التوايل يف عام %9.6و%16.3ا مفاملصنوعات األساسية واملواد الكيميائية اللتني بلغت حصته

وجاءت فئة السلع الزراعية يف املرتبة الثانية يف ،2009عام يف%7.1و%19وذلك مقارنة مع ،2010
ويف املقابل ،2010يف عام %18إىل 2009يف عام %17الواردات العربية وارتفعت حصتها من 

.%13.6إىل 2009عام %14.8تراجعت حصة واردات فئة الوقود واملعادن من
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:التجارة العربية البينية :المطلب الثاني
وسنتطرق يف هذا املطلب يف ظل التطورات املتسارعة للتجارة الدولية، ضرورة حتمية تعد التجارة العربية البينية 

. وتطور هيكلها السلعييف التجارة العربية اإلمجاليةتهامسامها و أدائهإىل
:أداء التجارة البينية : الفرع األول

وذلك ، مليار دوالر77.4لتبلغ حنو % 3.7ارتفاعا بنسبة 2010سجلت قيمة التجارة البينية العربية عام 
.املوايل يوضح ذلكواجلدول ،2009مليار دوالر عام 74.6مقارنة بقيمة 

) 2010-2006(أداء التجارة البينية العربية ): 6(جدول رقم 

معدل التغير )%(معدل التغير السنوي )مليار دوالر(القيمة البنود
السنوي في 

الفترة

)2006–
2009 (%

2006200720082009201020062007200820092010

متوسط 
التجارة

البينية 
العربية

56.067.490.974.677.421.020.435.017.9-3.710.1

الصادرات 
البينية

العربية

58.570.795.076.877.721.120.834.519.1-1.29.5

الواردات 
البينية

العربية

53.464.086.972.477.220.919.835.616.6-6.510.7

152ص ، 2011التجارة اخلارجية للدول العربية ، التقرير االقتصادي العريب املوحد: المصدر
77.4إىل أن متوسط قيمة التجارة العربية البينية شهد منوا حيث بلغ ) 6(تشري البيانات الواردة يف اجلدول

%3.7بنسبة زيادة بلغت 2009مليار دوالر سنة 74.6وذلك مقارنة بقيمة ،2010مليار دوالر سنة 
مليار دوالر سنة 77.7إىل2009مليار دوالر سنة 74.6كما ارتفعت الصادرات العربية البينية من
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شهدت الواردات العربية البينية بدورها منوا حيث بلغت ،كما %1.2بنسبة زيادة ضئيلة قدرت ب 2010
بنسبة ارتفاع أي، 2009مليار دوالر سنة 72.4، وذلك مقارنة بقيمة 2010مليار دوالر سنة 77.2
.%6.5بلغت 

:ة في التجارة العربية اإلجماليةمساهمة التجارة البينية العربي: الفرع الثاني
اإلمجالية فقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات العربية اإلمجالية بنسبة خبصوص مسامهة التجارة العربية 

واجلدول ، أعلى من نسبة الصادرات البينية إىل تراجع حصة الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية العربية
.التايل يبني مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية

)2010- 2006(البينية يف التجارة العربية اإلمجالية مسامهة التجارة : )7(جدول رقم
)%( الوحدة 

15ص ،2011،خلارجية للدول العربية التجارة ا،التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر
2010إىل 2006مناإلمجاليةالتجارة البينية يف التجارة العربية مسامهة : 04الشكل رقم 

).07: ( الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :المصدر
قد وصلتحصة الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية العربية أن والشكلاجلدوليتضح من 

وكذلك األمر بالنسبة ملسامهة الواردات ،2009عام %10.6ودلك مقارنة مع ،2010عام %8.6اىل
%12.2مقابل  2010سنة %11.8البينية إىل تراجع حصة الواردات البينية يف الواردات اإلمجالية لتبلغ 

.2009يف سنة 

8,5

8,9

8,9
10,6

8,6

الصادرات

20062007200820092010

نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات العربية

نسبة الواردات البينية العربية إلى إجمالي الواردات العربية

8.5

13.2

8.9

11.9

8.9

12.9

10.6

12.2

8.6

11.8
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11,8

الواردات

شهدت الواردات العربية البينية بدورها منوا حيث بلغت ،كما %1.2بنسبة زيادة ضئيلة قدرت ب 2010
بنسبة ارتفاع أي، 2009مليار دوالر سنة 72.4، وذلك مقارنة بقيمة 2010مليار دوالر سنة 77.2
.%6.5بلغت 

:ة في التجارة العربية اإلجماليةمساهمة التجارة البينية العربي: الفرع الثاني
اإلمجالية فقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات العربية اإلمجالية بنسبة خبصوص مسامهة التجارة العربية 

واجلدول ، أعلى من نسبة الصادرات البينية إىل تراجع حصة الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية العربية
.التايل يبني مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية
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).07: ( الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :المصدر
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8,9

الصادرات
2006

2007

2008

2009

2010
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13,2

11,9

الواردات
2006

2007

2008

2009

2010

شهدت الواردات العربية البينية بدورها منوا حيث بلغت ،كما %1.2بنسبة زيادة ضئيلة قدرت ب 2010
بنسبة ارتفاع أي، 2009مليار دوالر سنة 72.4، وذلك مقارنة بقيمة 2010مليار دوالر سنة 77.2
.%6.5بلغت 

:ة في التجارة العربية اإلجماليةمساهمة التجارة البينية العربي: الفرع الثاني
اإلمجالية فقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات العربية اإلمجالية بنسبة خبصوص مسامهة التجارة العربية 

واجلدول ، أعلى من نسبة الصادرات البينية إىل تراجع حصة الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية العربية
.التايل يبني مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية

)2010- 2006(البينية يف التجارة العربية اإلمجالية مسامهة التجارة : )7(جدول رقم
)%( الوحدة 

15ص ،2011،خلارجية للدول العربية التجارة ا،التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر
2010إىل 2006مناإلمجاليةالتجارة البينية يف التجارة العربية مسامهة : 04الشكل رقم 

).07: ( الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :المصدر
قد وصلتحصة الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية العربية أن والشكلاجلدوليتضح من 

وكذلك األمر بالنسبة ملسامهة الواردات ،2009عام %10.6ودلك مقارنة مع ،2010عام %8.6اىل
%12.2مقابل  2010سنة %11.8البينية إىل تراجع حصة الواردات البينية يف الواردات اإلمجالية لتبلغ 

.2009يف سنة 

20062007200820092010

نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات العربية

نسبة الواردات البينية العربية إلى إجمالي الواردات العربية
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تعترب األسواق ت اإلمجالية على صعيد الدول فرادىويف جانب أمهية الواردات البينية يف الواردا
،التصديرية العربية مصدر أهم بالنسبة للواردات ستة عشر دولة عربية

ولقد ،2010يف عام %11.8ي أ،أعلى من متوسط حصة الواردات البينية يف الواردات اإلمجالية العربية
ويالحظ يف ،بالنسبة للقرى%12،بالنسبة للصومال%50.7تراوحت هذه احلصص بني أعالها 

.1على التوايل من ق%32%43.6و %48.6اخلام 
:تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية:  الفرع الثالث

البينية إىل زيادة األمهية بالنسبة للوقود والواردات
يكل السلعي للصادرات اهلميثل اآليتواجلدول ، 2العربيةاملعدين واملعادن األخرى يف مكونات الصادرات البينية

)2010، 2006( والواردات العربية البينية خالل الفرتة 
املمتدة من                 السلعي للصادرات والواردات العربية البينية للفرتةاهليكل :)8(الجدول رقم 

2010إىل 2006
العربية اإلجماليةالواردات الصادرات العربية اإلجمالية

متوسط20062007200820092010السلعة
الفترة

2006-
2009

متوسط20062007200820092010
الفترة

2006
-

2009
السلع الزراعية 

الوقود المعدني والمعادن األخرى 
المصنوعات 

المواد الكيمياوية 
مصنوعات أساسية 

اآلالت ومعدات النقل 
مصنوعات متنوعة أخرى 

سلع غير مصنعة 

13.7
35.4
47.9

9.7
16.6
15.4

6.1
3.0

15.7
22.7
58.4
12.3
19.0
19.9

7.3
3.2

15.2
27.3
54.2
10.7
20.5
17.2

5.8
3.3

25
22.5
49.0
11.2
18.7
13.7

5.3
6.3

21.9
23.3
48.5
11.5
16.1
12.6

8.3
6.3

16.8
26.9
52.4
11.0
18.7
16.6

6.1
3.9

20.7
16.8
57.5
16.1
20.1
15.6

5.8
5.0

19.2
16.6
61.2
18.1
18.4
18.8

5.9
3.0

18.0
24.7
54.3
14.4
14.7
17.5

5.4
2.9

23.2
22.9
50.0
14.3
17.5
11.7

6.5
3.9

20.9
26.8
47.0
14.2
15.9

9.5
7.3
5.3

20.3
20.2
55.8
15.7
17.7
15.9

5.9
3.7

100100100100100100100100100100100100المجموع

377ص ) 8/8(ملحق ، 2011التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر
مقارنة حبصة 2010يف عام %23.3اجلدول ارتفاع حصة الوقود املعدين لتبلغ نسبتها يتبني من

وتعزي زيادة أمهية فئة الوقود واملعادن إىل ارتفاع أسعار كل من النفط واخلام والغاز 2009يف عام 22.2%

.155-154،  ص ص  2011،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
.157،  ص  2011،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -2
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ويف ضوء ذلك اخنفضت 2010الطبيعي وكذلك عدد من املعادن األخرى يف الدرجة األول خالل عام 
تراجعت حصة السلع الزراعية األمهية النسبية لفئيت السلع الزراعية واملصنوعات يف هيكل الصادرات البينية فقد 

أما فئة املصنوعات اليت تشكل أعلى حصة 2010يف عام %21.9إىل 2009عام %22.5من نسبة 
وتراجعت 2010عام %48.5إىل 2009يف عام %49يف الصادرات البينية فقد تراجعت أيضا من 

يف عام %18.7سبة بدورها الفئة الرئيسية للمصنوعات فاخنفضت حصة املصنوعات األساسية من ن
إىل %13.7كما اخنفضت فئة اآلالت ومعدات النقل من 2010يف عام %16.1إىل 2009

عضوية وغري عضوية ومنتجات ( من الصادرات البينية العربية ويف املقابل سجلت املواد الكيمائية %12.6
مقابل 2010عام %11.5زيادة طفيفة يف حصتها من الصادرات البينية لتبلغ ) دوائية وصيدلية 

مقابل 2010عام %8.3،كما ارتفعت حصة املصنوعات املتنوعة األخرى لتبلغ 2009عام 11.2%
.2009عام 5.3%

الصادرات البينية العربية زائد قيمة الشحن والتأمني وهلذا فمن الناحية النظرية فإن اهليكل السلعي للواردات ال 
فات ناجتة عن اختالف أساليب التسجيل ختتلف عن اهليكل السلعي للصادرات إال انه عمليا توجد اختال

والتصنيف وعموما حافظت احلصص السلعية للواردات البينية على نسب متقاربة ويف نفس االجتاهات العامة 
.1اليت سلكتها احلصص السلعية للصادرات البينية 

:تنمية التجارة العربية البينيةآلية: المطلب الثالث 
ة إىل دفعة قوية لتحقيق التقدم والتكامل الذي يسعى إليهما كل عريب يف ضل حتتاج التجارة العربية البيني

الظروف الدولية الراهنة ويف هذا السبيل تسوق بعض املقرتحات اليت تساعد على تنمية التبادل التجاري العريب 
:يف ما يلي

:تشجيع حركة رؤوس األموال العربية البينية: لفرع األول ا
مليار دوالر800حلجم األموال العربية يف اخلارج إال أن البعض يقدرها بني ال يوجد رقم حمدد 

موال العربية يف تريليون دوالر وسواء كان الرقم صحيحا أو غري صحيح فمن الواضح أن حجم األ1.3و
ولذلك ،اخلارج كبرية جدا وإذا مت استخدامها بالشكل املناسب فسوف يساهم مسامهة فعالة يف التنمية العربية 

فقد يكون من املناسب إنشاء سوق مالية عربية مشرتكة تعمل على جذب هذه األموال خاصة بعد أحداث 
ومما ، بالعداء الشديد للعرب خاصة من جانب الواليات املتحدةتسماليت تو سبتمرب والتطورات األخرية 11

تفاق الثالثي بني بورصات كل من لبنان وقيامه بإبرام االاألخري،العربية ات الشك فيه أن نشاط احتاد البورص
العربية األخرى ات والكويت ومصر كمحاولة لوضع نواة للسوق املالية العربية برعاية وترك الفرصة أمام البورص

السوق العربیة المشتركة كخیار استراتیجي للتغلب على معوقات التجارة العربیة البینیة في عصر التكتالتطالل زغبة عباس فرحات،  -1
.14، ص 2012فیفري 27-26، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتالت االقتصادیة زمن األزمات، جامعة الوادي، الجزائر، االقتصادیة
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لالنضمام يفتح الباب ملواصلة اجلهود الرامية إىل إنشاء سوق مالية عربية مشرتكة تتحرك من خالهلا أدوات 
.ر حبرية كاملة بني دول األعضاءاالستثمار غري املباش

:المشروعات الخاصة العربية المشتركةإقامةتشجيع :  الفرع الثاني
العديد من املشروعات املشرتكة مثل شركات التعدين والنقل تمن املعروف أن الدول العربية قد أقام

إال أن من حياول ،العريبر التعاونصومع ذلك مل تساعد هذه املشروعات على تقوية أوا،واملالحة وغريها
تقييم دور واثر هذه املشروعات سوف يالحظ أن املشاركة يف هذه املشروعات قد اقتصر أساسا على التمويل 

كما أن قيام املشروعات العربية ،مما جعل هذه اخلطوة التكاملية اليت جتسدت بقيام املشروعات ضيقة األفق 
أي مل توضع إسرتاتيجية لتنظيم العمل االقتصادي العريب املشرتك ، املشرتكة قد اتسم بالعشوائية يف الغالب

.حتكم انتقاء املشروعات الواجب إقامتها يف إطار خطط التكامل االقتصادي
:تنمية التبادل التجاري العربي: الفرع الثالث 

الدول ىنتبوتل ب،يسود العامل حاليا اجتاه قوي حنوى التنمية الدولية من خالل حترير التجارة اخلارجية
الصناعية املتقدمة مبدأ التنمية من خالل التجارة كبديل عن برامج املساعدات اليت كانت تقدمها للدول النامية 

ويف ظل هذه ،ن آليات ما هي إال تكريس هلذا التوجهموالشك أن قيام منظمة التجارة العاملية وما انبثق عنها 
إجياد صيغ فعالة لزيادة قيم وكميات التجارة العربية البينية كمدخل ة ملحة إىل ضرورةجالتوجهات تظهر احلا

ر التجارة كطريق للتكامل بني االقتصاديات العربية فإن يوإذا كان البعض يتحدث عن فشل مدخل حتر ،تنميةلل
ن ول،الواقع يكشف بوضوح أن تكريس صور التعاون والتكامل حيتاج إىل مزيج من اآلليات احملفزة للتعاون

ومن هنا فإننا حنتاج إىل إعادة النظر يف تفعيل ،التعاون املطلوبإحداثمدخل واحد من أو يتمكن أسلوب 
1.خاصة يف ظل املعطيات الدولية اجلديدة دون إمهال العناصر األخرى،التجارة العربية البينية

-
: ،  متاح على الموقعالمعوقات ومقومات النجاححول التجارة العربیة البینیة،  دراسة1

WWW. Tpegypt.gov.eg/Arstudies/d eltegaraelarabea . PDF
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.مشاكل ومعوقات تنمية التجارة العربية البينية  : المبحث الثالث 
، إىل عوامل سياسية واقتصادية وهيكلية وجغرافية وإدارية وفنيةالبينيةتعود أسباب تدين التجارة العربية
والشك أن إزالة عوائق التجارة ،البينية العربيةعلى حجم التجارةريوقد لعبت هذه العوامل دورا مهما يف التأث

ولكن بعض هذه العوائق ذات طابع خاص تتميز به طبيعة الدول العربية ،العربية البينية سيساهم يف تطورها
ذلك ما يفسر عدم جناح جهود علول،ن تغيريها بشكل اجيايباكمبومن الصعوبة ،سياسيا واقتصاديا وجغرافيا

البينية ويستعرض هذا املبحث العوائق اليت جعلت نسبة التجارة العربية،
.حمدودة باملقارنة مع حجم التجارة العربية مع العامل 

:األسباب السياسية: المطلب األول
لقد حتالفت الدول العربية فرادى مع معسكرات متباينة يف العامل وتبنت معها عالقات قوية مبا 

وهذا بدوره أدى إىل ضعف العالقات العربية ،انعكس ذلك على عالقات الدول العربية مع بعضها البعض
:وميكن تفصيل اآلثار السياسية على التجارة العربية البينية بالنقاط التالية،التجارية واالقتصادية

بينما البعض األخر يهيمن ،تباين األنظمة االقتصادية للدول العربية فبعضها يهيمن فيها القطاع اخلاصــــــ 1
مما جيعل آلية التعاون والتعامل بني القطاعني عرب حدود الدول غري منتجة وغري فعالة يف ،العامفيها القطاع 

وباإلضافة إىل ذلك فإن القرارات االقتصادية والتجارية ملعظم الدول العربية تتأثر ، جمال زيادة التبادل التجاري
.

واتفاقيات اقتصادية وجتارية ،دول العامل بروابط حتالف سياسيارتباط الدول العربية سياسيا مع بقية- 2
جعل العالقات االقتصادية ،ومشاريع مشرتكة إىل جانب تلقيها للمساعدات واملنح والقروض مع دول خمتلفة

.ية والتجارية مع دول العامل أقوى من نظريها مع الدول العرب
اقتصادها ويتحكم فئة قليلة من قبل القطاع اخلاص جبزء كبري من تتميز معظم الدول العربية بصغر ــــ 3

ونظرا الن االنفتاح التجاري قد يؤدي إىل تعارض مصاحل القطاع اخلاصة يف الدول ،الفعاليات االقتصادية فيها
.ن عزمية تطور التجارة والتبادل التجاري بني الدول  العربية مهذا األمرثبطالعربية فقد 

مازالت الدول العربية تعاين من الكثري من الصعوبات والقيود من حيث حركة األفراد ورؤوس األموال فليس ــــ 4
.1األموال يف معظم الدول العربيةمن السهل احلصول على تأشريات إقامة أو حتويل 

: . ،  متاح على الموقعالتجارة العربیة البینیة الواقع واآلفات المستقبلیةطالب عوض،  عامر باكیر،  -1
WWW .cba.edu.ku/wtou/download / conf 3n/talib. PDF
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:األسباب االقتصادية : المطلب الثاني 
العربية البينية بالشكل املطلوب بالقيود النقدية واملالية اليت ترتبط األسباب االقتصادية لعدم منو التجارة و 

وميكن، إضافة إىل اهليكل االقتصادي للدول والسياسات االقتصادية اليت تتبعها،تفرضها الدول العربية
:1تفصيلها كاأليت

:غير جمركيةالقيود: األولالفرع 
التقليل من أثرها يف تأخري تنفيذ أهداف املنطقة وتكاد ميكن ال متثل القيود غري اجلمركية عقبة أساسية 

:تفوق يف تأثريها العقبات األخرى وتشمل هذه القيود ما يلي
أي تعددية املواصفات لنفس املنتج وتعدد ،وهي خاصة باالشرتاطات يف الدول العربية: ـ القيود الفنية1

ت والالصقات على املنتج وداللة املنشأ أنواع  وتضارب االجتاهات اإلدارية يف تطبيقها مثل وضع العالما
تضارب نتائج املختربات فرض معايري ومواصفات مغرية لتلك اليت تفرضها الدول على سلعها احمللية اتالعبو 

دون إشعار ،ري يف املواصفات واملقاييسيخصوصا على املنتجات الغذائية والزراعية وقيام بعض الدول العربية بتغ
وارتفاع كلفة التحاليل وطول ،االشرتاطات الصحية والبيئية واملبالغة يف أساليب الكشفمسبق وتشدد يف

.الوقت الالزم إلصدار شهادة املطابقة وتصديقها واستيفاء رسوم أعلى عليها مقارنة مع السلع احمللية
اإلضافية غري الضرورية اليت وكثرة الوثائق ة،وهي قيود خاصة مبوضوع إعادة التثمني اجلمركي:ـ القيود اإلدارية2

وتتطلب عملية إزالة هذه ،وإجراءات التخليص اجلمركي وتكاليفه،ومشاكل النقل بالعبور،تطلب مع البضاعة
وتقليص ، ،القيود اعتماد قيمة الفاتورة يف التثمني اجلمركي

وحتسني املنافذ ، ع واالختبارات اليت ختضع هلا وعدد العيينات اليت تؤخذ منهاعدد اجلهات اليت تعاين السل
.تام اجلمركية وإلغاء نظام الرتفيق والقوافلتخالوعلى صعيد إجراءات العبور واعتماد ا، اجلمركية

أن بعض الدول العربية مازال لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعار الصرف : ـ القيود النقدية 3
وكذلك يف شروط االسترياد مما يتطلب إزالة القيود االئتمان،وخمصصات النقد األجنيب وتشدد يف إجراءات 

النقدية وذلك عن طريق معاجلة أية قيود نقدية خاصة بالعملة السيما الرقابة الصارمة على النقد وعدم قابلي 
.حتويل العمالت وتعدد أسعار الصرف 

حيث يتم حتصيلها يف ،هناك مبالغة يف رسوم تصديق القنصليات على شهادات املنشأ:ـ القيود المالية 4
يف 72دورته األخرية رقم 

13تاريخ 1431( قد توصل إىل األيت ، 2003أفريل
أ من قبل السفارات والقنصليات العامة، وإلغاء شهادات املنشالتصديق على إلغاءبشان2/2002/

ووفقا لألمانة ،)واملستندات املصاحبة لشهادة املنشأ من قبل السفرات والقنصلياتالتصديق على الفواتري

237،  ص ص 2010، دار المیسرة للنشر والتوزیع،  عمان،  اقتصادیات الوطن العربيأحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  -1
–238 .
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لالعامة ل
مملكة ، دولة اإلمارات العربية املتحدة، اململكة األردنية اهلامشية، اجلمهورية اللبنانية( افقة هلا وهي والوثائق املر 

اجلمهورية ، اململكة املغربية، سلطة عمان، دولة قطر، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية التونسية، البحرين
ألحيان اهناك مبالغة يف رسوم املعاينة واملطابقة واليت ختضع يف بعضأنكما ،)مجهورية مصر العربية ، اليمنية

.وارتفاع بدالت التحاليل على بعض السلع السيما الغذائية منها ،ملعاملة متييزية مقارنة بالسلع احمللية
تابعة وجود قيود كمية يف العديد من الدول العربية تتمثل يف حصر االسترياد ملؤسسات: القيود الكميةـ 5

يف وعدم تطبيق الرزنامة الزراعيةورخص استريادثنائيةالسترياد ختضع التفاقياتلوقيود مومسية ، للقطاع العام
.كثري من األحيان

وغياب قطاع الخدمات الجمركية ةمشكلة الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل لتعريف: الفرع الثاني
:في المنطقة 

:ثر المماثل للتعريفة الجمركية ذات األمشكلة الرسوم والضرائب -1
اجلمركية املفروضة على السلع ةلتعريفلفرض الدول العربية لرسوم والضرائب ذات األثر املماثل إن

وتعترب الضرائب والرسوم ، سوف يؤدي إىل تعطيل أثر التخفيض اجلمركي،العربية املستوردة من الدول العربية
مثال ذلك ،اإلضافية من املعيقات الرئيسية اليت حتول دون التنفيذ األمثل لربنامج منطقة التجارة احلرة العربية

ورسوم إحصاء وخدمات مجارك  ، لية اليت حتسب كنسبة من القيمة يف الدول العربيةم القنصرسوم الطوابع ورسو 
ضافة إىل رسوم هلا مصلحة عامة كرسوم بيطرية ورسوم املرور على الطريق باإل،كنسبة من القيمة املستوردة

تطلب تدارك ذلك عرب حتديد واضح ياألمر الذي ، وهذه كلها رسوم وضرائب تؤثر على قيمة البضاعة وكلفتها
تعريفة اجلمركية أو دجمها للنسب جممل الضرائب والرسوم وإلغاء الرسوم والضرائب ذات األثر املماثل ل

حبيث تزال كافة الضرائب والرسوم مع انتهاء الفرتة ،يها التخفيض اجلمركيعلبالتعريفات اجلمركية اليت يسرت 
.1الزمنية املقررة لقيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

:غياب قطاع الخدمات في المنطقة  -2
مفاوضات لتحرير التجارة يف قطاع 

موريتانيا بقيمة إمجالية ، األردن،مصر، تونس، مقتصرة على مخس دول هي املغربإال، اخلدمات
ويؤدي ،ولتجارة اخلدمات أمهية بالغة يف النشاط االقتصادي واالستثماري، 2مليار دوالر 69.6قدرت ب

.حتريرها إىل زيادة التجارة يف السلع واخلدمات وزيادة النمو االقتصادي وفرص العمل

. 239–238أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
. 140،  الكویت،  ص 2009، العربیةمناخ االستثمار في الدولالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار،  -2
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وعدم تفعيل آلية تسوية في طلب االستثناءات على التخفيضات الجمركيةالمغاالة: الفرع الثالث
:المنازعات 

:ت الجمركية في طلب االستثناءات على التخفيضاالمغاالة-1
التجارة احلرة العربية الكربى صعوبات نامجة عن املغاالة يف طلبات االستثناءات من تواجه منطقة 

واليت خيشي أن تؤثر على االلتزامات املرتتبة على الدول وعدم حتقيق األهداف املتوخاه،التخفيضات اجلمركية
، من املنطقة

االجتماعي الفرتة الزمنية و ،دولال
د انتهت الفرتة املمنوحة وق، لتلك االستثناءات لتعمل خالهلا تلك الدول على مواءمة أوضاعها االجتماعية

) 2002آذار بريوت( وأكد جملس اجلامعة يف جملسه الرابعة عشر ،16/9/2002لكافة االستثناءات يف 
ية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفرتة الزمنية احملددة لالستثناءات عدم منح أ( على األيت 233ره رقم يف قرا

سري يمن اتفاقية ت) 15(معايري مسددة انسجاما مع نص املادة  القائمة حاليا إال يف أضيق احلدود ووفق
وذلك بالنسبة  للدول األعضاء يف املنطقة حاليا،وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية

.م الحقاضاالقتصادي واالجتماعي تقدير املوقف بالنسبة للدول اليت ستن
:عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات-2

وتزداد ، األدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة احلرة العربية الكربىمنتعترب آلية تسوية النزاعات
دول أعضاء املنطقة والذي يؤدي إىل ترابط املصاحل التجارية الأمهيتها مع زيادة حجم املبادالت التجارية بني 

املتعاملني يف إطارها يف القطاع اخلاص ووجود آلية لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ بني بني هذه الدول وبني 
يف القضايا اليت تكون موضوع خالف بني الشركاء تاألطراف املتعاملة يف املنطقة يساعد يف سرعة الب

سري ياقية  تولقد نصت املادة الثالث عشر من اتف،تتعرض مصاحلهم االقتصادية للضرر ال التجاريني حىت 
وتنمية التبادل التجاري بني الدول

.1املنازعات اليت تنشأ بني أطراف االتفاقية 
:ضعف بعض المقومات وقواعد المنشأة التفصيلية : الفرع الرابع 

:بعض المقوماتضعف-1
خاصة إذا علمنا أن هذه الوسائل تكاد منعدمة ،االتصاالتالربي والبحرييف مقدمتها وسائل النقل

يعترب أيضا ماوهذا، بني املشرق واملغرب مما جيعل التجارة بني جناحي الوطن العريب تكون منعدمة ومتدنية
. 2ارتكاز التبادل التجاري العريب على الدول املتقاربة جغرافيا

.240-239أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
،  دار شتات للنشر المحلة عالمیة للتجارة،  تنمیة الطلب المتبادل بین الدول العربیة في ظل أحكام المنظمة الأمال عبد الرحمن زیدان-2

. 140،  ص 2008الكبرى،  دون ذكر مكان النشر،  
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:قواعد المنشأة التفصيلية-2
رتكزات األساسية ملنطقة التجارة احلرة العربية املتشكل قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد 

تتيحها اليتواليت ميكن من خالهلا منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية املستفيدة من املميزات،الكربى
حتقيق تكامل إنتاجي بني الدول العربية  ،املنطقة للسلع العربية

من القيمة ذات املنشأ عريب حىت % 40، مستفيدة من قاعدة املنشأ الرتاكمي
وال زالت هناك خالفات قائمة ، يلي وال تنطبق عليها قواعد التعريفة اجلمركيةضتفساس تعامل السلعة على أ

ويعترب هذا البند من أهم معوقات ، حول جتديد القواعد اليت تنط
.    منو التجارة العربية البينية 

وٍ القضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الهياكل االقتصادية واالجتماعية تشابه : الخامسالفرع 
:الدولية

:تشابه الهياكل االقتصادية واالجتماعية-1
ن فتح األسواق مإن تشابه اهلياكل االقتصادية واالجتماعية بني الدول العربية أدى إىل حدوث تفوق 

وقد أدى تشابه اهلياكل االقتصادية واإلنتاجية فيها إىل تشابه يف الصناعات التصديرية يف ،العربية على بعضها
إىل ارتفاع أسعارها التصديرية مقارنة مع ما باإلضافة، علىالدول العربية فيهالوقت الذي تركز 

.  يستورد من خمتلف دول العامل 
:القضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية-2

هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالقواعد والضوابط اليت ستضعها منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 
كانت إذا  ما حول ومثة تساؤل، مثل املواصفات وامللكية الفكرية وشهادات املنشأ و البيئة وغريهالتقسمها

خاصة بعد أن بدأ ، أو قواعد اإلحتاد األورويبأو قواعد منظمة التجارة العاملية املنطقة ستلزم نفسها بقواعد ايزوا 
.1باعتبارها متطلبا ضروريا من متطلبات العوملةالعديد من الدول العربية بتطبيق الضوابط واملعايري الدولية

.242–241أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
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.العربيدور التجارة العربية البينية في دعم التكامل االقتصادي: المبحث الرابع
إن اجلهود العربية املشرتكة لتطوير التجارة العربية البينية انطلقت من االفرتاض النظري الذي ينص على 

لعل يف ، املنتجات العربية من املمكن أن يؤدي إىل حتقيق مكاسب عربية مشرتكةأن توفري السوق العربية أمام 
حناول ،مقدمتها تعزيز التكامل االقتصادي العريب الذي سعت احلكومات العربية للوصول إليه منذ سنني عديدة

مث العوامل املساعدة ،يف هذا املبحث أن نتكلم عن الدوافع واألسباب احلقيقية لتطوير التجارة العربية البينية
.كما نتحدث أيضا على ضرورة استكمال مراحل التكامل االقتصادي العريب، على تنميتها

:الدوافع واألسباب الحقيقية لتطوير التجارة العربية البينية: المطلب األول
تكامل عريب وذلك من أجل الوصول إىل بناء ، إن اهتمام الدول العربية لتطوير التجارة العربية البينية

حيث أن توسيع التبادل التجاري ينشط القطاع ، يعزز مكانة االقتصاديات العربية على الساحة الدولية
ويف هذا ، وكذلك التصديري باعتبارمها أحد احملركات الرئيسية يف حتقيق التنمية االقتصادية العربية، اإلنتاجي

.           نية العربية إىل دوافع داخلية وأخرى خارجيةالسياق ميكن تقسيم الدوافع يف تطوير التجارة البي
:الدوافع الداخلية  : الفرع األول

:وهي األسباب اليت حتدث على املستوى الداخلي وميكن ذكرها على النحو التايل
، ازدياد الوعي العريب بأمهية تنمية التجارة العربية البينية-

، نتج ألسواق الوطن العريبتاالقتصادي العريب الذي ميكن من بناء اقتصاديات عربية قوية 
  .

على طلب املزيد من مشكلة األمن الغذائي اليت أصبحت من القضايا العربية املعاصرة وأشدها إحلاحا -
فهذا املشكل مل يعد قاصرا على بعض الدول العربية وإمنا أصبح قامسا مشرتكا ، اجلهد الفعال بني الدول العربية

ومن هنا يستوجب على الدول العربية ويف أسرع وقت ممكن ضرورة حتقيق األمن الغذائي العريب والذي ، بينها
تنموية طويلة املدى تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة معا باعتبارمها ميثالن إسرتاتيجيةحيتاج بدوره إىل وضع 

.     1جزءا من التنمية الشاملة 
مليون نسمة 395دها السكاين إىل حنو احيث يقدر للدول العربية أن يصل تعد: الضغوط السكانية-

%2.6نوي يفوق وهذا مبعدل منو س، 2010مليون نسمة يف سنة 355مقارنة ب 2015يف سنة 
.2هذا يف ظل شح املياه وتقلص مساحات األراضي الزراعيةحيدث
األمر الذي ، السياحة، التجارة، الزراعة، الصناعة: التاليةحتقيق مؤشرات إجيابية يف كل من القطاعات -

وبالتايل يتم حتقيق توازن إسرتاتيجي على ، 
ومن هذا جيب على ، 

30–27العرب،  الكویت،  ،  المؤتمر الفني الخامس التحاد المھندسین الزراعییناألمن الغذائي والتعاون العربيمحمد العمادي،  -1
. 30،  ص 1982نوفمبر 

. 31،  ص 2011،  التطورات االقتصادیة واالجتماعیةالتقریر االقتصادي العربي الموحد،  -2
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واملخططات الصهيونية ةالدول العربية الوقوف كدولة عربية قوية اقتصاديا يف وجه كل التهديدات املعادي
.الوطن العريب والسيطرة عليهوالغربية اليت حتاول تقسيم 

وكذلك زيادة توظيف العمالة ، يؤدي االهتمام بالتجارة العربية البينية إىل تسويق الفوائض اإلنتاجية-
العربية بني الدول العربية كثيفة السكان مثل مصر واجلزائر واملغرب والدول واسعة املساحة مثل السعودية وليبيا

، س املال مثل دول األوبكوالدول األخرى مالكه فوائض رأ
.ستخلق تكامال متميزا بني أسواق العمل وأسواق السلع وأسواق رأس املال

التخلص من عبء املديونية اخلارجية املرتتبة على العديد من الدول العربية من جراء سياسات النمو -
مليار دوالر 14.6وكذلك خدمة هذه الديون والبالغة ، 2009دوالر سنة مليار162.3املتبعة والبالغة 

تصبح سياسة التوسع بالتايلو ، يف الوقت الذي يزداد فيه الطلب على املوارد املالية الدولية، 20091سنة 
وكذلك توفري التمويل البيين لتغطية استرياد حاجيات ، يف الصادرات ضرورية الستمرار التنمية االقتصادية

.      الدول العربية من السلع األساسية واالستثمارية
:الدوافع الخارجية: الفرع الثاني

:وميكن ذكرها على النحو التايل، وهي األسباب اخلارجية اليت أفرزها النظام االقتصادي الدويل اجلديد
جمموعة القواعد والرتتيبات اليت ويقصد بالنظام االقتصادي العاملي اجلديد:الجديدواقع النظام الدولي ـــــ 

2لضبط قواعد السلوك يف العالقات االقتصادية بني الدول املختلفة ، وضعت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية

واليت تتجلى يف ، ناميةومن أسباب إقامة نظام اقتصادي عاملي جديد املشكالت املتعددة القائمة يف الدول ال
تضخم كبري وعدم تنظيم أسواق املواد إىلهشاشة اهليكل االقتصادي القائم والفوضى النقدية احلادة اليت أدت

وحبكم االنفتاح الكبري الذي عرفته الدول العربية ، 3وانعكاسها على التنمية ) النفط –أسواق الطاقة ( األولية
.   على العامل اخلارجي سيكون تأثريها بواقع هذا النظام كبريا جدا 

االقتصاديةقيام العديد من التكتالت لقد شهدت العقود املاضية: بروز ظاهرة التكتالت اإلقليميةـــــ 
وذلك يف سبيل حتقيق ، واليت أخذت صورا وأشكاال متعددة بني الدول املتقدمة والدول النامية، إلقليمية

ولذلك فإن املنطقة العربية تسري ،املزيد من التكامل السياسي وزيادة القدرة على املساواة يف املفاوضات الدولية
ل حبكم موقعها اجلغرايف املتميز ولع، وفق تشكيل تكتل اقتصادي عريب يضاهي التكتالت الدولية الكربى

باعتبارها الشريك  التجاري ، ستكون من بني جمموعات الدول النامية األكثر تأثريا بتطورات اإلحتاد األورويب
.4األول معه 

. 193،  ص 2010التقریر االقتصادي العربي الموحد،  -1
، مجموعة النیل العربیة، مصر،  سبتمبر11المستقبلیة بعد أحداث النظام االقتصادي العالمي الجدید وآفاتھ عبد المطلب عبد الحمید،  -2

. 16،  ص 2003
،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة جامعة األزمة االقتصادیة العالمیة وواقع دول العالم الثالثعبد المجید قدي،  -3

. 451–441،  ص ص 1997،  2رقم 35الجزائر ، الجزء 
سبتمبر 22–20،  مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل االقتصادي،  األدن،  نموذج لتكتل اقتصادي عربيعبد الناصر الزیوي،  -4

. 541،  ص 2004
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إن الشركات املتعددة اجلنسيات تتجه حنو السيطرة واملزيد :توسع أنشطة الشركات المتعددة الجنسياتـــــ 
وهنا يكفي القول أن الناتج اإلمجايل هلذه الشركات أصبح يعادل ، من التوسع واالنتشار إىل قارات العامل أمجع

الثالث لدول العامل اإلمجايلوضعف الناتج احمللي أكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايل لكل دول العامل
ومن هنا جند أن هذه الشركات تعرب عن ميول عميق للتطور الرأس مايل املعاصر حنو توحيد التجارة ، جمتمعة
وكذا توحيد سوق املال ،وذلك من خالل ختلصها املستمر لقيود التجزئة اجلمركية والقيود الكمية، العاملية

أمام الدول العربية خيار ىيبقهذه الشركات ملويف ظل سيطرة ، الدويل وأسواق التكنولوجيا الدوليةاالئتمان و 
وضعأو ، ملواجهة خماطر هذه الشركات املتسللة إليهاالتفكري سوى تطوير التبادل التجاري فيما بينهايف

وكذلك االهتمام ،إسرتاتيجيات عمل مشرتكة مع هذه الشركات لالستفادة من تكنولوجيا عملها املتقدمة
.           1جية العربية احمللية البينية بتنمية القدرات اإلنتا

لقد شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين ظهور :تعاظم دور الكيان اليهودي في المنطقة العربيةـــــ 
ويف املقابل لذلك ، واليت أصبح دورها يتعاظم اقتصاديا وعلميا وتقنيا وعسكريا، قوة جديدة يف املنطقة العربية

فهي إىل حد اآلن مل تستطع إقامة صناعة عربية قطرية ، جند الدول العربية تزداد ختلفا وضعفا أمام هذه القوة

.سطيةوخاصة يف ظل خطر شبح الشرق أوسطية واملتو 
تسعى املنظمات الدولية كمنظمة : القوانين الجائرة للمنظمات الدولية المهيمنة على التجارة الدوليةــــــ

وكذلك صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وذلك من خالل قوانينهم ، GATTالتجارة العاملية ومن قبلها 
وذلك بإلزام الدول النامية ومنها العربية للقبول ، وأنظمتهم اجلائرة إىل اهليمنة على مقاليد التجارة الدولية

حبيث أنه ال وجود ملؤشرات إجيابية تدل على أن هذه القوانني ستخفف من القيود ، بشروطها التمييزية
خاصة للسلع الزراعية اليت ، احلمائية بالنظر إىل استمرار متسك الدول املتقدمة بسياسات الدعم واإلغراق

ومن هنا أستوجب على الدول النامية عموما والعربية خصوصا مواجهتها ، ت نسبية مرتفعةمتلك فيها مميزا
وذلك من خالل الرفع من مستوى التبادل البيين وهذا من أجل إمتام مسرية التكامل االقتصادي ، والتجنيد هلا

.        2العريب 
واملالية اليت تستمر حتت ضغط األزمات االقتصاديةيكاد خيتنق العامل الرأمسايل: األزمات العالمية الحادةـــــ 

ما أعطى الرأمسالية ، لعدة سنوات وال تلوح يف األفق بوادر انفراج مشجعة طويلة املدى على املستوى العاملي
ويف ظل ، 3طرا حقيقيا على مستقبل اإلنسانية مجعاء خأبعادا مدمرة تضخمت مع مرور الزمن حىت صارت 

ذلك تعرضت االقتصاديات العاملية ألزمات اقتصادية ومالية حادة يف القرن العشرين واحلادي والعشرين أمهها 
.28، ص 2003، عالم الكتب،  القاھرة،  الشركات المتعددة الجنسیات وحكم العالمصالح الدین السیسي،  -1
دور التكامل االقتصادي العربي في تجاوز التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند االنضمام إلى منظمةل،  رشید بوكساني،  نسیمھ أوكی-2

، ص 2007أفریل 19-17،  الملتقى الدول الثاني للتكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاق،  جامعة األغواط،  الجزائر،  التجارة العالمیة
310 .

. 269،  ص 2004مكتبة مدبولي،  القاھرة،  ،  مناھضة العولمة،ر أمین،  فرانسوا أوتارسمی-3
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ومؤخرا األزمة املالية العاملية لسنة ، وودز واألزمة اآلسيويةبريتونأزمة الكساد الك
تحيث تأثر ، وقد مشلت هذه األزمات العديد من األسواق املالية، واليت تعرف بأزمة الرهن العقاري، 2008

 ،
حث األمر الذي يتطلب الب، وخيمة على املوازين االقتصادية الكلية يف كثري من الدول العربية املصدرة للبرتول

.    يف توزيع مصادر الدخل للدول العربية من خالل تكثيف العمل العريب البيين
:العوامل المساعدة في تنمية التجارة العربية البينية: المطلب الثاني

وذلك ، إن توسيع وتطوير التجارة العربية البينية هو أن تقوم بدورها كمحرك للتنمية وحمفز  لالستثمار
مع ضرورة اإلحاطة بأهم الوسائل للرفع من مستوى التبادل ، من خالل إجراءات وتدابري مجاعية خمتلفة

لعريب البيين ميكن ذكر العوامل اليت تساعد على الرفع من مستوى التبادل التجاري اهنا ومن ، التجاري البيين
: على النحو التايل

للدول اجلذرية اليت عرفتها اهلياكل اإلنتاجيةالرغم من التحوالتعلى:تطوير الهياكل اإلنتاجيةــــ 
إال ،والنصف مصنعةالسلع املصنعةأسفرت عن إنتاج جمموعة منواليت، وذلك خالل العقود األخرية،العربية

ة عن يف ذلك يعود إىل العراقيل اليت وضعتها اجلهات املسؤولوالسبب، العربية كان حمدوداأن دخوهلا األسواق
ومن هنا يستوجب ، أو ألن هذه السلع ليست مطلوبة، انسياب السلع واخلدمات من وإىل الدول العربية

وكذلك تطوير أساليب  ، على املنتجني يف الدول العربية دراسة كل املتطلبات للسوق االستهالكي العريب
.اإلنتاج باستخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة

وهذا من خالل تنشيط الدور الفعال ملؤسسات التمويل القطرية العربية واملشرتكة: التمويلتطوير آلياتــــ 
وذلك من أجل االستفادة من رؤوس األموال ، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار، مثل صندوق النقد العريب

واليت ، وكذا ختفيض ديون الدول العربية اليت سامهت بشكل كبري يف استنزاف ث، املهاجرة
مليار 17وأعباء خدمة الدين اليت وصلت بدورها إىل ، 2008مليار دوالر يف سنة 156بلغت حوايل 

ومن هنا جند أنه بإمكان الدول العربية مساعدة هذه املؤسسات املالية من أجل أن تتخلص من ، دوالر
.

اجلمركية بكل وهي القيود اجلمركية وغري: التجارة العربية البينيةحركةء القيود والضوابط التي تعيقإلغاــــ 
ألن إزالة مثل هذه العراقيل اليت تعرتض املبادالت التجارة يف املراكز احلدودية واجلمركية سيضمن أكثر أنواعها

.1وبذلك يرفع حجم املبادالت التجارية، سرعة إجناز املعامالت
واالهتمام أكثر بإقامة والضريبة وتسهيل انسياب رأس املالتنسيق السياسات االقتصادية والتشريعات املالية

.   املشروعات اإلنتاجية املشرتكة 

،  مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل االقتصادي،  العوامل الرئیسیة المحددة لنمو التجارة العربیة البینیةمحمد عبد الرشید علي،  -1
.227–224،  ص ص 2004سبتمبر 22–20األردن،  
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بدال من تصدير املواد العربية األولية يف : االستغالل األمثل للموارد الطبيعيةـــــ 
فإنه يستحسن إقامة مشاريع صناعية عربية مشرتكة يتم فيها إجراء عمليات تصنيع ، املتقدمة بأسعار متدنية

.من الدول املتقدمة بأسعار مرتفعةاسرتادهاوحتويل هذه املواد أفضل من 
ميكن إقامة صناعات تكون مكملة لصناعات أخرى يف مناطق حرة : إحداث تكامل صناعي وزراعيــــ 

بل يتم إنتاجها يف ، مل تعد تصنع يف مصنع واحدنتجات كثري من املأنإذ، عربية أو خارج املناطق احلرة
وكذلك بالنسبة ، ويتم جتميعها يف منطقة حرة بقصد تصديرها لألسواق العاملية، مصانع واقعة يف عدة بلدان

للقطاع الزراعي الذي بدوره يتطلب صياغة سياسية زراعية عربية مجاعية تقوم على أساس االحتياجات التنموية 
كذلك التنويع يف اإلنتاج الزراعي وترشيد سياسات الدعم مع التوسع يف التسهيالت اإلمنائية وإلغاء ، الفعلية

. 1التسعري اإلجباري
:لثنائيةتحرير التجارة اــــ 

، عكس ذلك
.بأس به يف التبادل التجاري البيينال وقد أسفرت عن حتسن 

لكي ،تطبيقات التجارة االلكرتونية يف املؤسسات وحىت املشاريع الصغرية واملتوسطةدعم استخدام -
وأيضا االهتمام ، 
باإلضافة ، شبكيبتوفري البنية التحتية املتكاملة من حيث املعدات وبرجميات وتقنيات االتصال والربط ال

.إىل اخلدمات اليت تتضمن وسائل الدفع االلكرتوين اليت حتتاجها معامالت التجارة االلكرتونية 
خاصة يف املناطق اليت يكون ، العمل على تطوير النظم واللوائح والقوانني املنظمة لنشاط النقل البيين-

وهذا حىت تكون قادرة على ،وذلك من خالل إعادة صياغتها، مستوى أداء النقل فيها ضعيفا
النظم واللوائح والقوانني هدفها هألن هذ، االستجابة ملتطلبات التكامل االقتصادي بني الدول العربية

وكذلك القضاء على املعوقات اليت تقف أمام تنمية ، تسهيل عمليات التبادل التجاري بني الدول العربية
. نشاط النقل البيين

م السياسية وجعلها تستجيب للمتطلبات اليت ميكن أن ترفع من مستوى تطوير وحتديث نظم احلك-
حيث أنه من بني متطلبات التكامل العريب هي القرارات السياسية اليت تتخذ ، التبادل التجاري البيين

2بدل اختاذ قرارات تساهم يف تفعيل املسار العريب القومي املشرتك، عادة حلماية كل ما هو قطري

حيث ختتص يف جماالت التسويق ، تسويقية عربية مشرتكة للمنتجات الصناعية والزراعيةخلق مؤسسات -
وذلك مع توفري الظروف املالئمة يف إقامة هذه املؤسسات ، احمللي أو التسويق االسرتاتيجي والتصدير

،  المنظمة العربیة للتنمیة اإلدارة اإلستراتیجیة لتكالیف النقل ودورھا في تنمیة حركة التجارة العربیة البینیةمحمد محمود یوسف،  --1
. 94ص ،2003اإلداریة،  مصر،  

مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل ،  المناطق الحرة المشتركة ودورھا في تعزیز التكامل االقتصادي العربيعلى أشتان بالمدادحة،  -2
.  798ص ،2004سبتمبر 22- 20االقتصادي،  األردن،  
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وهذا ، التسويقيةوذلك مبنحها كل التسهيالت الالزمة لتعزيز األنشطة ، وتشجيعها يف أدائها هلذه  املهام
إىل إضافة، واليت سيتحقق منها تشجيع للتجارة العربية البينية، وفقا لألساليب الفنية احلديثة واملتطورة

.حتسني إمكانيات النفاذ إىل األسواق
وحتفيز خمتلف ) الزراعية واملصنعة(وضع معايري عربية موحدة ومطابقة ملواصفات اجلودة للسلع واملنتجات -

حيث يعترب هذا األمر من الشروط ، ،ربية على العملالدول الع
.األساسية اليت تتطلبها كفاءة األداء يف التجارة الدولية

وذلك بالتنسيق مع اجلامعة العربية واليت هلا دور كبري يف تنمية ،إقامة أسواق حرة بني البلدان العربية-
. يين العريبالتبادل التجاري الب

وذلك بتوفري البيئة املالئمة ألداء أعماله بالرتكيز ،تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف التجارة-
وبصفة خاصة إرجاء الثقة يف هذا القطاع، على قوانني االستثمار وجعلها متجانسة يف كل الدول العربية

ـ ربية البينية توى وحجم التجارة العوذلك ملا له من قدرة على حتسني مس
هذا بدوره يسهل تبادل البيانات وكذلك املعلومات للتعرف على مسار إنشاء نظام معلومات قوي-

فإذا كان السبيل حنوى تنمية التبادل التجاري العريب يعد من القضايا املطروحة ، التبادل التجاري البيين
وذلك بالنظر إىل ، أضحى يعد من الضروراتفان توفري الوسائل املناسبة للرفع منه ، منذ سنني عديدة

وهلذا تفعيل التبادل التجاري بني الدول العربية يعترب بداية ، التغريات اليت تشهدها الساحة الدولية
طريق إلقامة تكامل اقتصادي عريب ال

:ضرورة استكمال مراحل التكامل االقتصادي العربي: المطلب الثالث
السبيل الوحيد لتعزيز اجلهود القومية حنو التنمية االقتصادية هوالتكامل االقتصادي العريبإن
تكاتف مجيع اإلمكانيات العربية البشرية واملالية والطبيعية املتوفرة يف بد منذلك الوحىت يتحقق،ةواالجتماعي

.لغري وذلك لتحقيق اكتفاء ذايت بدال من االعتماد على ا، املنطقة العربية
:أهمية التكامل بالنسبة للدول العربية: الفرع األول

أن التكامل االقتصادي العريب سوف يؤدي إىل التحكم يف نسبة من التجارة الدولية اكرب من اليت 
. كما سيؤدي ذلك إىل تقوية موقف الدول العربية يف السوق العاملية، تتحكم فيها كل دول عربية مبفردها

بأمثانق وذلك فيما يتعل
كما يؤدي التكامل االقتصادي العريب أيضا إىل رفع معدالت ،نامجا عن التنويع يف هيكل التجارة اخلارجية

وكذلك ،النمو الذي ينعكس بدوره على املؤشرات االقتصادية األخرى واملتمثلة يف زيادة مستوى الدخل
.1إضافة إىل زيادة فرص التوظيف يف االقتصاد، مستوى الطلب على املنتجات

.  92، ص 1980،  مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  خطط التنمیة العربیة واتجاھاتھا التكاملیة والتنا فریةمحمود الحمصي،  -1
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.طار العربيةأهمية تقسيم العمل بين األق:الفرع الثاني 
:تنمية التجارة العربية  البينية يتطلب العمل يف اجتاهني أساسيني مهاإن
وأيضا توسيع وحتسني اجلودة ، ويكون ذلك بواسطة تنويع القاعدة اإلنتاجية،تنشيط عرض السلع العربية- 1

.يج للسلع العربية و واالهتمام بوسائل الرت 
ويكون أيضا بتوسيع األسواق القائمة أو إجياد أسواق جديدة األمر الذي يتطلب ،تنشيط جانب الطلب- 2

.إزالة مجيع املعوقات اليت تقف أمام دخول السلع العربية إىل هذه األسواق
:، كما ميكن تقسيم الدول العربية

لبنان، تونس، مصر( تتميز هذه : المجموعة األول
) سوريا ، األردن، املغرب

العراق، قطر، السعودية، الكويت(تتميز بتخصصها يف إنتاج وتصدير النفط وهي: المجموعة الثانية
)عمان، البحرين، ليبيا، اجلزائر، اإلمارات

: المجموعة الثالثة
) .موريتانيا، اليمن، جيبويت، جزر القمر، الصومال، السودان: ( كل من

وهذا ما جيعلها ،وذلك باختصاص كل دولة يف إنتاج أنواع معينة من الصناعات ، 
فعال تشكل تكوينا اقتصاديا متجانسا يضاهي التكوينات االقتصادية العاملية ومثل ذلك االحتاد األوريب الذي 

.كذلك املذاهب 
:رة إحياء السوق العربية المشتركةضرو : الفرع الثالث

هو احد الطرق األساسية لنجاة االقتصاديات العربية من التشرذم إن إحياء السوق العربية املشرتكة 
ء اقتصاد ومن التبعية للغري إىل حتقيق  القوة الذاتية املستقلة لبنا، والتنافس فيما بينها إىل التنسيق والتكامل

تلكن رغم املدة الطويلة اليت مر ،وقادر على تلبية طموحات واحتياجات األمة العربية عريب موحد ومتكامل
ف من واليت كان اهلد، 1945وهذا منذ إنشاء جامعة الدول العربية ،على إنشاء أول تكتل اقتصادي عريب

إال أن املالحظ أن التعاون ،واالجتماعية وغريهاالشؤون االقتصادية والثقافيةقيامها هو حتقيق التعاون يف
وهذا ما حيتم على الدول العربية ضرورة إقامة تكامل ، االقتصادي العريب بقي حمدود ومل يشهد تطور يذكر

ألنه كلما تأخر الوضع اتسعت ، وذلك باإلسراع يف إقامة سوق عربية مشرتكة، عريب على أسس جديدة
وخالل فرتة إقامة السوق ، على الدول العربية مواجهة التكتالت العاملية الكربىالفجوة وأصبحت من العسري 

وذلك ، انه جيب أن يأخذ يف احلسبان مسألة تطوير منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، 1العربية املشرتكة
املنظمة إىل املنطقة باالنتقال إىل االحتاد اجلمركي عن طريق توحيد التشريعات واألنظمة اجلمركية بني الدول

. 222،  ص 2009،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،  ادي العربيالتكامل االقتصعبد القادر رزیق المخادمي،-1
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مه اتفاقيات منظمة التجارة العاملية من حتويل للقيود غري ظحبيث تقوم هذه الدول بتسوية أوضاعها وفق ما تن
وقد كان مسطر أن يتم اإلعالن عن بداية االحتاد اجلمركي ، اجل

املرحلة الثانية ،)2009، 2006( املرحلة األوىل : راحل هيوهذا باملرور عرب ثالث م،2006وذلك سنة 
واليت يستكمل فيها توحيد مجيع الرسوم اجلمركية ،)2015، 2013(املرحلة الثالثة ،)2012، 2010( 

. 1اجتاه العامل اخلارجي
% 100تطبق إعفاءات مجركية كاملة gaftaأصبحت مجيع الدول األعضاء يف 2005مع العلم انه يف سنة 

الدول األعضاء يف املنطقة إىل اتفاقات حول ممثلوكما توصل أيضا ، وهذا على السلع ذات املنشأ العريب
، األحكام العامة وجمموعة من قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية

وجتدر اإلشارة إىل أن القاعدة العامة والرئيسية لتأهيل السلعة ،2007
وبإعالن استكمال ، 1من قيمة املنتج % 40عربية املنشأ تبقى قاعدة القيمة املضافة احمللية اليت ال تقل عن 

يتقرر إعفاء تبادل مجيع املنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية2016لول سنة قيام االحتاد اجلمركي حب
.2وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسم اجلمركي املوحدة بني الدول األعضاء 

.آليات بعث وتطوير السوق العربية المشتركة : الفرع الرابع 
املشرتكة ميثل تطورا منطقيا للتنمية العربيةإن احللم الذي يراود الدول العربية يف قيام السوق العربية 

إذ انه يقوم على املصاحل املشرتكة وال ميكن أن يستغل يف غري ، كما يعد من مقدمات تطور العالقات العربية
أما عن اآلليات اليت من املمكن أن تعطي دفعة قوية إلقامة سوق عربية مشرتكة مكتملة الشروط ، ذلك

:فيمكن ذكرها على النحو التايل
تستهدف املنطقة االستثمارية العربية جدل الوطن العريب منطقة جذابة : إقامة منطقة استثمارية عربيةـــ 

مع تفادي أن تدخل الدول العربية يف حرب تيسريات ، واءالعريب واألجنيب على حد سلالستثمار الوطين
.ويعزز هذه اجلاذبية قيام سوق عربية مشرتكة ، يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس املال األجنيب

وذلك مبا حيقق استقرار أسعار الصرف ويكفل قابلية العمالت : تطوير األسواق المالية العربية والربط بينهاـــ 
.من استقرار البيئة االستثمارية حويل فيما بينها مبا يضالعربية للت

تستهدف هذه املنطقة النهوض مبستوى املعرفة التكنولوجية يف الوطن العريب: إقامة منطقة تكنولوجية عربيةــــ 
نه من التعامل يف جمال التطوير التكنولوجي على أساس األخذ والعطاء بدال من الوقوف موقف التلقي يومتك

، الذي يثري اعتبارات التبعية تقلل من القدرات التنموية العربية

. 166،  ص2007التقریر االقتصادي العربي الموحد،  -3
.223عبد القادر رزیق المخادمي،  مرجع سبق ذكره ،  ص 4
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وتساهم يف جعل البحث وتطوير رافدا ، اإلسرتاتيجيةبشبكات تكنولوجيا تساهم يف دعم العناصر املختلفة 
. 1لمواطنني عامة لية العلم والتكنولوجيا ورفع الوعي اجلماهريي بأمه، للتنمية العربية املشرتكة

يعترب حتقيق انتقالية عنصر العمل من أركان السوق املشرتكة إىل جانب انتقالية : إقامة منطقة مواطنة عربيةــــ 
غري أن اتساع النظرة مؤخرا يف جمايل التنمية والتكامل إىل ابعد من اإلطار ، ومؤخرا انتقال املعرفة، رأس املال

ومن مث أن النظرة إىل التكامل ال تكتمل ، للتنمية وداعي للتكاملقابلاالقتصادي ليشمل بناء تنظيم جمتمعي 
.ةم مواطنني حيملون مواطنة مشرتك، إذا مشلت النظرة إىل مواطين إقليم التكاملإال
غري أن ، يعترب التكامل االقتصادي من أهم أدوات حتقيق التنمية العربية املشرتكة: التنمية العربية المشتركةــــ 

طرية يلزم تدبريه يف إطار مشرتك من اجل متكني األقطار العربية قالتنمية الإحداثهناك قدرا من التعاون على 
ويظهر هذا بوجه خاص بالنسبة إىل األساليب ، واالستفادة منهامن اإلسهام الفعال يف اجلهود التكاملية 

التكاملية القائمة على التبادل من خالل السوق املشرتك باعتماد عدد من الربامج الصناعية املشرتكة وجناحه يف 
النهوض الدول األطراف من نيكمتستهدفت، والبرت وكيماويةالكيماويةو 

وكذا حصول التعاون العريب املشرتك بالنسبة لربامج الصناعات ، بدرجة التشابك االقتصادي الداخلي والبيين
.2ريز املنطقة التكنولوجية العربيةعااللكرتونية يف جماالت املعلومات واالتصاالت بغرض ت

لقيام السوق العربية املشرتكة ودراسة املعوقات تقوم هذه الغرفة بعمل الدراسات الالزمة : إنشاء غرفة تجاريةــــ 
كما جيب أن توفر هلا اخلرباء ، على أن تقوم الغرف العربية بتمويل هذه الدراسات، اليت تواجه إنشاءها

.كما توفر املعلومات اخلاصة بالفرص االستثمارية ، شرتيللبائع وامل
حيث تكون املسامهة يف هذه الشركات : تشجيع إنشاء شركات عربية مساهمة على المستوى الوطنيـــــ 

مع إعطاء هذه الشركات العديد من امليزات الضريبية واجلمركية لتعمل يف ، العربيةمتاحة جلميع مواطين الدول
. ينعكس إجيابا على مردودها االقتصادينشاط مالئم 

يتضمن عدم وجود مضايقات : وضع نظام عربي يقوم أساسا على الفصل التام بين السياسة واالقتصادـــــ 
ومن هنا تنصح احلاجة إىل ضرورة إنشاء حمكمة عربية دورها فض املنازعات ، تفسد استمرار عملية التكامل

بدل أن تتدخل احلكومات العربية حلل ، املستثمر والدولة املضيفة لالستثماراالستثمارية اليت قد تنشأ بني 
. النزاعات الن هذا ما سيؤدي يف األخري إىل نشوب خالف بينهم يعرقل مسار التكامل العريب

.277ــ  274محسن الندوي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
.280ــ  279ص محسن الندوي،  مرجع سبق ذكره ،  ص -2
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:خـــــــالصة 

تتبؤ
كما أن افتقارها للمنهجية العلمية ، ، اخلارجية من حجم التجارة العاملية

ورغم تفعيل مسار ، ل العريب املشرتكوالعملية لعملية حترير التجارة أدت هي األخرى دورا يف إعاقة تفعيل العم
إال أن هذه األخرية تطورت بشكل ملحوظ من حيث الكم، التجارة البينية يف إطار العمل العريب املشرتكة

حيث احتل النفط اهليكل ،لكن من حيث اخلصائص واهليكل السلعي والتوزيع اجلغرايف مل تتغري على اإلطالق
كما أن نسبة التجارة العربية البينية إىل إمجايل التجارة العربية مل ،السلعي واالحتاد األوريب كشريك جتاري أول

كما قامت الدول العربية جمتمعة جبهود عديدة لزيادة التبادل التجاري ، يف أحسن األحوال% 10تتجاوز 
ورغم ازدياد حجم التجارة ومنوها إال ، جارية واملشاريع املشرتكة وغريهايات التفيما بينها من خالل عقد االتفاق

ويعود ذلك إىل جمموعة من العوائق السياسية واالقتصادية،أن نسبتها من التجارة اخلارجية بقيت متواضعة
طيع الدول العربية بناء هذه العوائق جتعل من تطوير التجارة العربية البينية أمر ملحا وضرورة البد منها كي تست

لتكتل اقتصادي عريب يقف يف وجه التحديات ا
.العريب
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:تمهيد
حماولة بناء تكامل اقتصادي موحد للخروج من دائرة التبعية إىلزمن بعيد منذالدول العربية جلأت

و مل حتقق الدول العربية ، املستوى املطلوبإىلتلك احملاوالت مل تصل أنإال، االقتصادية و السياسية
والتكامل بعدة مشاكل امسار هذاصطدمبل ، كامل اقتصادي عريبتإىلخطوات كبرية من اجل الوصول 

و تعد ، العريب الكبرياإلقليمداخل إقليميةالدخول يف جتمعات شبه إىلهذا ما اجلأ بعض الدول ، عراقيل
هذه التجربة جديرةف، اإلقليميرية لالهتمام يف التكامل من التجارب املثيالتعاون اخلليجدول جملسجتربة 

.التارخيي يف منطقة اخلليج العريبلتطورلطبيعيانتاجاتاءج، بالدراسة و التقومي
مستندين إىل املباحث جملس التعاون اخلليجيسنحاول من خالل هذا الفصل التطرق لتجربة التكامل لدول 

:التالية
.البنيان االقتصادي-األهداف-التأسيس: يلس التعاون اخلليجدول جم: األولاملبحث 

.مسرية التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون و التحديات الراهنة: املبحث الثاين
.: املبحث الثالث
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. ـ البنيان االقتصادياألهدافالتأسيس ـ : ي الخليجمجلس التعاوندول : األولبحثالم
املسعى و توالت االجنازات وقد حتقق هذا ، لقد سعت دول جملس التعاون إىل التكامل منذ زمن بعيد

دول جملس التعاون على إىلصبح ينظرأبذلك ، 1981األساسيالنظام إقرارمنذ 
كانت يف احلقيقة تعد صغرية و إنهذه الدول و ، كتلة واحدة

وسنحاول من خالل ، اهر القوة اليت اكتسبتها بعد تكتلهاظك بعض ماهنأنإال، تتسم ببعض مسات الضعف
.االقتصادياءالبنإىلأيضاتطرق نكما ،  تأسيس دول جملس التعاون و أهدافهاإىلالتطرق املبحث اهذ

:أهدافهتأسيس المجلس و : مجلس التعاون : األولالمطلب 
:تأسيس مجلس التعاون: الفرع األول

ادثات بني ويل العهد حمحني جرتم1975عام إىلجملس التعاون اخلليجي إنشاءترجع خطوات 
التقى مع شقيقه رئيس دولة اإلمارات حني الكويت أمريابر الصباح اجلرئيس جملس الوزراء الشيخ جابر امحد 

وزيريرأسهاتشكيل جلنة وزارية إىلدعابعد مناقشات مطولة صدر عنها بيان مشرتك و، العربية املتحدة
إنشاءإىلالشيخ جابر الصباح دعام1976و يف ماي ، 1األقلخارجية البلدين و جتتمع مرتني كل سنة على 

إجيادو اإلعالميةوحدة خليجية 
.ملصلحة شعوب هذه املنطقة و استقرارهاسلمية و متينةأسسنوع من الوحدة القائمة على 

و عمان املتحدةالعربية اإلماراتقطر و والبحرينومن السعوديةاحملادثات مع كلمتتو بعدما 
حترك سريع تتضافر فيه جهود دول املنطقة إىلحبيث دعت البيانات الصادرة عن هذه احملادثات يف هذه الدول 

حتقيق املزيد من يفأماينوحدة دوهلم العربية اليت جتعلها الروابط الدينية و القومية و إىلللوصول 
خالل شهر ديسمرب من عام األعضاءذلك جرت لقاءات ثنائية مكثفة بني الدول إىلإضافة ، 2التقدم

قدمت يف قمة ثالثة اليت الاالقرتاحاتإىليتعاون اخلليجالجملسدولإنشاءترجع فكرة اساأس،م1978
و كانت م1980عمان يف نوفمرب األردنيةدول اخلليج على هامش القمة العربية املنعقدة يف العاصمة 

:االقرتاحات الثالثة كما يلي
.توحيد مصادر السالح لدول اخلليجإىلمنظمة خليجية و الدعوة إنشاءإىلالدعوة : املشروع السعودي- 1
جملس التعاون اخلليجي و جتنب احلديث عن اجلوانب العسكرية إلقامةأساسا اختذ: املشروع الكوييت- 2
االت االقتصادية و االجتماعية و النفطية ىالسعودي و ركز علوعاملشر اليت ركز عليها األمنيةو 

.بني دول اخلليجإقليمياحتاد إىلو الصناعية و الثقافية مبا يؤدي 

، مكتبة دار العربة، الكویت، دراسة قانونیة سیاسیة اقتصادیةــ مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة رؤیة مستقبلیةـ حلمي رجب یحي، 1
.63، ص 1983

.64ـ نفس المرجع، ص 2
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و التعاون العسكري بوضعهم نقطة انطالق جملس التعاون األمنركز على عنصر :املشروع العماين- 3
حلماية مضيق هرمز و الدفاع عنه بوصفه شريان احلياة قوة حبرية مشرتكةإنشاءإىلو دعا ، 1اخلليجي اجلديد

اجتمع زعماء كل من اململكة ، م1981يف الطائف يف يناير اإلسالميانعقاد مؤمتر القمة أثناء، 2احلضارةو 
دولة الكويت ودولة قطر و دولة البحرين والعربية املتحدةاإلماراتالعربية السعودية و سلطنة عمان و دول 

مشاريع الثالثة املقرتحة مامهمأوكان ، و تداولوا حول حتقيق تنظيم تعاوين جيمعهم، 
اجلوانبوتناقشوا حوهلا و استعرضوا ، من كل اململكة العربية السعودية و دولة الكويت و سلطنة عمان

رغبة و صيغة موحدةإىلجلنة من وزراء خارجيةإىلأحيلتمث ، لكل مشروعةاملختلف

يف مدينة الرياض باململكة العربية 1981فرباير  4حبيث اجتمع ممثلو الدول اخلليجية يف ،الستقرارو 
عمان، الكويت، حبضور وزراء خارجية البحرين، باملوافقة على بيان قيام جملس التعاون اخلليجي، السعودية

25يف يثاقاملو قام رؤساء هذه الدول بالتوقيع على ، العربية املتحدةاإلمارات، اململكة العربية السعودية، قطر
.3جيحيث ولد رمسيا جملس التعاون اخللييبظأبو يف م1981ماي 
يف اإلسالميةقيام الثورة أوهلماجملس التعاون اخلليج العريب كرد فعل لتطورين مهمني يف املنطقة تأسسلقد 
بعد اإليرانيةوثانيهما نشوب احلرب العراقية ، بنظام الشاه املدعوم من الغربواإلطاحةم1979يف عام إيران

عن رغبة العراق يف توسيع حدوده أخباروشعور حكام اخلليج بالقلق على امن بالدهم بعد انتشار ذلك بعام
قطر، الكويت، ، إيرانورغبة 
.سلطنة عمان، املتحدةالعربيةاإلمارات، البحرين

:التعاونمجلسأهداف: الفرع الثاني 
:جملس التعاون على النحو التايلأهدافاألساسيمل املادة الرابعة من النظام حت

.إىليف مجيع امليادين وصوال األعضاءحتقيق التنسيق والتكامل و الرتابط بني الدول 
.وأوجهتعميق الروابط والصالت 

4:متماثلة يف خمتلف امليادين يف ذلك الشؤون التاليةأنظمةوضع 

.الشؤون االقتصادية واملالية- 1
.الشؤون التجارية واجلمارك واملواصالت- 2
.الشؤون العلمية والثقافية- 3

1 abullahal-anzz (the gulf cooperation councilـ corical and analytic studyـreasonandchal-lengesـ
phiddesertaationusa ) faculty of Claremont graduate school 1986 p.p 103-109

.23، ص 1983عزیز العامة، الریاض، ، مكتبة الملك عبد الاإلطار القانوني والسیاسي لمجلس التعاون الخلیجيـ االشعل عبد هللا، 2
،  دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة التنظیم الدولي ــ النظریة العامة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة المتخصصةمانع جمال عبد الناصر، ـ3

.260، ص 2007
.112، ص 1989للنشر، بیروت، لبنان، ، دار النھضة العربیة مجلس التعاون الخلیجي من منظور العالقات الدولیةشفیق علي، ـ 4
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.  الشؤون االجتماعية والصحية- 4
.والسياحيةاإلعالميةالشؤون - 5
.واإلداريةالشؤون التشريعية - 6

برغبة من الدول جتنب نقاط األهدافوالسياحية بني هذه األمنيةما يتصل بالشؤون إبرازويعود سبب عدم 
2جملس التعاون كحلف عسكريإىلينظر حىت ال1وتفتح اخلالفاتالتساؤالتاالختالف اليت تثري 

:مجلس التعاونأجهزة:المطلب الثاني
:الرئيسة التاليةاألجهزةيتكون جملس التعاون من 

:األعلىالمجلس :الفرع األول 
.كل سنةويعقد دورة عادية،ورئاسة دوريةاألعضاءويتكون من رؤساء الدول ،وهو السلطة العليا

ويقوم نظام التصويت فيه على التفرقة بني املسائل املوضوعية ،األعضاءوتعترب اجتماعاته قانونية حبضور ثلثي 
،باألغلبيةاليت يكتفي فيها اإلجرائيةواملسائل 3املشرتكني يف التصويتألعضاءاإمجاعاليت تتطلب 

وينظر يف التقارير ، اليت ينبغي له السري عليهااألساسيةاألعلى
ويقر ،العاماألمنينيمتهيدا العتمادها وهو الذي يعإليهوالدراسات والتوصيات اليت يرفعها 

.أنظمتهاوينشئ اللجان ويضع ،ويصادق على املوازنات،النظام الداخلي
:المجلس الوزاري :الفرع الثاني 

ويعقد اجتماعا ، أشهروالرئاسة فيه دورية وملدة ستة ، من ينوب عنهمأويتكون من وزراء اخلارجية 
أساسوالتصويت فيه جيري على ، األعضاءحضرها ثلثا ته قانونية إذاوتعترب اجتماعا، أشهرعاديا كل ثالثة 

األنشطةومن اختصاصه العمل على تشجيع التعاون وتنسيق ، اإلجرائيةالتفرقة بني املسائل املوضوعية واملسائل 
وهو الذي يعد جدول ، الختاذ القرار املناسب األعلىإىلالتوصيات وإحالةاألعضاءبني الدول 

.األعلىللمجلس األعمال
:العامة األمانة:الفرع الثالث

تعيني األعلى، مساعدون وموظفونأمناءعام يعاونه أمنيالعامة من األمانةتتكون 
العام ومجيع املوظفني مهامهم األمنيوميارس ، لتجديد مرة واحدةلالعام ملدة ثالث سنوات قابلة األمني

ويتمتع كبار ، بأيوميتنعون عن القيام ، ويعملون للصاحل العام املشرتك، باستقالل تام
باالمتيازات واحلصانات اليت حتددها االتفاقية بني األعضاءالدول ثلوممو ، العامةاألمانةاملوظفني يف 

، مجلة مجلس التعاون، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  مجلس التعاون وظاھرة التكامل الدولـ عطیة حسین أفندي عطیة، 1
.22، ص 1989، 13العدد

Erik Peterson the gulf cooperationـ 2 ـ search for unity in dynamic region westriew special studies on the
midale east bouldescoloـwestriew press p ـ ـ 160 188 .

.430، ص 2006دار الحلبي الحقوقیة ، ،8، طالتنظیم الدولي ــ نظریة المنظمات العالمیة والمتخصصةـ المجذوب محمد ، 3
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ولالمني العام اختصاصات ، القانونيةباألهليةكل عضو إقليميف وأجهزتهكما يتمتع جملس التعاون ،  األطراف
.األخرىشبيهة باختصاصات نظراته الدولية ومالية وقانونيةإدارية

:هيئة تسوية المنازعات: الفرع الرابع

غري األطراف يف النزاعاألعضاءل دو الإىلينتمون إفرادوتتشكل من ، من الرياض مقرا هلاتتخذ
أو من خالفات حول تفسري ، األعضاءإليهاختتص اهليئة يف النظر يف ما حييله و 

األساسيالنظام ألحكامفتاواها وفقا أو، ، األساسيتطبيق النظام أو
و ترفع تقاريرها بشأن احلالة املطروحة ، اإلسالميةالعرف الدوليني و مبادئ الشريعة و القانونو أحكام ، التعاون

.1الختاذ ما يراه مناسبااألعلىإىل
و تقوم ، العامةاألمانةجلان وزارية تعمل بالتنسيق مع إنشاءاألعلىإىلباإلضافةو 

و جلنة التعاون املايل و التجاري، ومن هذه اللجان جلنة التخطيط االقتصادي و االجتماعي، مبهمات مؤقتة
.ة اخلدمات االجتماعية و الثقافيةو جلنة النفط و جلن، و جلنة التعاون الصناعي

:اإلجماليالمساحة و السكان و الناتج المحلي : البنيان االقتصادي لمجلس التعاون: المطلب الثالث
:المساحة و السكان: الفرع األول

بني خطي ، أسياتقع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف شبه اجلزيرة العربية جنوب غرب 
حتدها من الشمال ، جرينتششرق60إىل35و بني خطي طول ، مشال خط االستواء35إىل15عرض 

و من ، و من الشرق اخلليج العريب، و من اجلنوب اجلمهورية العربية اليمنية و البحر العريب، األردنالعراق و 
حيث تربط بني قارات ، و تعترب منطقة اخلليج العريب أحد أهم املناطق احليوية يف العامل، الغرب البحر األمحر

املنطقة تشرف على أهم ثالث اذرع مائية و هي البحر أنلىعفضال، )أوروباو إفريقياأسيا و (العامل الثالث
و بالتايل تتحكم منطقة اخلليج يف طرق املواصالت الربية و البحرية ، و البحر املتوسط و اخلليج العريباألمحر

2.673لدول جملس التعاون الست اإلمجاليةتبلغ املساحة ، الرتانزيتو النقل و التجارةو اجلوية و حركة 
حيث تشكل السعودية ، و باستثناء اململكة العربية السعودية فان  ، ²مليون كلم

و قطر %0.6و الكويت ، %0.02من املساحة الكلية%83حنو 
.2%3.4اإلماراتو متثل ، %8.6بينما متثل سلطنة عمان حنو ، 0.4%

و قد ، 2004مليون نسمة حسب بيانات سنة 33.1إىلبالنسبة للسكان فان تعدادهم وصل أما
يوضح اآليتمليون نسمة و الشكل 38.9إىل2009تطور عدد سكان دول جملس اخلليج ليصل سنة 

:ذلك

.431مرجع سبق ذكره ، ص ـ المجذوب محمد ، 1
، اطروحة التكامل االقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةـ بلعور سلیمان، 2

.205ـ204، ص ص 2008/2009دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 
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).2009-2004(تطور عدد سكان دول جملس التعاون خالل الفرتة):5(شكل رقم 

امللتقى ، انعكاسات األزمة املالية العاملية الراهنة على دول جملس التعاون، ي هندو مهدا، صباغ رفيقة:لمصدرا
.6ص،2012فيفري 27- 26، جامعة الوادي، الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات

:لدول مجلس التعاوناإلجماليالناتج المحلي : الفرع الثاني
توضيح ناو ميكن،)2010-2005خالل الفرتةاجيابياالتعاون منو الناتج احمللي لدول جملسإمجايلسجل 

:اآليتك من خالل اجلدول لذ
)2010- 2005(لفرتةل اجلارية خالإمجايل الناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار: )9(رقم: جدول

مليون دوالر: الوحدة

، األزمة املاليةالتعاون يف ظلستقييم السياسات االقتصادية لدول جمل، كةئعداأمساء، عزاويأعمر :المصدر
ص ، 2012يفيفر 27- 26، جامعة الوادي، زمن األزماتالتكتالتالثاين حول واقع امللتقى الدويل

.19- 18ص

السنوات
الدولة

200520062007200820092010

134561584818448212362021422200البحرين 
80797101559114678148770109489131300الكويت

134172163718207564254394248969301900اإلمارات املتحدة
315758356630385199475727369671443700السعودية

309053680541640599465339555600عمان
42463569177104110040783910129500قطر

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2004 2005

عدد السكان 
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).2009-2004(تطور عدد سكان دول جملس التعاون خالل الفرتة):5(شكل رقم 

امللتقى ، انعكاسات األزمة املالية العاملية الراهنة على دول جملس التعاون، ي هندو مهدا، صباغ رفيقة:لمصدرا
.6ص،2012فيفري 27- 26، جامعة الوادي، الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات

:لدول مجلس التعاوناإلجماليالناتج المحلي : الفرع الثاني
توضيح ناو ميكن،)2010-2005خالل الفرتةاجيابياالتعاون منو الناتج احمللي لدول جملسإمجايلسجل 

:اآليتك من خالل اجلدول لذ
)2010- 2005(لفرتةل اجلارية خالإمجايل الناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار: )9(رقم: جدول

مليون دوالر: الوحدة

، األزمة املاليةالتعاون يف ظلستقييم السياسات االقتصادية لدول جمل، كةئعداأمساء، عزاويأعمر :المصدر
ص ، 2012يفيفر 27- 26، جامعة الوادي، زمن األزماتالتكتالتالثاين حول واقع امللتقى الدويل

.19- 18ص

السنوات
الدولة

200520062007200820092010

134561584818448212362021422200البحرين 
80797101559114678148770109489131300الكويت

134172163718207564254394248969301900اإلمارات املتحدة
315758356630385199475727369671443700السعودية

309053680541640599465339555600عمان
42463569177104110040783910129500قطر

2005 2006 2007 2008 2009 السنوات
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).2009-2004(تطور عدد سكان دول جملس التعاون خالل الفرتة):5(شكل رقم 

امللتقى ، انعكاسات األزمة املالية العاملية الراهنة على دول جملس التعاون، ي هندو مهدا، صباغ رفيقة:لمصدرا
.6ص،2012فيفري 27- 26، جامعة الوادي، الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات

:لدول مجلس التعاوناإلجماليالناتج المحلي : الفرع الثاني
توضيح ناو ميكن،)2010-2005خالل الفرتةاجيابياالتعاون منو الناتج احمللي لدول جملسإمجايلسجل 

:اآليتك من خالل اجلدول لذ
)2010- 2005(لفرتةل اجلارية خالإمجايل الناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار: )9(رقم: جدول

مليون دوالر: الوحدة

، األزمة املاليةالتعاون يف ظلستقييم السياسات االقتصادية لدول جمل، كةئعداأمساء، عزاويأعمر :المصدر
ص ، 2012يفيفر 27- 26، جامعة الوادي، زمن األزماتالتكتالتالثاين حول واقع امللتقى الدويل

.19- 18ص

السنوات
الدولة

200520062007200820092010

134561584818448212362021422200البحرين 
80797101559114678148770109489131300الكويت

134172163718207564254394248969301900اإلمارات املتحدة
315758356630385199475727369671443700السعودية

309053680541640599465339555600عمان
42463569177104110040783910129500قطر

2009 السنوات
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2005 2006 2007

ـــــ 2005(تطور إمجايل ناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار اجلارية خالل الفرتة ): 6(شكل رقم
2010. (

.09من إعداد الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم : المصدر
بأن الناتج احمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون قد شهد تطورا ملحوظا خالل والشكلاجلدوليبني- 

فخالل هذه الفرتة نالحظ ، الذي شهد األزمة املالية العاملية2009باستثناء عام ، )2010- 2005(الفرتة
ن دوالر يف مليو 13456أن أغلبية دول جملس التعاون شهدت ارتفاع يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

315758السعودية ، مليون دوالر134172اإلمارات املتحدة ، مليون دوالر80797الكويت ،البحرين
2008إىل سنة 2005هذا سنة ، مليون دوالر42463قطر ، مليون دوالر30905عمان ، مليون دوالر
مليون 254394رات اإلما، مليون دوالر148770الكويت ، مليون دوالر21236البحرين ، على التوايل

هذا ،مليون دوالر100407قطر ، مليون دوالر59946عمان ، مليون دوالر475727السعودية ، دوالر
شهد هبوط الناتج 2009أما سنة ، كما سجل معدالت منو مرتفعة،  بسبب الطفرة النفطية خالل هذه الفرتة

عار النفط مسجال بذلك أرقام منخفضة مقارنة و تراجع أس، احمللي اإلمجايل و من بني األسباب األزمة املالية
.ديدعاد االرتفاع من ج2010يف سنة و ، 2008بعام 
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2007 2008 2009 2010

ـــــ 2005(تطور إمجايل ناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار اجلارية خالل الفرتة ): 6(شكل رقم
2010. (

.09من إعداد الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم : المصدر
بأن الناتج احمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون قد شهد تطورا ملحوظا خالل والشكلاجلدوليبني- 

فخالل هذه الفرتة نالحظ ، الذي شهد األزمة املالية العاملية2009باستثناء عام ، )2010- 2005(الفرتة
ن دوالر يف مليو 13456أن أغلبية دول جملس التعاون شهدت ارتفاع يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

315758السعودية ، مليون دوالر134172اإلمارات املتحدة ، مليون دوالر80797الكويت ،البحرين
2008إىل سنة 2005هذا سنة ، مليون دوالر42463قطر ، مليون دوالر30905عمان ، مليون دوالر
مليون 254394رات اإلما، مليون دوالر148770الكويت ، مليون دوالر21236البحرين ، على التوايل

هذا ،مليون دوالر100407قطر ، مليون دوالر59946عمان ، مليون دوالر475727السعودية ، دوالر
شهد هبوط الناتج 2009أما سنة ، كما سجل معدالت منو مرتفعة،  بسبب الطفرة النفطية خالل هذه الفرتة

عار النفط مسجال بذلك أرقام منخفضة مقارنة و تراجع أس، احمللي اإلمجايل و من بني األسباب األزمة املالية
.ديدعاد االرتفاع من ج2010يف سنة و ، 2008بعام 
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قطر

عمان

السعودیة

المتحدةاالمارات

الكویت

البحرین

ـــــ 2005(تطور إمجايل ناتج احمللي لدول جملس التعاون باألسعار اجلارية خالل الفرتة ): 6(شكل رقم
2010. (

.09من إعداد الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم : المصدر
بأن الناتج احمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون قد شهد تطورا ملحوظا خالل والشكلاجلدوليبني- 

فخالل هذه الفرتة نالحظ ، الذي شهد األزمة املالية العاملية2009باستثناء عام ، )2010- 2005(الفرتة
ن دوالر يف مليو 13456أن أغلبية دول جملس التعاون شهدت ارتفاع يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

315758السعودية ، مليون دوالر134172اإلمارات املتحدة ، مليون دوالر80797الكويت ،البحرين
2008إىل سنة 2005هذا سنة ، مليون دوالر42463قطر ، مليون دوالر30905عمان ، مليون دوالر
مليون 254394رات اإلما، مليون دوالر148770الكويت ، مليون دوالر21236البحرين ، على التوايل

هذا ،مليون دوالر100407قطر ، مليون دوالر59946عمان ، مليون دوالر475727السعودية ، دوالر
شهد هبوط الناتج 2009أما سنة ، كما سجل معدالت منو مرتفعة،  بسبب الطفرة النفطية خالل هذه الفرتة

عار النفط مسجال بذلك أرقام منخفضة مقارنة و تراجع أس، احمللي اإلمجايل و من بني األسباب األزمة املالية
.ديدعاد االرتفاع من ج2010يف سنة و ، 2008بعام 
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.التحديات الراهنةو مسيرة التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون : المبحث الثاني

عملت هذه ، م1981دول جملس التعاون صيغة التعاون اجلماعي فيما بينها يف عام أقرتأنمنذ 
الرؤى إىلاالقتصادي من اجل التواصل أوعلى املستوى السياسي املختلفة الدول ومن خالل 

و الرامية إىل حتقيق األهداف اليت اجتمعت عليها من خالل جملس التعاونو القرارات اليت تساعدها على
و قد استطاعت دول ، حتقيق الوحدة االقتصادية فيما بينها

.ما سنتطرق له يف هذا البحثو هذا،رغم ما واجهها من حتديات يف سبيل هذه الوحدة، املراحل
:لدول مجلس التعاوناالقتصادي مسيرة التكامل: األولالمطلب 

األساسيبعد املوافقة على اهليكل التنظيمي و التوقيع على النظام 
توالت االتفاقيات الرامية للتقدم يف مسار ، له يف ماي من نفس السنةاألساسيالنظام إقرارو ،م1981

االتفاقية االقتصادية لعام إىل، م1981فمن االتفاقيات االقتصادية املوحدة لعام ، الوحدة و التكامل
السوق اخلليجية إنشاءو ، م2003و اخلطوات لقيام االحتاد اجلمركي سنة اإلجراءاتإقرارإىلمث ، م2001

.االحتاد النقدي و العملة املوحدةإىلذلك وصوال بعدم2007أقصاهاملشرتكة يف موعد 
:1981االتفاقية االقتصادية الموحدة سنة: الفرع األول

املوحدة لرتسيم خطة العمل االقتصاديةاالتفاقية ) 1981نوفمرب (يف دورته الثانيةاألعلى
و لتشكيل نواة الربنامج التكاملية اليت مت ، 

.األوىلسنة عشرينوضعها بشكل مفصل على مدى ال
 -.
 -.
 -.
إقامةجيع شاألساسيةربط البنية - 

.املشاريع املشرتكة
:حتقيق التنسيق و التوحيد يف القطاعات الرئيسية التاليةإىلو قد سعت االتفاقية االقتصادية املوحدة - 
الصناعية و منتوجات الثروات وية معاملة املنتجات الزراعية و احليوانقررتإذ: قطاع التبادل التجاري- 

تطبيق ، من الرسوم اجلمركية تدرجيياإعفائهاو ، معاملة املنتجات الوطنيةالطبيعية و الواردة بني الدول األعضاء
.1األعضاءسموح مبرورها بني دول املقرار موحد للسلع غري 

، مرجع التكامل االقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةعور سلیمان، ـ بل1
.243ـ242سبق ذكره، ص ص 
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على القواعد التنفيذية لتوحيد األعضاءحيث اتفق ، و ممارسة النشاط االقتصادياألفرادانتقال األموال و - 
و التملك و ممارسة النشاط اإلقامة

.االقتصادي
وسائلها يف جماالت الصناعات النفطية و اإلمنائيالتنسيق - 

.اإلنتاجيو النشاطات الصناعية خاصة املشرتكة لتحقيق التشابك 
وضع سياسات و ، بات و شروط موحدة لنقل التكنولوجيايو ترتأنظمةالتعاون الفين من خالل االتفاق على - 

.و توحيد أنظمة االستثمارالقوة العاملةو التنسيق يف جمال، الفين و احلريف و املهينوالتأهيلمتناسقة للتدريب 
إىلباإلضافة، األعضاءعاملة وسائل النقل للدول مالتعاون يف جمال النقل و املواصالت من خالل توحيد- 

سري حركة البواخر و السفن والقواربيو كذلك ت، صالتملوااإقامة مشروعات النقل و التنسيق البيين يف جمال 
.اخلليجية الوطنيةفيما بني املوانئ 

على توحيد لوالعم، التعاون املايل و النقدي و حتقيق تنسيق السياسات املالية  و النقدية و املصرفية- 
.تنسيق السياسات يف جال املعاونات اخلارجيةإىلإضافة،العملة

:2001االتفاقية االقتصادية لعام: الفرع الثاني
ديات حواملستجدات و الت، األولينيقدين عتطورات العمل املشرتك خالل المع

االتفاقية ) 2001ديسمرب ( ، 
طور إىلمن طور التنسيق و قد نقلت االتفاقية اجلديدة أسلوب العمل املشرتك، 

:لية مبعاجلتها املوضوعات التالية أكثر مشو كما ،  و برامج حمددةآلياتوفق التكامل 
1 -
و املنظمات الدولية األخرى- 2
.اإلقليميةو تقدمي املعونات الدولية و اإلقليميةو 
.حيث تشمل حتديد جماالت املواطنة االقتصادية، السوق اخلليجية املشرتكة- 3
.االقتصادياالحتاد النقدي - 4
5 -.
و تنمية النفط و الغاز و املوارد ، مبا يف ذلك التنمية الصناعية، اإلمنائيالتكامل - 6

.و املشروعات املشرتكة، و محاية البيئة، الزراعيةو التنمية،الطبيعية
اإلسرتاتيجيةالتعليم األساسي و تفعيل إلزاميةمبا يف ذلك التعليم و حمو األمية و ، تنمية املوارد البشرية- 7

1و زيادة مسامهتها يف سوق العمل، و توطني القوى العاملة و تدريبها، السكانية

.314ـ313ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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.و محاية امللكية الفكرية، تطوير القاعدة العلمية و التقنية و املعلوماتيةالبحث العلمي و التقين و - 8
.لك النقل و االتصاالت و التجارة االلكرتونيةذمبا يف ، التكامل يف جماالت البنية األساسية- 9

التنفيذ و املتابعة و تسوية آلياتذلك تضمنت االتفاقية االقتصادية يف فصلها الثامن إىلباإلضافةو 
حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر يف الدعاوى املعلقة بتنفيذ أحكام االتفاقية و القارات ، اخلالفات

.الصادرة تطبيقا ألحكامها
:االتحاد الجمركي: الفرع الثالث

احلواجز اجلمركية بني إزالةاالحتاد اجلمركي بني دول جملس التعاون يف العمل على أهدافتتلخص
ت من الرسوم اجلمركية و معاملتها تلك املنتجاإعفاء

قوة تفاوضية مجاعية إىلو خلص ، و العمل على تنسيق سياسات االسترياد و التصدير، معاملة  السلع الوطنية
.يف جمال االسترياد و التصدير
مث انتقلت يف األول ، ةمنطقة جتارة حر م1983مت دول جملس التعاون و منذ عام و عمال بتلك األهداف أقا

مما جعلها متثل قوة تفاوضية مجاعية سواء يف ،االحتادإقامةإىلم 2003من يناير 
تنسيق سياسات أو يف،أو التكتالت االقتصادية العاملية األخرى،األورويبسعيها لتحرير التجارة مع االحتاد 

.االسترياد و التصدير
حد  إىلو يعود ذلك ، 

اخلطوات جمتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها من خالل األعضاءاإلجراءاتإىلكبري 
:الرئيسية الثالثة التالية

.)2002- 1983(منطقة التجارة احلرةإقامة- 
.)2003منذ (االحتاد اجلمركيإقامة- 
.1و االسترياد و التصدير و اجلماركاخلاصة بالتجارة اإلجراءاتتوحيد التشريعات و - 

:السوق الخليجية المشتركة و تحقيق المواطنة االقتصادية: الفرع الرابع
تعرف املواطنة االقتصادية اليوم 

و قد عرف مفهوم املواطنة االقتصادية تطورا يف تاريخ العمل االقتصادي ، األعضاءاالقتصادية يف الدول 
جماالت فقط أربعةعلى م1981حيث نصت اتفاقية عام ، املفهوم الذي ذكرناهإىلاملشرتك قبل أن يصل 

حرية ، و االيصاءاإلرثحق التملك و ، اإلقامةحرية االنتقال و العمل و : قيق املساواة فيها و هييتعني حت
2هذا املفهوم يف االتفاقية االقتصادية لعامورو قد تط، حرية انتقال رؤوس األموال، قتصادياالممارسة النشاط 

.316ـ315مرجع سبق ذكره، ص ص ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، 1
، مرجع التكامل االقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةسلیمان بلعور، ـ 2

.246ـ245سبق ذكره، ص ص 
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املساواة الكاملة يف املعاملة جلميع مواطين ملبدأ حيث نصت املادة الثالثة منها على التطبيق املباشر، م2001
و تأكيدا هلذا التوجه ، أو اعتبارينيطبيعيني

وضع ) م2002ديسمرب(
:ستكمال السوق اخلليجية املشرتكة على النحو التايلبرنامج زمين ال

و جمال ، األهلية- 
، القيود اليت قد متنع من ذلكإزالةو ، و تأسيس الشركاتاألسهمذلك تداول 

.م2003
 -

.م2005إزالةو ، االجتماعي و التقاعد
ليجية املشرتكة يف موعد أقصاه تستكمل اللجان املختصة مجيع املتطلبات الالزمة لضمان حتقيق السوق اخل- 

.م2007
متابعة سري العمل يف السوق آلية) م2003ديسمرب (

:اخلليجية املشرتكة على النحو التايل
الالزمة الستكمال تطبيق السوق اخلليجية املشرتكة وفق اآللياتتقومي اللجان الوزارية املختصة باقرتاح - 

.
تكلف جلنة التعاون املايل و االقتصادي مبتابعة سري العمل يف السوق اخلليجية املشرتكة يف ضوء قرارات - 

ما و دراسة ،التطبيق يف كل جانب من جوانبهاإليهاتقييم املرحلة اليت وصل و ، 
.الالزمة لتذليلهااآللياتواجه التطبيق من عقبات و اقرتاح 

:االتحاد النقدي و العملة الموحدة: الفرع الخامس
فقد أشارت ، يعملة موحدة لدول جملس التعاون اخلليجإصدارفكرة بدأت 

اخلطوط العريضة إىلم 1981املوحد لعام االقتصاديالنظام األساسي و الرئيسيتان للمجلسنالوثيقتا
حيث ، االقتصاديو املعامل األساسية و العامة لربنامج تعاون و تكامل اقتصادي املوحدة ملراحل التكامل 

متطلبات السوق املشرتكة بإمجالو تناولت ، حتدثت بالتفصيل عن منطقة جتارة حرة و توحيد التعريفة اجلمركية
االقتصادية املوحدة بأن من االتفاقية) 22(و االحتاد االقتصادي و النقدي مبا يف ذلك ما نصت عله املادة

و زيادة التعاون بني مؤسسات النقد ةتقدم الدول األعضاء بتنسيق سياستها املالية و النقدية و املصرفي
يما بينهااملنشود فاالقتصادية مبا يف ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل و البنوك املركزي

1983إطاريف أنشئتفقد ، 

و تفرع عن جلنة احملافظني جلان خمتصة لدراسة اجلوانب الفنية للتعاون ، السياسات النقدية و املصرفية
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م أنشئت 2002و يف عام ، املدفوعاتو التكامل يف جماالت اإلشراف و الرقابة و التدريب املصريف و نظم
ة احملافظني مشاورات مكثفة بني الدول نجرت جل1987- 1985ما بنيو خالل الفرتة ، جلنة االحتاد النقدي

و طرحت ، اخلليجمالت دول األعضاء للتوصل كخطوة أوىل حنو العملة اخلليجية املوحدة إىل مثبت مشرتك لع
نظرا لالستقرار النسيب يف اإلمجاع،كشرت كمثبت مSDRحقوق السحب اخلاصة 

االحتاد إقامةو لتكون ، أسعار الصرف التقاطعية لعمالت دول جملس التعاون خالل الثمانيات و التسعينات
وفق النظرية االقتصادية مراحل و الب غيسبقها يف المتقدمةعملة موحدة تعترب مرحلة تكاملية إصدارالنقدي و 

فقد كان األمر السائد داخل ، و هي منطقة التجارة احلرة و االحتاد اجلمركي و السوق املشرتكة، لية أخرىتكام
إصدارو االحتاد النقديإقامةالتسعينات أن الوقت مل حين بعد لبحث تفاصيل أوائلجملس التعاون يف 

إىلحبثه تأجيلارتئو لذلك ، العملة املوحدة
و لنجاح ، نظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق باالحتاد اجلمركي لدول جملس التعاونو ، و بنهاية عقد التسعينات

و تبين ، ، االحتاد األورويب يف موضوع اليورو
يف قمته اليت األعلى، و برامج زمنية لتحقيقه أعيد حبث موضوع العملة اخلليجية املوحدةآليات

تبني الدوالر األمريكي مثبتا مشرتكا لعمالت دول جملس2000عقدت يف مملكة البحرين يف ديسمرب 
إصداراالحتاد النقدي و إلقامةبرنامج زمين بإعدادوجه وزراء املالية و احملافظني و ، اليةيف املرحلة احلالتعاون

توقع أن يتم بنهاية هذا العام االتفاق على تفاصيل معايري التقاربعليه فانه من املو ، العملة اخلليجية املوحدة
إىلجملس نقدي يتحول (السلطة النقدية املشرتكةبإنشاءاملتعلقة األنظمةو على التشريعات و ، االقتصادي

كما  ،  ) ليجيبنك مركزي خ
أسلوب طرحا مسماها وم على مواصفات العملة اخلليجية و 2007كان يتوقع أن يتم االتفاق يف عام 

.1للتداول

.318ـ317ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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:تحديات التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون: المطلب الثاني
متماثلة على تتسم دول جملس التعاون خبصائص هيكلية مشرتكة جعلتها تواجه مشكالت و حتديات 

ها دول جملس التعاون نابعة من طبيعههذه التحديات اليت تواجو، املستوى االقتصادي
ة و ميكن داخلية أو خارجيإمافتحديات دول جملس التعاون ، البيئة الدولية و املتغريات العامليةأو من، العامة

:ذكرها على النحو التايل
:جلس التعاونمدول التحديات الداخلية ل: الفرع األول

: سيادة القطاع النفطي في الهيكل االقتصادي- 1
بدوره تؤثر فيه األخريهذا و ، يبني مدى اعتماد دول جملس التعاون على مورد واحد وهو النفط

و ، تطورات األسواق الدولية
د الكبري على و يثري هذا االعتما، النفطيةاإليرادات

و من القضايا املهمة املطروحة هي مقدار االعتماد على ، املرتتبة عليهاآلثارالنفطية بعض القلق من اإليرادات
استعراض تطور مسامهة اآليتو سنحاول من خالل اجلدول ، لدول جملس التعاوناإلنفاقالنفط يف متويل 

ائدات املوازنة العامة و عإيراداتو نسبة مسامهته يف ، الناتج احملليإمجايلقطاع النفط و التعدين يف 
.من أجل الوقوف على أمهية هذا القطاع،التصدير

و العامةاملوازنةإيراداتالناتج احمللي و إمجايلدين يف عالتو فطنيوضح مسامهة قطاع ال):10(جدول رقم 
)2005- 1996(التصدير للفرتةعائدات

املسامهة يف عائدات التصديراملوازنة العامةإيراداتاملسامهة يف الناتج احملليإمجايلاملسامهة يف السنوات

199637.772.984.3

199826.657.280

200041.979.988.8

200135.376.685.4

200234.775.367.6

200336.676.486.1

20044079.685.6

200546.482.287.7

امللتقى الدويل ، يواجهها تكتل جملس التعاون لدول اخلليج العربيةالتحديات اليت، بلعور سليمان:المصدر
.2ص، 2012فيفري 27-26، جامعة الوادي، الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن االزمات

%الوحدة 
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العامة و عائدات التعدين يف إمجايل الناتج احمللي و إيرادات املوازنةو قطاع النفطمسامهة :)7(رقمالشكل
2005اىل 1996من التصدير 

10الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :المصدر
جملسلدولاإلمجايلأمهية قطاع النفط يف تركيب الناتج احمللي لشكلوااجلدولتعكس بيانات 

و لذلك ، عائدات التصديريفاستحواذه على حصة كبرية إىلإضافة، املوازنة العامةإيراداتالتعاون يف تكوين 
فالقطاع النفطي متعلق بأسعار النفط السائدة يف السوق ، تتأثر بأي تغيريات حتدث مبستوى أسعار النفط

وهذين العاملني خارج نطاق التحكم و السيطرة من قبل دول جملس التعاون اإلنتاجو كذلك حجم ، العاملية
و كذلك حجم ، هذا ألن األسعار حتدد بالفعل عوامل الطلب و العرض يف السوق الدوليةو، اخلليج العربية

الريعيةالطبيعة إنهذا و . (OPEC)األوبكظام حصص يف نالذي بدوره يتحدد  بواسطة اإلنتاج
كل و استمرار اعتماد النشاطات االقتصادية و كذا االجتماعية يف  يالقتصاديات دول جملس التعاون اخلليج

ائض عائدات و أو من ف، من عائدات النفط السنوية%90حبوايلالعام الذي يتم متويله اإلنفاقمنها على 
هلته الدول يف و هذا ما حدث، النفط يف السنوات اليسر أو االقرتاض بضمانات عائدات النفط يف املستقبل

و هذا خري دليل على اعتماد دول . 1
استطاعت حتقيق اخلليجي جملس التعاون دولو لكن من جهة أخرى جند،جملس التعاون على قطاع النفط

فنجد يف منتصف ، كان بدرجة متفاوتة بني األعضاءإنو ، درجة جيدة من التنوع يف هيكلها االقتصادي

، مركز دراسات الوحدة 2، طمجتمعات على مفترق طرق تأثیر المصاحبة للنفط في مجتمعات شرق الجزیرة العربیةلیفة الكواري، ـ علي خ1
.151، ص 2005العربیة، بیروت، 
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يف %50وتنخفض حبوايل ، )70ـ65(احمللي ترتاوح بني يف الناتجالسبعينات كان قطاع النفط يساهم حبصة
يف ) %35-32(إىلمث ،اتنيف النصف األول من التسعي%37.4متوسطة بلغت الثمانينات واىل حصة 

يف خفض يالتعاون اخلليجدول جملسو هذا يعود للجهود املبذولة من طرف ، من التسعيناتالنصف الثاين
.1احلكوميةاإليراداتكن مسامهة هذا القطاع ما زالت كبرية يف مجلة لو ، مسامهة القطاع النفطي

: ضيق نطاق السوق المحلية- 2
يمشكلة ضيق السوق احمللية تعد من ضمن العقبات اليت تعاين منها دول جملس التعاون اخلليجإن

االقتصاد العاملي حجم السكان يف دول جملس التعاون و التطورات اليت حدثت يفو هذا يعود لعدم تناسب
ضخمةو بالتايل يتطلب أرصدة مالية ، الذي بدوره يقوم على مبدأ الوحدات اإلنتاجية الكبرية، احلديث
و من جهة أخرى تسببت قلة السكان يف دول جملس ، 2على جماالت األحباث و التطوير العلميللصرف

بديلة أسواقإىلالتايل توجيه النواتج القومية و ب، )اخلاص و العام(االستهالك الكليالتعاون يف تدين معدالت
.اخلارجإىلهروب رأس املال الوطين إىلو هذا ما أدى ، لالستثمار يف اخلارج

حيث رغم االرتفاع ، الناتج احملليإمجايلو هذا من خالل حتديد نصيبه من ، كما يظهر ضعف االستهالك
اإلمجايلمسامهته يف الناتج احمللي أن إال، )2005-1990(خالل الفرتةاإلمجايلالكبري يف حجم االستهالك 

2005لتصل سنة ، 2003سنة %60إىلمث ، 1995سنة  %67إىل1990سنة %70تراجعت من 
1990سنة %20يف دول جملس التعاون الرأمسايلمن جهة ثانية مل يتجاوز معدل التكوين ، %50إىل

2005سنة %19مث إىل ، 2003سنة %20إىلتراجعمث، %22ليصل إىل 1995وزاد عليها سنة  
االستثمار داخل جملس التعاونإىلال جيد طريقه اإلمجايلمن الناتج احمللي %30يل او من هذا فان حو 
.دول جملس التعاون اخلليجيقتصادياتالاالستيعابيةالطاقة حمدوديةو هذا ما يدل على 

:الوطنيةاألموالمحدودية االستثمارات األجنبية و تسرب رؤوس - 3
اليت مل تتجاوز يف و ، األجنبيةمن ضعف التدفقات االستثمارية يتعاين دول جملس التعاون اخلليج

من %1و هو ما ميثل أقل من ، من القرن املاضياألخريةا معا25و هذا طيلة ، مليار دوالر40إمجاهلا
كما تواصل هذا الوضع ،  2000إىل1975خالل الفرتة املمتدة من العامل تدفقات االستثمار األجنيب يف 

و بقي نصيب دول جملس التعاون ضعيفا من تدفقات االستثمار األجنيب ،على نفس املنوال2000بعد سنة 
إىل2005كما وصل سنة ،  2003سنة %1إىلمث ، %0.1إىل2001حيث وصل سنة ، املباشر
و يعود ذلك ، الغازنحصرة بالبرتول و مكما ،  و هذا من جمموع االستثمارات على املستوى العاملي، 2.1%

:لعدة  أسباب ميكن ذكرها على النحو التايل

60العدد ، مجلة التعاون، مستقبل التكامل االقتصادي بین دول مجلس التعاون في ظل التحدیات المعاصرةـ عبد الرزاق فارس الفارس، 1
.76، ص 2004األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، دیسمبر 

، رسالة ماجستیر التجارة البینیة لدول مجلس التعاون الخلیجي أھمیتھا وتطورھا والعناصر المؤثرة علیھاـ خالد محمد خلیل منزالوي، 2
.  49ـ48، ص ص 2002غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، 
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.اليت ال زالت قائمة رغم بعض اخلطوات املبذولة للحد منهااإلداريةالتعقيدات - 
عدم وضوح األنظمةالنمو االقتصادي و إمكاناتالقيود و ضعف إىلإضافة، الوطنيةصغر حجم السوق - 
.القانونيةاإلجراءاتو 
.االعتماد شبه كلي على املصروفات احلكومية اليت بدورها تعتمد على السوق البرتولية- 
أنزيادة على ذلك ، و العقار- 

من الالتوازنيكما تعاين دول جملس التعاون اخلليج،  يف بعض القطاعاتةهناك حدود لنسبة امللكية األجنبي
من %57.6ففي الوقت الذي تستحوذ اإلمارات على ، فيما بينهايف توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة
جند اململكة العربية السعودية تستحوذ على ، 2005إىل 1996االستثمارات يف الفرتة املمتدة من 

و سلطنة البحرينعلى كل من الكويت و قطر و %17.3كما تتنوع النسبة الباقية و هي ،  24.7%
.1عمان

: التبعية االقتصادية- 4
يتضح و ، س التعاون هو لمن ضمن التحديات اليت تواجه دول جم

فهي  ، أقطارفالتجارة اخلارجية تلعب دورا أساسيا يف اقتصاد ، ذلك من االعتماد الكبري على اخلارج
توجه هذه جيعلو هذا ، للسلع الغذائية و االستهالكية و الرأمساليةو مستوردة ضخمة، بلدان مصدرة للنفط

فعلى  سبيل املثال اململكة العربية السعودية  ، خارجيا باجتاه البلدان الرأمسالية املتقدمة بشكل أساسياألقطار
األمريكية على وجه اخلصوص يف كانت و الزالت تعتمد على االقتصاد الرأمسايل العاملي و بالواليات املتحدة

و يف ، توظف  الفوائض املالية النفطيةو يف، ، بيع النفط
يتضح أن فانهالبياناتإىلو بالرجوع ، 2و تشغيل الصناعات اجلديدة و تطوير احلياة االقتصادية داخلهاإقامة

جلدول املوايل احيث يبني ، التعاونسمالمح هذه التبعية ما زالت ظاهرة و باقية يف اقتصاديات دول جمل
الناتج إمجايلإىلاالنكشاف الواضح القتصاديات دول جملس التعاون اليت ترتاوح فيها نسبة التجارة اخلارجية 

:كما يبني اجلدول التايل) 2005- 1990(يف الفرتة%93و %71احمللي بني 

.68، ص 2002، لندن، 1، طمجلس التعاون لدول الخلیج العربیةمركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة، 1-
، مركز دراسات قیاس التبعیة في الوطن العربي، مشروع المستقبلیات العربیة البدیلة، آلیات التبعیة في الوطن العربيـ ابراھیم العیسوي، 2

.93، ص 1989الوحدة العربیة، بیروت، 
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.)2005- 1990(الفرتةبة االنكشاف االقتصادي لدول جملس التعاون يف سيوضح ن: )11(جدول رقم

)%(نسبة االنكشاف االقتصاديالسنوات
199093
199293
199489
199692
199888
200079
200175
200271
200379
200487
200590

تقى الدويل لامل، التحديات اليت يواجهها تكتل جملس التعاون لدول اخلليج العربية، بلعور سليمان:المصدر
.11ص ، مرجع سبق ذكره، الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات
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2005اىل 1990من االنكشاف االقتصادي لدول جملس التعاون نسبة :)8( رقمالشكل

11الطالب بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :المصدر
انفتاح تلك - كما ذكرنا-ارتفاع درجة االنكشاف االقتصادي يف دول جملس التعاون االقتصادي ال يفيإن- 

من صادرات تلك األكربذلك أن النصيب ، الدول على العامل اخلارجي و اندماجها أكثر يف االقتصاد العاملي
ك الدول على املنتجات األولية يف مما يدل على اعتماد اقتصاديات تل، الدول تستحوذ عليها املنتجات الدولية
حىت أصبحت تلك الدول من الدول املصدرة الرئيسية لتلك املنتجات ، توليد اجلزء األكرب من دخلها القومي

على سلعة واحدة تتسم بالتخصص املتطرف داخل النشاط االقتصادي باعتمادهاضحتو أ، للدول املتقدمة
.اإلمجاليةأو عدد ضئيل من السلع األولية يف صادرا

:تحديات التكامل التجاري-5
:1هذه التحديات تكمن يف أربعة نقاط أساسية ميكن ذكرها على النحو التايل

و  بعض الدول ، تعاين أسواق العمل تصلبا يف األجور و عدم تطابق يف املهارات و عوامل مؤسساتية أخرى- 
رفع و ، التعاون تستبدل العمال األجانب مبواطنني عرب حتديد حصص نسبية للعمال األجانبسيف جمل

ألن مرونة األجور و العمال ، الطويلىعلى املداإلنتاجيةقد ال تعزز هذه السياسات ، تكاليف العمالة عليهم
ليست بديال جيدا ملرونة اإلجباريةاألنظمةو ، املهرة أمران ضروريان لتأمني منو القطاعات غري النفطية

.األمهيةكما أن التعليم و حتسني التدريب و املهارات أمران يف غاية ،األجور

.273، ص 2004، الطبعة العربیة، دار الساقي، بیروت، ، تقدیر البنك الدوليالتجارة واالستثمار والتنمیة في الشرق األوسط وإفریقیاـ 1
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موحدة إجراءاتقواعد مجركية و إقامةلس التعاون اخلليجي سيتطلب جملدولجناح االحتاد اجلمركيإن- 
و زيادة الشفافية و ختفيض العوائق ، )املعايري و الرتخيص و التفتيش(التقنية التنظيميةاإلجراءاتو التوفيق بني 

.اإلدارية
خصوصا اخلصخصة مبا أن معظمو ،انتباه مستمرإىلالسياسات التنموية لتنويع االقتصاد ستحتاج - 

اجلديدة ضرورية يف يميةالتنظرينفطية مازالت حتت سيطرة القطاع العام و املعايالالصناعات الكبرية غري 
.احملليةاألسهماحمللية و خللق حوافز تنموية يف أسواق األسواق

و املساعدات االجتماعية كلها عوامل اإلعاناتو األمنعلى الدفاع و اإلنفاققانون األجور احلكومي و - 
و احملدد لسياسة األجور يف املسيطرو الدور التقليدي للحكومة كرب العمل ، تستنزف ميزانيات احلكومات

األساسيةاملخصصة للغذاء و الصحة و التعليم و الصناعات اإلعاناتو كذلك ، نظرإعادةإىلحاجة 
اإلمجايلمن الناتج احمللي %3و %2تشكل بني إذ، الصرحية متدنية بالنسبة للمعايري الدوليةاإلعاناتو 

و ستحتاج ، القروض الطويلة املدى تعترب كبرية جدامن خالل أسعار النفط املتدنية و الضمنيةاإلعاناتلكن 
ضرائب استهالكية إدخالو ، خصوصا رسوم اخلدماتو ، االهتمامإىلاحلكومية هي أيضا اإليراداتسياسات 

.ذات قاعدة واسعة
:اختالل سوق العمل و سيادة العمالة األجنبية- 6

أصبح سكان دول جملس التعاون، القرن املاضي و نتيجة الكتشاف النفطمنذ مطلع الستينات من 
إمناو ، لكن هذه الزيادة اهلائلة يف السكان ال تعود للنمو الطبيعي فقط، سنة15يتضاعف مرة كل اخلليجي

الوافدةو هلذا أصبحت العمالة ، دول جملس التعاونتعود كذلك للهجرة األجنبية غري املسبوقة اليت 
اإلماراتو يف ، و حوايل ثلثي قوة العمل يف معظم دول جملس التعاون، تشكل أكثر من ثلث السكان

و قد أصبحت ، 1و هذا منذ مطلع الثمانينات، السكانةو الكويت و قطر أصبح الوافدون يشكلون أغلبي
باهتمام واسع لدى دول حضتو اليت ، عقدة يف دول جملس التعاونملظاهرة العمالة األجنبية من القضايا ا

مشكل أمههاواليت من ، و سياسيا و اقتصاديااملرتتبة عنها أمنيااآلثاربسبب العديد من ، جملس التعاون
كما أن قوة ،  مما شكل ضغطا مستمرا على موازين املدفوعات، البطالة و تزايد حجم التحويالت املالية الوافدة

و بالرغم من ، يف قوة العملاملرأةمبا يف ذلك مسامهة ، سنويا%6جملس التعاون تنمو مبعدل دولالعمل لدى
أن معظم الفرص تذهب إال، أن معدالت منو الطلب على القوة العاملة يف هذه الدول تفوق هذه النسبة

للخربات و املهارات و ذلك بسبب تدين مستويات األجور أو عدم امتالك املواطنني، للعمالة األجنبية الوافدة
السياسية لدى اإلرادةو مها وجود أساسينيأما عن التحديات الذاتية فيمكن حصرها يف حتديني ، الالزمة

ته الدول الختاذ سياسات هامة و مصريية يف اجلوانب االقتصادية لتحقيق التكامل و ما يرتتب احكومات ه

.78ـ77ـ عبد الرزاق فارس الفارس، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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يدأما التحدي الثاين فيتمثل يف قيام احتاد نق، احملليةتطال جمموعات املصاحل إجراءاتعنها من قرارات و 
و اليت تتميز مبوقف مايل قوي و سليم، اسات الداعمةيو الساإلجراءاتهذا األخري يتطلب سلسلة من 

.يتطلب تنسيق بني مجيع السياسات االقتصادية
:يمجلس التعاون الخليجدول التحديات الخارجية ل: الفرع الثاني

ذا بسبب هو ، تعددت التحديات االقتصادية اخلارجية اليت تواجهها دول جملس التعاونتنوعت و 
بعض التحديات االقتصادية اليت ميكن إىلاإلشارةو من هنا ميكن ، االنفتاح الدويل و العوملة و ترابط األسواق

:ذكرها على النحو التايل
:األوروبيةـ العالقات االقتصادية الخليجية - 1

توازنة اليت املاخلارجية من أبرزها العالقة غري التحدياتالعديد من اخلليجيدول جملس التعاونتواجه 
و شروطه يف تنظيم العالقات التجارية القائمة بينه و إجراءاتهالذي يفرض األورويبتربط تلك الدول باالحتاد 

ري مربرة على دخول السلع اخلليجية غمحائيةإجراءاتحيث يفرض االحتاد األورويب ، بني دول جملس التعاون
خسائر كبرية نتيجة عجز موازينها التجارية مع اخلليجيحتميل دول جملس التعاونإىلمما أدى ، أسواقهإىل

إىلمليون دوالر تزايد ليصل ) 5428- (حوايل 1990فعندما كان العجز املسجل سنة ،االحتاد األورويب
يف الوقت ذاته تزايد الفائض احملقق يف امليزان التجاري لصاحل االحتاد ، 2005مليون دوالر سنة ) 14303- (

مليار دوالر 19إىل1990سنة مليار دوالر5.7من اخلليجيالتعاوناألورويب يف مبادالته مع دول جملس
كونه ثاين اخلليجي،  ني التجاريني مع دول جملس التعاون لاملتعاميعد االحتاد األورويب من أهم، 2000سنة 

و هو ما ميثل ، 1999ليار دوالر سنة م11أكرب مستورد للصادرات  السلعية اخلليجية بعد اليابان بقيمة 
مليار دوالر سنة 31.2إىلمث ارتفعت تلك القيمة لتصل ،الصادرات اخلليجيةإمجايلمن 11.2%
فان نسبة كبرية منها ، اخلليجيلتعاونلس اجمأما بالنسبة لواردات دول ، على نفس املرتبةاحملافظةمع 2005

يشكل نسبة و هو ما،مليار دوالر25.4اىل1999و قد و صلت سنة ، األورويبمن االحتاد تأيت
سواردات دول جملإمجايليفاملرتبة األوىل األورويببذلك احتل االحتاد و ، الوارداتإمجايلمن 35.2%
مليار دوالر بنسبة 45.5بقيمة واردات بلغت 2005املرتبة سنة و قد حافظ على هذه ، اخلليجيالتعاون

اخلليجيأن دول جملس التعاونإىليشري هذا الوضع ، الوارداتإمجايلمن 17%
أخرىعلى الرغم من تعدد منافذ التصدير و االسترياد و انفتاح دول ، األخرىاألورويب و بعض الدول املتقدمة 

و هو ما يعكس ضيق التوزيع اجلغرايف لصادرات ، اخلليجييف التعامل التجاري مع دول جملس التعاون
هذا الوضع يشكل حتديا لدول أنو الشك ، و واردات تلك الدول و تركزها الشديد مع دول حمدودة متقدمة

اليت 1عرضة للضغوطات و الشروط كونه جيسد التبعية التجارية و جيعل تلك الدولاخلليجي،جملس التعاون

لدولي الثاني حول واقع التكتالت االقتصادیة زمن األزمات، مرجع ، الملتقى االتحدیات التي یواجھھا تكتل مجلس التعاونـ سلیمان بلعور، 1
.14ـ13سبق ذكره، ص ص 
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و يقلل فرص توسيع احلصة السوقية نتيجة اجتاه الدول املتقدمة حنو توطيد ، متليها الدول املتقدمة من جهة
فقد تضررت الكثري من الدول العربية و اخلليجية ،

.و دخول منافسني جدداالحتاد األورويببعد توسيع عضوية خاصة 
:تحديات المنظمة العالمية للتجارة- 2

لقد كانت دولة الكويت السباقة األوىل يف االنضمام إىل االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجلمركية 
)GATT (كما انضمت إىل املنظمة ،  1963وهذا مباشرة بعد استقالهلا سنة ، من بني دول جملس التعاون

ومع تسارع األحداث ، وحلقت دولة البحرين يف نفس السنة، م1995يف سنة ) OMC(للتجارة العاملية 
فحصلت كل من دولة ، يف جمال التجارة الدولية انضمت باقي دول جملس التعاون إىل املنظمة العاملية للتجارة

لتصبح ، 10/10/2000مث سلطنة عمان يف ، 1996قطر واإلمارات العربية املتحدة على العضوية يف سنة 
وكان ذلك سنة ، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فكانت آخر األعضاء، 139بذلك رمسيا العضو رقم 

كما أن من أهم الشروط لقبول الدول عضوا هو التزام الدول بتحديد سقوف التعريفات اجلمركية ،  2005
ضات مع الشركاء التجاريني اللذين قد متهيدا إىل إزالتها وعدم جتاوز هذه السقوف إال من خالل مفاو 

وقد حددت منظمة التجارة العاملية سقوف التعريفات اجلمركية لدول جملس التعاون يف اجلداول ، يتضررون
1:امللحقة باتفاقات انضمام كل منها على النحو اآليت

حتددت السقوف اجلمركية العليا على الواردات من مجيع السلع ما عدا النفط اخلام : دولة الكويت - 
.100%واملشتقات النفطية والبرت وكيماوية ب

بينما مت ، %35جمموعة سلعية ب 127حتددت السقوف اجلمركية العليا على واردات : دولة البحرين - 
.%100حتديدها للسجائر ب 

جمموعة سلعية ما بني 155حتددت السقوف اجلمركية العليا على الواردات ألكثر من : اإلمارات دولة - 
.%15إىل 5%

إىل %5.5جمموعة سلعية  بني 150حتددت السقوف اجلمركية العليا على الواردات ألكثر من : دولة قطر 
.%100باستثناء استرياد حلم اخلنزير والسجائر ب 30%

ومن هنا جند 
، التعاون وتعارضه مع أحكام املنظمة العاملية للتجارة

الوطين مبعدل ال يتجاوز أوهلما فرض رسوم مجركية على السلع املنافسة للصناعات ذات املنشأ، على أمرين

، مداخلة ضمن المؤتمر بعنوان منظمة التجارة العالمیة وأثرھا على اقتصادیات دول  مجلس التعاون الخلیجيـ خالد سعد زغلول حلمي، 1
11-9، 3، المجلد1العالیة بتنظیم كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، طالجوانب القانونیة االقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة 

.1202، ص2004ماي 
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واألمر الثاين هو السماح لدول جملس التعاون باللجوء إىل القيود الكمية  للواردات،من قيمة السلع25%
.أو منع االسترياد للسلع املنافسة ذات املنشأ الوطين يف حالة تعرضها لإلغراق 

كأن يتم ،  واكب مع منظمة التجارة العاملية
التوفيق بني املعدل األقصى للرسوم اجلمركية يف النظام املوحد حلماية املنتجات الصناعية بدول جملس التعاون 

باإلضافة إىل ضرورة إلغاء القيود الكمية ومنح االسترياد من أهم مبادئ ، وأحكام املنظمة العاملية للتجارة
العاملية للتجارة للحماية ضد اإلغراق وحتديد إجراءات بديلة تتفق مع أحكام املنظمة مثل رفع وأحكام املنظمة
.الرسوم اجلمركية

: 1كذلك هناك حتديات أخرى واليت ميكن ذكرها على النحو التايل
ير التجارة ارتفاع فاتورة الواردات من املنتجات الزراعية واملواد الغذائية بسبب إلغاء الدعم الزراعي وحتر - 

خاصة من قبل الدول املتقدمة كالدول األوروبية اليت متارس دعما هائال لقطاعها ، يف املنتجات الزراعية
دول جملس التعاون دول مستوردة للغذاء ولديها عجز يف االكتفاء الذايت وألغلب املواد نأوباعتبار ، الزراعي

. الغذائية 
 -

.والصناعات املتقدمة 
سيرتتب على تطبيق اتفاقية امللكية الفكرية من ارتفاع تكلفة االرتفاع يف تكلفة برامج التنمية نتيجة ما- 

.لكية الفكرية عند استخدامها استرياد التقنية واالتارات اليت سترتتب عليها لصاحل حق امل
املعاملة الوطنية ومعاملة الدول األكثر رعاية ستخلق جوا حرا من املنافسة بني املنتجات احمللية - 

.
تضرر قطاع صادرات املالبس اجلاهزة نتيجة إلغاء نظام احلصص املطبق من قبل بعض الدول  - 

ومن املعروف إن دول جملس التعاون حتصل على حصص معينة لتصدير ،كالواليات املتحدة األمريكية وكندا
وبإلغاء هذه احلصص فان املصانع العاملة يف هذا القطاع يف دول جملس ، املنسوجات واملالبس اجلاهزة

.
إذ الخيضع ألي ختفيض يف التعريفة ، على مادة النفط ومشتقاتهعدم اشتمال مفاوضات الغات- 

.اجلمركية أو إزالة للقيود غري التعريفية يف حالة وجود مثل هذه القيود  

، جامعة باتنة، دون ذكر السنة، ص ص 5، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العددتحدیات االندماج الخلیجيـ جمال بالخیاط، عباس بلفاطمي، 1
.53ـ52
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:ـ العالقات االقتصادية الخليجية ـ األمريكية3
حيث حتتل ، تربط دول جملس التعاون اخلليجي عالقات اقتصادية وطيدة بالواليات املتحدة األمريكية

فقد استوردت الواليات املتحدة ، إمجايل صادرات دول جملس التعاون اجتاه العاملهذه األخرية املرتبة الثالثة يف
من جمموع الواردات %60وهو ما يعادل 1999مليار دوالر سنة 11.7من دول جملس التعاون ما قيمته 

12.7دول جملس التعاون بنحو الصادرات األمريكية إىل در قيمة ويف املقابل تق، األمريكية من الدول العربية
بذلك ،للدول العربية خالل العام ذاتهريكية من إمجايل الصادرات األم%70.4وهو ما يعادل ، مليار دوالر

.واردات دول جملس التعاون من دول العامل احتلت الواليات املتحدة األمريكية املرتبة الثانية يف إمجايل
ها عرض لالنعكاسات األحداث اليت دول جملس التعاون بالواليات املتحدة األمريكية جيعلإن ارتباط

فسبب تلك ، خري دليل على ذلك2001سبتمرب 11وما حدث يف أعقاب ، تصيب االقتصاد األمريكي
تراجعت اإليرادات النفطية لدول جملس التعاون من ،وما أصاب االقتصاد األمريكي من ركوداألحداث
وكان ذلك بسبب تراجع ، 2002مليون دوالر عام 80544إىل 2000مليون دوالر عام 96845

واخنفاض سعر صرف ، من جهة2002و2000دوالر بني عامي 24.3دوالر إىل 27.6برميل النفط من 
اليات من جهة أخرى تأثرت التبادالت التجارية لدول جملس التعاون مع الو ، الدوالر مقابل العمالت األخرى

وحالة االرتباك اليت سادت حركة اخلطوط املالحية والنقل اجلوي والربي ، املتحدة بسبب حركة الطريان التجاري
. 1والبحري يف مجيع أحناء العامل 

وهو ما ترك أثره ، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف التامني على الصفقات التجارية والتعقيدات اجلمركية
السلع من واىل أسواق اخلليج عموما وبني دول جملس التعاون والواليات املتحدة الواضح على تدفق حركة 

2000مليار دوالر عام 16.7حيث تراجعت صادرات دول جملس التعاون للواليات املتحدة من ، خصوصا
مليار دوالر خالل 9.2مليار دوالر إىل 9.4،  2001مليار دوالر عام 13.5إىل 

مليار 3.6إىل 7.2، فس الفرتةن
وخبصوص االستثمارات اخلليجية يف أوربا والواليات املتحدة فقد بلغت اخلسائر األولية اليت تعرضت هلا ، دوالر

وتراجع األسهم األوربية ، يف املتوسط%15.4مليار دوالر بسبب تراجع األسهم األمريكية بنسة 40حوايل 
.يف املتوسط بعد تلك األحداث %7بنسبة 

، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتالت االقتصادیة التي یواجھھا تكل مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةالتحدیات ـ سلیمان بلعور، 1
15ـ14زمن األزمات، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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.دور التجارة البينية في تعزيز التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون ومعوقاتها:  المبحث الثالث 
عملت هذه ، 1981منذ أن أقرت دول جملس التعاون صيغة  التعاون اجلماعي فيما بينها يف عام 

وقد استطاعت دول جملس ، 
مث ، حيث بدأت بإنشاء منطقة حرة فيما بينها، التعاون حتقيق الكثري من االجنازات يف سبيل هذه الوحدة

وهذه األخرية عملت ، ذات األثر املماثلوافقا هلا إعفاء كافة املنتجات الوطنية من الرسوم اجلمركية والرسوم
وهذا ما ، على تدعيم التجارة اخلليجية البينية من أجل احلصول على التكامل بني دول جملس التعاون اخلليجي

.سنتطرق إليه يف هذا املبحث 
:التجارة البينية لدول مجلس التعاون :  المطلب األول

وقد سامهت جهود التعاون ، التعاون خطوات متقدمةحقق التبادل التجاري فيما بني دول جملس 
والتنسيق اليت أثرت على قيام االحتاد اجلمركي بني هذه الدول خالل فرتة زمنية قصرية قياسا بكثري من جماالت 

وقد انعكست هذه املسامهات يف تطوير التجارة البينية لدول ، التكامل سواء على مستوى املنطقة أو العامل
.1ن اخلليجي جملس التعاو 

)2004- 2000(خالل الفرتة ) الواردات(واجلدول املوايل يستعرض لنا التجارة البينية لدول جملس التعاون 

الوحدة مليون دوالر) 2004-2000(يوضح التجارة البينية لدول جملس التعاون الواردات خالل الفرتة : ) 12(جدول رقم

النمو2000%2001%2002%2003%2004%

1236.6221478.9231817.2252022.625.52548.52127اإلمارات 

377.77399.06497.07477.06.0680.9620البحرين 

1078.6191214.1191483.0201613.320.42194.71826السعودية 

1673.0291924.6301993.1271826.023.08329.03232عمان 

483.48457.27623.78728.99.21099.6938قطر 

851.415877.914988.4131257.815.51685.51424الكويت 

5700.71006351.71007402.41007925.610012038.210028اإلمجايل 

.15، 14، 13األعداد ، اإلحصائيةالنشرة، جملس التعاون لدول اخلليج العربية ـ األمانة العامة: المصدر

لریاض، ماي ، الغرفة التجاریة الصناعیة باالعالقات التجاریة البینیة ودورھا في تعزیز التكامل االقتصاديـ مركز البحوث والدراسات، 1
.14ـ13، ص ص 2007
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مليار دوالر يف عام 6
.سنويا %28ومبعدل منو متوسط يقدر حبوايل ، 2004مليار دوالر عام 12إىل أكثر من 2000

من إمجايل هذه الواردات%29و %23ترتاوح بني إن واردات عمان من دول جملس التعاون متثل نسبة 
وهي متثل أعلى نسبة للواردات  بني دول جملس التعاون حسب هذا اجلدول 

إن ما تستورده دولة اإلمارات من دول جملس التعاون يأيت يف املرتبة الثانية حيث متثل هذه الواردات ما بني 
)2004- 2000(جملس التعاون خالل الفرتة من إمجايل الواردات املتبادلة بني دول%26و21%

.حسب هذا اجلدول 
حيث تراوحت ، تأيت واردات اململكة من دول جملس التعاون يف املرتبة الثالثة مبعدالت خمتلفة خالل هذه الفرتة

.من إمجايل الواردات املتبادلة بني هذه الدول %20و%18ما بني 
كما يالحظ من اجلدول ارتفاع متوسط 

.)2004- 2000(خالل الفرتة %38و %20الزيادة ما بني 
فيما يتعلق باجتاه الصادرات املتبادلة بني دول جملس التعاون اخلليجي فاجلدول املوايل يعطينا أكثر توضيح عن 

)2004-2000(خالل الفرتة ) الصادرات(التعاون التجارة البينية لدول جملس 
)2004-2000(خالل الفرتة ) الصادرات( لتعاون يوضح التجارة البينية لدول جملس ا: )13( جدول رقم

النمو2000%2001%2002%2003%2004%

270.14314.75490.36632.77615.9532اإلمارات

428.76523.9854277298744.7618البحرين

4270.2623937.1624463.4586216648214.46723السعودية

1003.2151031.2161272161062.1111327.8118عمان

578.48334.15574.77524.75839.3723قطر

306.54254.64393.55488.85489.3415الكويت

6857.11006395.61007735.91009653.310012231710020اإلمجايل

.15،14،13، داألعدا، ة اإلحصائيةالنشر ، األمانة العامة،جملس التعاون لدول اخلليج العربية:المصدر
يقدر 

يف مليار دوالر 6.9ادرات من حوايل حيث ارتفع حجم هذه الص، بني هذه السنوات%20متوسطه حبوايل 
.2004مليار دوالر يف عام 12.2إىل أكثر من 2000عام 
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لس من إمجايل صادرات دول جم%67و %58إن صادرات اململكة العربية السعودية متثل ما بني 
سنويا يف %23ومبعدل زيادة  يقدر متوسطه حبوايل ، )2004- 2000(ة التعاون اخلليجي خالل الفرت 

من %16و%11إن صادرات سلطنة عمان إىل بقية دول جملس التعاون اخلليجي متثل مابني ، الفرتة هذه
.                  ) 2004-2000(عن الفرتة بني%8إمجايل هذه الصادرات ومبعدل منو سنوي يقدر متوسطه حبوايل 

احتلت صادرات قطر املرتبة الثالثة بني إمجايل صادرات دول جملس التعاون اخلليجي ومبعدالت تراوحت بني 
.هذه الصادرات خالل هذه الفرتة إمجايلإىل%8و5%

، %7و4ات مداوالت منخفضة تراوحت بني بينما حققت صادرات دولة اإلمار 
.سنويا 32خالل الفرتة بلغ متوسطه حنو معدل منو مرتفع

إىل %5و%4خفضة حيث تراوح معدهلا بني كما يالحظ من اجلدول أن صادرات الكويت تعترب من
ومبعدل زيادة سنويا بلغ متوسطه حنو ، إمجايل صادرات دول جملس التعاون اخلليجي خالل هذه الفرتة

.)2004- 2000(بني الفرتتني 15%
فاجلدول املوايل يشرح ، جم التجارة البينية لدول جملس التعاون إىل إمجايل الناتج احمللي هلذه الدولفيما يتعلق حب

: لنا ذلك
احمللي لدول جملس التعاون خالل الفرتةيوضح الواردات والصادرات إىل إمجايل الناتج): 14(جدول رقم

ردوالمليون: الوحدة)                                                          2004- 2000(

.15،14،13األعداد، ، النشرة اإلحصائية، األمانة العامة، جملس التعاون لدول اخلليج العربية: المصدر
4من اجلدول أن املعدل الكلي حلجم التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي يرتاوح بني يتضح

.)2004- 2000(من إمجايل الناتج احمللي هلذه الدول خالل الفرتة %5و%
13إن مستوى جتارة عمان مع بقية دول جملس التعاون اخلليجي حتتل املرتبة األوىل مبعدالت تراوحت بني 

.وذلك خالل هذه الفرتة ، من إمجايل الناتج احمللي لسلطنة عمان%21و%

2000%2001%2002%2003%2004%
699802.2685462.6742043.1882153.01056733.0اإلمارات
7970.610.17928.811.6844812.39606.312.61101212.9البحرين

1884422.81830122.81885513.22145733.62505144.2السعودية 
1982513.51994414.82031016.12169813.324777.920.8عمان
164326.5177414.5197076.1237015.328451.46.8قطر

370183.1340673.338110.73.6461943.855718.83.9الكويت
3396683.73312393.83493314.34039874.44761475.1اإلجمالي
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من إمجايل الناتج %13و10%
.)2004- 2000(احمللي للبحرين خالل الفرتة 

نظر إليه كنسبة من إن حجم التجارة البينية لكل من امللكة العربية السعودية واإلمارات يعترب منخفضا إذا ما
من الناتج احمللي اإلمجايل %4و %3فقد تراوح معدل التبادل مابني ، ي اإلمجايل هلذه الدولالناتج احملل

من %3و%2وبالنسبة لإلمارات مابني ، ) )2004-2000((للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة 
تراوح معدل وبالنسبة للكويت وقطر فقد، )2004ـ-2000(إمجايل الناتج احمللي لإلمارات خالل الفرتة 

ومابني، من إمجايل الناتج احمللي لدولة قطر%7و 5%
.2004ــ2000خالل الفرتة ، الناتج احمللي للكويتإمجايلمن %4و3%

:التعاوندور التجارة البينية في تدعيم التكامل االقتصادي لدول مجلس : المطلب الثاني 
من الناحيتني النظرية والعلمية ، يؤكد املختصني يف جمال التجارة العاملية على أن التكتالت االقتصادية

وذلك باعتبار ، تساهم يف رفع مستوى كفاءة األداء االقتصادي لألسواق اليت تغطيها املنظمة التجارية املعنية
إن هذه املنطقة تساعد على زيادة التجارة فيما بني ا

ومن مث توسيع دائرة األسواق وسهولة تدفق السلع اليت كانت سابقا تواجه معوقات كمية أو نوعية ، هذه الدول
هذه السلع قد أصبحت تواجه تعريفة مجركية موحدة نأباعتبار ، تزيد من تكلفة وصوهلا إىل املستهلك النهائي

مما جيعل من التجارة البينية أداة أساسية يف ، االقتصاديمبا يزيد من فرص تدفقها بني الدول األعضاء بالتكتل
ويف إطار هذه النظرية العامة، تطوير أبعاد التكامل االقتصادي بني الدول الداخلة يف تكتل اقتصادي معني

. 1مستوى التجارة البينية لدول جملس التعاون قد اخذ يف التحسننالحظ إن 
واجلدول املوايل يعطينا أكثر توضيح عن تطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العاملية لدول جملس التعاون 

.)2004- 2000(اخلليجي خالل الفرتة 

.18، مرجع سبق ذكره، ص العالقات التجاریة البینیة ودورھا في تعزیز التكامل االقتصاديمركز البحوث والدراسات ، ـ 1



دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجيالفصل الثالث

98

ينية مقارنة بالتجارة العاملية لدول جملس التعاون خالل الفرتة ـيوضح تطور التجارة الب)15(جدول رقم
ـ)2000-2004(

مليون دوالر : الوحدة 

الصادراتالواردات

%عاملية%بينيةاإلمجايل%العاملية%البينية

20005701705847628568578722294079

688264ـ200163521178834128518663967-81868

20027402178069228809577362183934391670

200379267951421810306896532510568526115338

20041203852119565261316031223227169411460181646

. . 15،14،13األمانة العامة، النشرة اإلحصائية، األعداد، ، جملس التعاون لدول اخلليج العربية: المصدر
انه ارتفع حجم جتارة الواردات ، يتبني من اجلدول انه خالل الفرتة اليت أعقبت قيام االحتاد اجلمركي

مقارنة مبا نسبته %52مبا نسبته ، )2004- 2003(تعاون اخلليجي بني عاميالبينية لدول جملس ال
من حجم واردات دول جملس التعاون اخلليجي من بقية دول العامل عند مقارنة اجتاه هذه التجارة 26%

نالحظ منو جتارة الواردات البينية هلذه الدول، خالل السنوات السابقة بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي
.)2004-2000(خالل الفرتة%17و%7ضة تراوحت بني ولكن مبعدالت منخف

تقريبا من إمجايل حجم 8حظ استقرار مستوى التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي عند معدل نال
، التجارة اخلارجية  هلذه الدول

. حسب هذا اجلدول %92واليت تشكل ، اخلارجي
:جارة البينية لدول مجلس التعاون معوقات الت:المطلب الثالث 

يعود اخنفاض مستوى التجارة البينية لدول جملس التعاون عند مقارنتها بالتجارة مع بقية العامل إىل 

، 2005م  2007
:  1لس التعاون يف اجلوانب التاليةجمالحتاد غرف 

مقدمة إلى ، ورقة عملمعوقات ا لتجارة البینیة بین دول مجلس التعاون الخلیج العربیةـ األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون، 1
.2007مارس 21ـ20ندوة معوقات التبادل التجاري بین دول مجلس التعاون، الفجیرة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
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.اخلليجية ى بعض املنتجاتفرض رسوم مجركية إضافية من بعض دول جملس التعاون عل- 
.إعادة تثمني البضائع اليت- 
يؤدي إىل اختالف مما ، إعادة قيم متدنية لتسعري بعض السلع املستوردة يف بعض املنافذ اجلمركية- 

.أسعار نفس السلع يف منافذ أخرى 
ية إىل الرسوم اجلمركعرب الرب باإلضافة أن بعض الدول تفرض رسوم مرور على بعض السلع املنقولة- 

.احملصلة عند املنفذ اجلمركي 
دول جملس التعاون  وائق اإلدارية غري الكمية اليت حتد من حركة التجارة بنيكذلك هناك بعض الع- 

اختالف املواصفات القياسية للسلع املستوردة مما يؤدي أحيانا إىل عدم السماح للسلع ومن أبرزها 
.وصول إىل بعض دول جملس التعاون اليت ليس هلا مواصفات موحد من ال

واشرتاط إرفاق شهادة اجلودة ، باملواصفات اخلليجية املوحدةعدم التزام بعض دول جملس التعاون- 
.باإلضافة ـ أحيانا إىل عدم قبول الشهادات الصادرة من الدول األخرى ، الوطنية

مطالبة بعض السلطات بدول جملس التعاون إرفاق شهادة تسجيل صناعي مع أي منتج جديد - 
ديدة حىت ميكنها احلصول على اإلعفاء وكذلك األمر بالنسبة للمصانع اجل، للشركات املصدرة

.اجلمركي 
صدرين بإرفاق شهادة املنشأ أن بعض السلطات بدول جملس التعاون الزالت تطالب امل- 
يف الدولة املصدر إن بعض املصدرين يضطرون إىل استقدام فاحصني للحصول على شهادة اجلودة- 

.جملس التعاونإليها بدول
وكذلك ارتفاع تكلفة متويل التصدير إىل ، البضائع بني دول جملس التعاونارتفاع رسوم التامني على - 

فكما هو .باإلضافة إىل التشدد يف إجراءات االئتمان يف معظم هذه الدول ، دول جملس التعاون
متعارف عليه ا ن أي نوع من املعوقات سواء الكمية أو اإلدارية أمام حركة التجارة تقلل من مستوى 

وذلك باعتبار إن العوائق الكمية املتمثلة يف الرسوم التمييزية تزيد من تكلفة ، ريالتبادل التجا
األمر الذي يقلل من ، ، البضائع

ئق أما بالنسبة للعوا، حجم ومستوى تدفق الواردات البينية بني الدول األعضاء بالتكتل االقتصادي
حتمل تكاليف إضافية كما قد تؤدي إىلع إىل األسواق املستهدفة  

.الستيفاء بعض املتطلبات اإلدارية 

وقد أثبتت التجارب ، كما اشرنا سابقا،  رسوم االستعانة خبرباء الفحص الستيفاء املواصفات القياسية: مثال
التعاون خالل سنوات تطبيق اتفاقية املنطقة احلرة يف الثمانينات إن ختفيف األعباء سواء بالنسبة لدول جملس 

كما هو احلال بالسبة لتجارب ،  والتكاليف يساهم يف تدفق السلع واخلدمات عرب دول جملس التعاون
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زيز التكامل األمر الذي يدعم من دور التجارة البينية بني الدول األعضاء يف تع، التكتالت االقتصادية األخرى
،  االقتصادي

ومبا يساهم يف زيادة مستوى ، جديدة تستفيد من املزايا النسبية اليت حيققها خفض تكاليف اإلنتاج والتسويق
يتوفر لدول جملس ، ل بروز صناعات تقنية متطورةخاصة يف ظ، التدفق السلعي داخل دول جملس التعاون

تتمثل املدخل األساسي لكثري من منتجات التعاون امليزة النسبية يف إنتاجها وذلك باعتبار أن البرت وكيماويا
. هذه التقنية 
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:خالصة

العريب احلادي عشر عام ة  بدأت اجلهود لقيام  جملس التعاون لدول اخلليج العربية مع مؤمتر القم
الذي ، 1981ويف القمة اخلليجية اليت عقدت يف ماي، م1980

التكامل والرتابط بني بعد قيامه عمل على حتقيق جمموعة من األهداف تركزت يف جمملها على حتقيق التنسيق و 
لس التعاون بسيادة حيث تتميز اقتصاديات دول جم، املنطقةللتحديات اليت تواجهها هذه نظرادول 

باإلضافة إىل ، والعمالة األجنبية وتسرب رؤوس األموال الوطنية وحمدودية االستثماراتالقطاع النفطي
هذا دون أن ننسى التحديات اخلارجية اآلتية من عالقات جملس التعاون مع الدول االنكشاف اخلارجي
تكاملها باعتبارهوهلذه األسباب وغريها سعت دول جملس التعاون لدفع مسار، اإلقليميةالكربى والتكتالت 

حددت واليتاالقتصاديةفرمست طريقها حنو التكامل االقتصادي باالستناد إىل اتفاقية الوحدة ضرورة حتمية 
ليجية املشرتكة واالحتاد السوق اخل، االحتاد اجلمركي، إشكال هذا التكامل من خالل إنشاء منطقة حرة للتجارة

كما عملت التجارة البينية ،  إىل تنسيق السياسات االقتصادية فيما بني دول جملس التعاونباإلضافةالنقدي
لكن ، لدول جملس التعاون على أن تساهم يف تدعيم جهود دول جملس التعاون حنو حتقيق التكامل االقتصادي

.تعرتضها املسامهة تبقى ضعيفة يف ظل العراقيل اليت
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متماسكة رغم ميلك الوطن العريب من املؤهالت واملقومات اليت جتعله قادرا على بناء كتلة اقتصادية
جهودا وجتري تبذلتدين مستوى أداء اقتصادياته على الساحة الدولية ، ولذلك راحت  الدول العربية

.حقيق التكامل االقتصادي العريب حماوالت منذ أمد بعيد لت
هإن 

امل األخرية، لكنها تبقى بعيدة عن حتقيقها للتكامل، ويعود ذلك إىل وجود حتديات صعبة أمام ما حيدث يف الع

.اإلقليمي، وهذا بإجياد مبادرة جديدة خللق تكامل اقتصادي عريب
على الدول العربية أن تعي دروس املاضي وجتارب الدول اليت سبقتها يف مشروعات الوحدة 

.واليت أثبتت جناحا متميزا ومكاسب تعجز الدول وهي منفردة على حتقيقها،لعمالقةوالتكامالت االقتصادية ا
يبقى التكامل االقتصادي العريب ضرورة يف ظل األوضاع الراهنة حىت تتمكن الدول العربية من حتسني أداء 

التجربة اليت خاضتها ولعل النموذج اجلدير باالهتمام واالقتداء به من طرف الدول العربية هو ، 
دول جملس التعاون اخلليجي،إذ عملت التجارة البينية لدول جملس التعاون يف تدعيم جهودها حنو حتقيق 
التكامل االقتصادي ، لكن املسامهة تبقى ضعيفة يف ظل العراقيل اليت تعرتضها ، رغم ذلك استطاعت دول 

.تكاملها  ومتضي به قدما حنو الوحدة التكاملية جملس التعاون  أن حتقق الكثري من االجنازات يف مسار
:النتائج -

:من خالل دراستنا هلذا البحث توصلنا إىل النتائج التالية 
الدول العربية حيتاج إىل بناء تكامل اقتصادي عريب باستطاعته مواجهة التحديات اليت تواجههاإن- 1

مزيد من اجلهود املدروسة سواء من قبل اهليئات واملؤسسات اإلقليمية  العربية أو من قبل الدول العربية 
. منفردة 

مل حتقق حماوالت التكامل االقتصادي العريب جناحا ، واألسباب يف ذلك عديدة منها مشكلة اإلرادة - 2
القتصادية ،إضافة إىل عدم انسجام السياسات االقتصادية السياسية ، االختالالت يف اهلياكل ا

،والتجارية
مستوى التجارة العربية البينية وهي مسالة تدين أسبابوهناك مسالة يعدها الكثري من االقتصاديني احد 

.ما يثبت الفرضية األولىووهالتشابه والتماثل بني اقتصاديات الدول العربية ، 
اآلثارعريب موحد لكافة إقليميتكتل إطارمن قبل الدول العربية جمتمعة يف ةاملشرتكواجهةاملإن- 3

ويؤدي دور احلاجز الذي ميتص الصدمات اليت تتعرض هلا ،لمواجهلاملداخلأفضلالسلبية يشكل 
املدخل العريب ليس هذا فحسب بل سيكون التكامل،

.حدةسواء على مستوى الدول جمتمعة أو على مستوى كل دولة على تكلفة األقل
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العربية ، ولكن نسبة التجارة ازداد حجم التجارة العربية البينية بشكل ملحوظ خالل العقد املاضي- 4
.يف أحسن األحوال%10البينية إىل التجارة اخلارجية مل تزداد عن 

تصاديات اليت قطعت شوطا يف بناء القاعدة اإلنتاجية يعد املدخل التجاري للتكامل مناسبا لالق- 5
احملركة للتبادل التجاري ، ولذلك مل يكن هلذا املدخل يف اإلقليم العريب فاعلية يف حتيق التكامل 
االقتصادي العريب  إذا مل يرتفع حجم القاعدة اإلنتاجية للدول العربية  ، ولذا فان حماكاة الدول 

جيب تداركه بالشروع يف تكامل إنتاجي أذي طبقته الدول املتقدمة يعد خطالعربية هلذا النموذج ال
ما ينفي الفرضية و وه، موازي وتنمية تكاملية مكملة تقوم على توسيع القاعدة اإلنتاجية وتعميقها 

.الثانية
بعض أداءبدا مشروع التكامل االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي يؤيت مثاره ، فقد بدا - 6

، وهو ما يعترب ك رت القطاعات يف التحسن نتيجة تبين سياسات مشرتكة واسرتاتيجيات تعاون مش
دادا حقيقيا ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية وتقوية املواقف التفاوضية وحتسني مستوى استع

بكثري مما لو بقيت تلك اقلالقدرة التنافسية للمؤسسات احمللية، مما سيجعل واقع تلك التحديات 
.الدول متفرقة ومتشتتة 

،خطوات يف مسار تكاملها يقطعت دول جملس التعاون اخلليج- 7
جملس التدرج املعتمد يف تنسيق السياسات االقتصادية بني دولوالسبب يرجع إىل

لتسرع يف خطوات التكامل االقتصادي مع وجود اإلرادة وليس ا،بكل أشكالهاخلليجيالتعاون
. ما يثبت الفرضية الثالثة ووهواملذللة لكل املعوقات والصعوبات، السياسية القوية 

إالأمهيتهاإن- 8
ولذا فهي مطالبة بان جتعل من تلك املنجزات بداية انطالقة شاملة ومستمرة حنو ،غري كافيةتبقى

.التغيري والتجدد 
:التوصيات - 

:
العوامل الداخلية واخلارجية، إن إخفاق املسرية التكاملية للدول العربية كانت بسبب مجلة من - 1

من أمهها تزايد النزعة القطرية والتشبث بالسيادة وغياب الدميقراطية، إضافة إىل تقلب احلياة 
وتنافس االقتصاديات العربية فيما بينها، لذلك نقرتح وضع املصاحل الفردية جانبا السياسية العربية

.لد يف تغطية ضعف البلدان األخرىورسم خطة شاملة ومتكاملة مستغلني بذلك مزايا كل ب
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اإلسراع بإقرار قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية من اجل حتقيق نتائج اكرب للتجارة العربية - 2
.البينية 

حماولة التغلب على معوقات التصدير يف الدول العربية بدعم جهود التدريب والتطوير داخل - 3
األسواقية باملعلومات الالزمة عن متطلبات ، ومد املؤسسات الصناعالصناعات التصديرية

املشروعات إلقامةالالزمة األساسيةاحلكومي يف جمال البنية اإلنفاقدعم إىلباإلضافةاخلارجية، 
.املخصصة للتصدير

عالقات إطاريف أجنبيةإعادة النظر يف االتفاقات اليت تعقدها بعض الدول العربية مع دول - 4
والسبب أنعنها، املرتتبةتعاون وشراكة، وتقدير املكاسب احلقيقية احملتملة منها والنتائج السلبية 

تنظيم الصف الداخلي العريب فاألوىل، األخرىواألطرافقوى التوازن خمتلفة بني الطرف العريب 
.ريب العالبيين التكاملمن التوسع يف عالقات خارجية قد تكون على حسابفضلأ

دولة عربية من طرف املواطنني أيالوطنية اخلاصة باالستثمار يف واإلجراءاتتنسيق التشريعات - 5
شبكة إنشاءبفرص االستثمار املتاحة عن طريق العرب والشركات العربية، مع ضرورة التعريف 

.معلومات موحدة 
األموال العربية من خارج الدول - 6

.العربية الستثمارها يف الداخل ، وكذا تشجيع عودة الكفاءات العربية املهاجرة 
إال أن دول جملس التعاون اخلليجي ال اليت تعرتض جهود الوحدة العربية، اإلخفاقاترغم كل - 7

.وانتعاش جهود التكامل بني دولهإحياءيسعها إغفال احمليط العريب وحماوالت 
للصناعات التحويلية مبا اإلنتاجيةتعمل على تنويع اهلياكل أنعلى دول جملس التعاون اخلليجي - 8

.واملتغريات اخلارجيةيقلل من حساسيتها للمستجدات
:آفاق البحث -

إال انه تبقى بعض النقاط غامضة ميكن أن تعاجل يف ،رغم طرحنا لكل عناصر اخلطة املرسومة هلذا البحث
حبوث جديدة لكي تفتح أبواب وآفاق للبحث العلمي ، وميكن أن نذكر على سبيل املثال بعض اإلشكاليات 

: اليت نراها جديرة بأن تكون ألحباث مستقبلية 
.دور املشروعات العربية املشرتكة يف تفعيل التكامل االقتصادي العريب - 1
.القطاع اخلاص يف تدعيم مسار التكامل االقتصاد العريب دور- 2
.دور التجارة داخل الصناعة يف رفع تنافسية االقتصاديات العربية - 3
.دور سياسة إحالل الواردات إقليميا يف التنمية وتفعيل التجارة العربية ـــــــ العربية - 4
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.1981لوطنية للنشر والتوزيعاجلزائر،، الشركة ا2إمساعيل العريب، التكتل واالندماج بني الدول املتطورة،ط.3
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محيد رشيد عبد الوهاب، الدور التكاملي للمشروعات العربية املشرتكة الطموحات واألداء، كاظمة للنشر .9
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.2004العربية ، دار الساقي ، بريوت ، 
،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة 2،ج2سامي عفيفي حامت،التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم ،ط.11

،1994.
.2004مدبويل، القاهرة،، مكتبة 2سليمان املنذري، السوق العربية املشرتكة يف عصر العوملة، ط.12



قـائمة المراجع  

108

.2004، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1مسري أمني، فرانسواوتار، مناهضة العوملة، ط.13
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.1986بريوت، 
، مركز دراسات الوحدة العربية2ج.16

.1986بريوت، 
ون اخلليجي، دار النهضة صفوت عبد السالم عوض اهللا، تقومي جتربة التكامل لدول جملس التعا.17
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.2003والطموح، مكتبة األسرة، دون ذكر مكان النشر، 
، مركز دراسات 3يد برا هيمي، أبعاد االندماج االقتصادي العريب واحتماالت املستقبل، طعبد احلم.20

.1983الوحدة العربية، بريوت، 
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.2006/2007النشر، 
يف جمتمعات شرق اجلزيرة علي خليفة الكواري، جمتمعات على مفرتق طرق تأثريات املصاحبة للنفط .24
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:الملتقيات والندوات والتظاهرات العلمية: ثانيا

امحد باشي ، مقومات التكامل االقتصادي العريب ومعوقاته ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل .42
األوروبية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية ـ 

.2004ماي 9ـ8، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
األمانة العامة الحتاد غرف دول جملس التعاون ، معوقات التجارة البينية بني دول جملس التعاون لدول .43
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مداخلة ضمن املؤمتر بعنوان اجلوانب القانونية االقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية ، بتنظيم كلية 

. 2004ماي 11ـ9، 3، اجللد1الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب ، ط
يب بني خيار التخصص أو االندماج ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل رمحاين موسى ، التكامل العر .48

العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية ـ األوروبية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة 
.2004ماي 9ـ 8فرحات عباس ، سطيف ، 

ة التحديات يف ظل املتغريات العاملية ، امللتقى الدويل زايد مراد ، التكامل االقتصادي العريب ـ العريب ملواجه.49
.2012فيفري 27ـ26الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات ،جامعة الوادي ، 



قـائمة المراجع  

111

سامية جدو ، التكامل االقتصادي العريب ومعوقاته ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل العريب كآلية .50
عربية ـ األوروبية ، كلية العلوم االقتصادي وعلوم التسيري ، جامعة فرحات عباس لتحسني وتفعيل الشراكة ال

.2004ماي 9ـ8، سطيف ، 
طالل زغبة ، عباس فرحات ، السوق العربية املشرتكة كخيار اسرتاتيجي للتغلب على معوقات التجارة .51

حول واقع التكتالت االقتصادية زمن العربية البينية يف عصر التكتالت االقتصادية  ، امللتقى الدويل الثاين
.2012فيفري 27ـ26األزمات ، جامعة الوادي ، 

ية البينية والتكامل االقتصادي عبد الناصر الزيوي ، منوذج لتكتل اقتصادي عريب ، مؤمتر التجارة العرب.52
.2004سبتمرب 22ـ20األردن ، 

تعزيز التكامل االقتصادي العريب ، مؤمتر التجارة علي اشتيان املدادحة ، املناطق احلرة املشرتكة ودورها يف.53
.2004سبتمرب22ـ20العربية البينية والتكامل االقتصادي ، األردن ، 

املؤمتر ظل الرتتيبات التجارية الدولية فارس كرمي بريهي ، تفعيل التعاون االقتصادي العريب ضرورة حتمية يف .54
-ـ22عمان امعة العلوم التطبيقية األهلية عامل متغري ، جالعلمي األول حول اقتصاديات األعمال يف ظل

.2003جويلية 24
فتيحة ونوغي ، فريدة لرقط ، التكامل االقتصادي العريب بني املقومات واملعوقات ، الندوة العلمية الدولية .55

العلوم االقتصادية حول التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية ـ األوروبية ، كلية 
.2004ماي 9ـ8وعلوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

حممد العمادي ، األمن الغذائي والتعاون العريب ، املؤمتر الفين اخلامس الحتاد املهندسني الزراعيني العرب .56
.1982نوفمرب 30ـ27الكويت ، 

ي العريب ، من مداوالت ومناقشات ندوة حممد بين هاين ، أسباب تعثر حماوالت التكامل االقتصاد.57
مبكتب 1980تشرين الثاين عام 5ـ4مشكالت التنمية والتكامل االقتصادي العريب، اليت انعقدت يومي 

.1983ارتباط جامعة الريموك يف عمان ، األردن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
ة لنمو التجارة العربية البينية ، مؤمتر التجارة العربية البينية حممد عبد الرشيد علي ، العوامل الرئيسية احملدد.58

.2004سبتمرب 22ـ20والتكامل االقتصادي ، األردن ، 



قـائمة المراجع  

112

أوكيل ، رشيد بوكساين ، دور التكامل االقتصادي العريب يف جتاوز التحديات اليت تواجه الدول نسيمه.59
امللتقى الدويل الثاين للتكامل االقتصادي العريب الواقع العربية عند االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية ، 

.2007أفريل19ـ17، األغواطواآلفاق ، جامعة 

:الدكتوراهوأطروحاتمذكرات الماجستير : ثالثا 

امحد حسن حممد ، مستقبل التعاون االقتصادي العريب يف مواجهة املتغريات االقتصادية العاملية واإلقليمية .60
.2000ماجستري غري منشورة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، ، رسالة 

اشرف إبراهيم عطية ، التكامل االقتصادي الدويل والتنمية االقتصادية ، دراسة نظرية وتطبيقية ، أطروحة .61
.2001دكتوراه غري منشورة ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، 

املنظمة العاملية للتجارة ـ دراسة حالة جملس التعاون بلعور سليمان ، التكامل االقتصادي العريب وحتديات.62
لدول اخلليج العربية ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

 ،2008/2009.
معة بوزيدي قدور ، التكامل االقتصادي والسوق العربية املشرتكة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جا.63

. 1989اجلزائر ، 
64.

.2004ماجستري غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، 
والعناصر املؤثرة خالد حممد خليل منزالوي ، التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي أمهيتها وتطورها .65

.2002عليها ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، 
خليفة مراد ، التكامل االقتصادي العريب على ضوء الطروحات النظرية واملرجعية القانونية جتارب وحتديات .66

.2006، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة احلاج خلضر باتنة ، 
ت ، آليات ووسائل التكامل االقتصادي يف أوربا والوطن العريب ، رسالة ماجستري غري منشورة صباح شناي.67

.1999، جامعة اجلزائر ، 
عبد الوهاب رميدي ، واقع الدول العربية يف ظل التكتالت االقتصادية الراهنة ، رسالة ماجستري غري .68

.2001منشورة جامعة اجلزائر ، 



قـائمة المراجع  

113

سيق ضرييب يف إطار التكامل االقتصادي املغاريب ، أطروحة دكتوراه غري حممد عباس حمرزي ، حنو تن.69
. 2005منشورة ، جامعة اجلزائر ، 

:المجالت والدوريات:رابعا 
مجال باخلياط ، عباس بالفاطمي ، حتديات االندماج اخلليجي ، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا ، جامعة .70

.، سنة النشر غري مذكورة5باتنة ، العدد
، مارس 121، العدد11محاد جمدي ، املنظمات اإلقليمية ومسالة الوحدة ، جملة املستقبل العريب ، السنة.71

1989
احلمصي حممود ، دور القطاع العام والقطاع اخلاص يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب ، جملة املستقبل .72

.1990، ديسمرب142، العدد13العريب ، السنة
66ي ، منطقة التجارة العربية بني الواقع والطموح ، سلسلة رسائل البنك الصناعي عبد الرمحان صرب .73

.2001بنك الكويت الصناعي ، سبتمرب 
عبد الرزاق فارس الفارس ، مستقبل التكامل االقتصادي بني دول جملس التعاون يف ظل التحديات .74

2004التعاون لدول اخلليج العربية ، ديسمرب 60املعاصرة ، جملة التعاون ، العدد
.

عبد الصاحب علوان ، التجمعات اإلقليمية العربية وحتديات التنمية واألمن القومي الغذائي ، مركز .75
.1990، فيفري 132دراسات الوحدة العربية، املستقبل العريب ، بريوت ، العدد 

76.

.1997، 2، رقم35االقتصادية والسياسية ، جامعة اجلزائر ، اجلزء
، أوت 138عبد املنعم السيد علي ،  مركز دراسات الوحدة العربية ، املستقبل العريب ، بريوت ، العدد .77

1990.
.1970، منشورات وزارت الثقافة ، دمشق ، عردوكي حيي ، السوق العربية املشرتكة.78
عطية حسني أفندي عطية ، جملس التعاون وظاهرة التكامل الدول ، جملة جملس التعاون ، األمانة العامة .79

.1989، 13، العدد4
خلاص ومستقبل التعاون العريب املشرتك العياري الشاذيل التكامل االقتصادي العريب بني عقدين ، القطاع ا.80

.1996، منتدى الفكر العريب ، عمان ، ماي 



قـائمة المراجع  

114

.2002، لندن ، 1مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية ، جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، ط.81
بريوت مصطفى الفياليل ، أفاق  احتاد املغرب العري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، املستقبل العريب.82

.1990أفريل، 134العدد 
مقراين اهلامشي ، التكامل االقتصادي العريب  واقع وآفاق ، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة قسنطينة .83

.1999، 11العدد
مولة عبد اهللا ، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ، االمتحان األخري لتجاوز العصبيات ، جملة املستقبل .84

.2000، ديسمرب 262ددالعريب ، الع
85.

2002، العدد األول ، معهد اإلدارة العامة بالرياض ، افريل 42

:نشريات المؤسسات التقارير و:خامسا

.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد ، .86
.2007التقرير االقتصادي العريب املوحد ، .87
.2010التقرير االقتصادي العريب املوحد ، .88
.2011التقرير االقتصادي العريب املوحد ، التجارة اخلارجي للدول العربية ، .89
.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد ، التطورات االقتصادية الدولية ، .90
.2011املوحد ، التطورات االقتصادية واالجتماعية ،  التقرير االقتصادي العريب .91
.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد ، التطورات االقتصادية واالجتماعية ، .92
.2006التقرير االقتصادي العريب املوحد ، التطورات االقتصادية واالجتماعية ، .93
.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد ، القطاع الزراعي ، .94
.2009التقرير االقتصادي العريب املوحد ، القطاع الزراعي ، .95
2010التقرير االقتصادي العريب املوحد ، القطاع الزراعي ، .96
.2010التقرير االقتصادي العريب املوحد ، القطاع الزراعي ، .97
.2011التقرير االقتصادي العريب املوحد ، القطاع الزراعي .98
.2011املوحد ، القطاع الصناعي ، التقرير االقتصادي العريب .99



قـائمة المراجع  

115

دراسة االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ، ضمن الدورة اخلامسة والتسعون .100
.

2011الصرف ، وأسعارالقرير االقتصادي العريب املوحد ، موازين املدفوعات والدين العام اخلارجي .101
.2009املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، مناخ االستثمار يف الدول العربية ، الكويت ،  .102
.2005جملس التعاون لدول اخلليج العربية ـ األمانة العامة، النشرة اإلحصائية، .103
:المراجع باللغة األجنبية .ب

104. Abdullah al-anzz ''the gulf cooperation council :
reasonsandchal-lenges : corical and analytic study phid
dissertation usa faculty of Claremont graduate school 1986.

105. Amy hen derson : the trad to aab economic integration can we
clear the hurdles? Jordutimes ,tusday , march 27 ,2001.

106. Erik Peterson the gulf cooperation : search for unty in
dynamic region westriew special studies on the midal east
bouldesclo : westriew press  .

:المراجع االلكترونية:سادسا

:دراسة حول التجارة العربية البينية املعوقات ومقومات النجاح ، متاح على املوقع .107

www.tpegyet .gov.ega / restudies' / deltegaraebea .pdf

: عامر باكري ، التجارة العربية البينية الواقع واآلفاق املستقبلية ، متاح على املوقع طالب عوض ، .108

www. Cba.edu.ku./wtou/download/couf3/talib.pdf

:المواد واألحكام : سابعا 

بتاريخ 59د ، ع 1317جامعة الدول العربية .109
.بإعالن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 19/2/1997



الفھرس

126

المحتويات
IVاإلهداء 

Vكلمة شكر 
VIالملخص                                                                                                                       

VIIقائمة الجداول       
Xقائمة اإلشكال البيانية                                                                                                       
ه–أ مقدمة                                                                                                                        

30- 1التكامل االقتصادي العربي                                                                                   :الفصل األول 
2تمهيد                                                                                                                        

3مفاهيم التكامل االقتصادي العريب                                                                      : املبحث األول 
3مفهوم التكامل االقتصادي ومراحله                                                           : املطلب األول 
6أهداف التكامل االقتصادي العريب                                                            : املطلب الثاين 
9مسار وحماوالت التكامل االقتصادي العريب وشروط جناحه:املبحث الثاين 
9مسار التكامل االقتصادي العريب                                                               : املطلب األول 
12شروط جناح التكامل االقتصادي العريب : املطلب الثاين 

16العريب االقليمي اجلزئيحماوالت التكامل : املطلب الثالث 
20شروط جناح التكامل االقتصادي العريب : املطلب الرابع 

23مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العريب                                                                                      : املبحث الثالث 
23مقومات التكامل االقتصادي العريب       : طلب األول امل

25معوقات التكامل االقتصادي العريب                                                           : املطلب الثاين 
30:                                                                                                       خالصة الفصل األول 

69-31البينيةاإلطار العام للتجارة العربية : الفصل الثاني 
32:                                                                                                                           تمهيد 

33قات االقتصادية العربية                                                 مدخل عام حول العال: املبحث األول 
33نظرة عن االقتصاديات العربية                                                                : املطلب األول 
37وضع القطاعات االقتصادية للدول العربية               : املطلب الثاين 
43تنميتها                                                                   آليةو واقع التجارة العربية : املبحث الثاين 
43التجارة العربية اخلارجية                                                                        : املطلب األول 



الفھرس

127

50التجارة العربية البينية                                                                            : املطلب الثاين 
53تنمية التجارة العربية البينية                                                                  آلية: املطلب الثالث 
55مشاكل ومعوقات التجارة العربية البينية                                                                     : املبحث الثالث 
55سية                                                                                  األسباب السيا: املطلب األول 
56األسباب االقتصادية                                                                                : املطلب الثاين 
60دور التجارة العربية البينية يف دعم التكامل االقتصادي العريب                                         : املبحث الرابع 
60الدوافع واألسباب احلقيقية لتطوير التجارة العربية البينية                                       : املطلب األول 
63العوامل املساعدة على تنمية التجارة العربية البينية                                              : املطلب الثاين 

65ضرورة استكمال مراحل التكامل االقتصادي العريب                                             : املطلب الثالث 
69:                                                                                                           خالصة الفصل الثاني 

101-70يمجلس التعاون الخليجدولدراسة حالة: الفصل الثالث 
71:                                                                                                                            متهيد 

72التأسيس ـ األهداف ـ البنيان االقتصادي                             : يجملس التعاون اخلليجدول:املبحث األول 
72: جملس التعاون : األول املطلب 

74أجهزة جملس التعاون                                                                                 : املطلب الثاين 
75املساحة والسكان والناتج احمللي اإلمجايل                : : املطلب الثالث 
78مسرية التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون والتحديات الراهنة                                            : املبحث الثاين 
78لتكامل االقتصادي لدول جملس التعاون                                                      مسرية ا: املطلب األول 
83حتديات التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون                                                    : املطلب الثاين 

94دور التجارة  البينية يف تعزيز ال: املبحث الثالث 
94التجارة البينية لدول جملس التعاون                                                                  : املطلب األول 
97م التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون                            يدعتدور التجارة البينية يف : املطلب الثاين 

98معوقات التجارة البينية لدول جملس التعاون                                                        : املطلب الثالث 
101خالصة الفصل 

102الخاتمة 
106قائمة المراجع 

116المالحق
125الفهرس



الفھرس

128


	الواجهة.pdf
	بسم الله.pdf
	الاهداء.pdf
	كلمة شكر.pdf
	الملخص.pdf
	فهرس الجداول.pdf
	فهرس الاشكال.pdf
	المقدمة العامة.pdf
	التكامل الاقتصادي العربي ف1.pdf
	التكامل الاقتصادي العربي ف2 (تم الإصلاح).pdf
	الفصل الثالث دراسة الحالة دول مجلس التعاون (تم الإصلاح).pdf
	الخاتمة.pdf
	المراجع.pdf
	الفهرس.pdf

