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  التكامل االقتصادي العريب 
  واقع وآفاق

  * اجلوزي مجيلة.د
  جامعة اجلزائر

  
Résumé : 
L'histoire du monde arabe est marquée par les différents essais 
d'intégration économique régionale, qui ont subi d'échec; jusqu' à la 
création de la grande zone de libre échange arabe et sa mise en œuvre 
en 1998. Cette zone est considérée comme une tentative à motiver les 
efforts d'intégration économique arabe, malgré les obstacles qui les 
rencontre. Et parmi ces obstacles le projet du grand moyen orient 
proposé par les états unis et soutenu par Israél, et le projet du 
partenariat euro – méditerranéen présenté par l'union européenne. 

  
  :    املقدمة

    لقد متيز الربع األخري من القرن العشرين بتسارع وترية إنشاء تكتالت إقليمية يف خمتلف 
حيث أصبح التكامل االقتصادي اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه الدول الكربى , أحناء العامل

 عامل وذلك لكونه الوسيلة الوحيدة اليت تساعد الدول على إثبات وجودها يف, قبل الصغرى 
  . حافل باملستجدات واملخاطر اليت هي أكرب بكثري من أن تتحملها دولة واحدة مبفردها

    أدى هذا الواقع االقتصادي الدويل، وما أفرزه من احلاجة إىل مواجهة املشكالت 
االقتصادية املعاصرة والتكتالت االقتصادية الدولية، باإلضافة إىل االنتفاع من املزايا والعوائد 

إىل حذو الدول العربية يف ذلك حذو دول العامل , يت ميكن أن يتيحها التكامل االقتصاديال
  .عموما يف اجتاه التكامل االقتصادي
  ـــــــــــــ

: مايل. جامعة اجلزائر. كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري. أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس* 
phdkeddi@yahoo.com  

  



 الدكتورة اجلوزي مجيلة                                         التكـامـل االقتصـادي العريب واقع وآفاق

  5                                                                        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا   عدد
 

26

  :عوقات التكامل االقتصادي العريبمقومات وم: أوال

 تتمتع الدول العربية مبقومات خاصة بإمكاهنا أن : مقومات التكامل االقتصادي العريب-)1
  )1 (:تزيد من فاعلية التكامل االقتصادي وميكن تلخيص هذه املقومات فيما يلي

وثروة بترولية،       توفر املوارد الطبيعية من أراضي زراعية وغابات ومراع وثروة حيوانية، -)أ
وثروة مالية، وثروة معدنية، ويالحظ أن اجلزء األكرب من هذه املوارد مل يستغل بعد 

 مليون هكتار 69,1اإلستغالل األمثل، حيث تقدر األراضي الزراعية يف الدول العربية حبوايل 
وعة مومسيا ، وحتتل األراضي املزر2003يف سنة )  من املساحة اإلمجالية للدول العربية 5%(

 من مساحة األراضي املزروعة، كما تقدر مساحة الغابات يف نفس السنة  %88حوايل 
 من املساحة اإلمجالية للدول العربية، وتقدر مساحة  %6مليون هكتار ومتثل  84,6حبوايل 

 من املساحة  %32أي بنسبة  (2003 مليون هكتار يف سنة 451,7املراعي حبوايل 
  )2().اإلمجالية

توفر رؤوس األموال بشكل هائل نتيجة ضخامة عائدات البترول، إال أن هذه األموال  -)ب
ال ومل تسهم بشكل جدي يف تنمية الدول العربية، وإمنا تتجه حنو االستثمار يف اخلارج، 

  )3( مليار دوالر248,5 إىل 2004حيث وصلت عوائد الصادرات النفطية العربية يف عام 
ية يف الوطن العريب، حيث بلغ عدد السكان يف الدول العربية سنة توفر املوارد البشر -)ج

كما بلغ عدد .  من عدد سكان العامل% 5 مليون نسمة أي ما يعادل 306,4 حوايل 2004
  . مليون عامل عريب115 حوايل 2003العمال يف سنة 

لسي والذي  اتساع السوق يف الوطن العريب الذي ميتد من اخلليج العريب إىل احمليط األط-)د
  . مليون مستهلك306,4يضم أكثر من 

موقع الدول العربية موقع إستراتيجي له أمهيته االقتصادية اخلاصة، حيث حيتل مركزا  -)ه
متوسطًا بني ثالث قارات هي آسيا، إفريقيا وأوروبا، وتطل معظم الدول العربية على حبار 

ا البعض وتتميز تضاريسها بوجود وحميطات العامل مما يسمح هلا بربط دول العامل يبعضه
  )4(.جماري ومساقط مائية تسمح بتوليد طاقات كهربائية هائلة

  :ميكن تقسيم هذه املعوقات إىل ثالث جمموعات:  معوقات التكامل االقتصادي العريب-)2
  :املعوقات االجتماعية -)أ
ل العربية من أهم يعترب االختالف الكبري والتباين يف مستويات املعيشة بني خمتلف الدو- 

، حيث جند يف الدول العربية دول )5(وأقوى عقبات التكامل االقتصادي والتوحيد السياسي
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فبينما تتمتع دول اخلليج البترولية باقتصاديات قوية، حيث بلغ متوسط . غنية ودول فقرية
 دوالر على 21771  و42676نصيب الفرد من الدخل الوطين يف كل من قطر واإلمارات 

تعاين دول عربية أخرى ويالت الفقر حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من . 2004وايل يف الت
  )6(. دوالر على التوايل451 و620الدخل الوطين يف نفس السنة يف كل من اليمن وموريتانيا 

 أدى تزايد معدالت منو السكان يف بعض الدول العربية إىل تعميق الفجوة بني الفقراء -
لدول، مما ساهم يف خلق مشكالت اقتصادية واجتماعية أسفرت عن واألغنياء يف هذه ا

ارتفاع معدالت البطالة وتناقص العمالة املاهرة وتفشي ظاهرة األمية بشكل كبري، حيث 
 يف بعض الدول العربية كالعراق وموريتانيا، فقدرت يف  %50بلغت نسبة األمية أكثر من 

، كما بلغت نسبة 2002 فما فوق يف سنة سنة 15 من الفئة العمرية % 59,9العراق بـ 
  )7(. سنة فما فوق15 من الفئة العمرية  %58,8األمية يف موريتانيا يف نفس السنة 

    إضافة إىل هذه األمية العلمية هناك أمية أخرى يف الدول العربية أكثر خطورة أال وهي 
  )8(.رات القطريةوهي آفة يصاب ا املسؤولون عن إصدار القرا" األمية التكاملية"

 ارتباط أعمال التكامل االقتصادي العريب باألجهزة الرمسية، غياب حركة شعبية مناضلة من -
، "املؤمتر القومي العريب"و" منتدى الفكر العريب يف عمان"أجل الوحدة العربية، فقد تشكل 

  .)9(ولكن احنصر عملهما يف النطاق الفكري فقط
  :عوائق السياسية للتكامل االقتصادي العريب فيما يلي نلخص ال: العوائق السياسية-)ب
ال تزال بعض هذه الصراعات :  الصراعات واخلالفات السياسية احلادة بني الدول العربية-

دون حل، حيث فشلت اجلامعة العربية يف التوصل إىل حلول ملثل هذه املشكالت، مما انعكس 
 العربية، حيث كان من الصعب عليها بشكل مباشر على العالقات االقتصادية بني الدول

االتفاق على سياسة مشتركة يتم إدراجها ضمن نضمها احلكومية وسياستها الوطنية املتباينة، 
بينما تطبق كل دولة سياسة خاصة ا حتددها جمموعة من العوامل واملصاحل الداخلية 

  .واخلارجية اليت ختصها وحدها
 العامة مما جيعل الغرب ينتهز هذه التناقضات بني الدول  تغليب املصاحل الضيقة على املصاحل-

العربية ليتدخل يف شؤوهنا بطرق مباشرة أو غري مباشرة للتقليل من قوا والقضاء على 
الصناعة بصفة عامة والصناعات احلربية بصفة خاصة إن وجدت، وهذا حلماية املصاحل الغربية 

  )10(.وأمن إسرائيل يف املنطقة
عدم )11(وكان وراء ضعف اإلرادة السياسية عوامل عديدة أمهها،: دة السياسية ضعف اإلرا-

وضوح الفوائد الكبرية املتبادلة للتكامل االقتصادي أو إدراكها بسبب قلة املعلومات أو عدم 
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وضوحها يف أحسن األحوال، مما أضعف االقتناع لدى أصحاب القرار السياسي جبدواها 
سياسي، ال االقتناع املوضوعي وراء تبين العديد من االتفاقيات لقد كان احلرج ال. وجديتها
  .العربية

لقد أدت : ةحالة االنفصام بني األنظمة احلاكمة يف الدول العربية وبني األغلبية اجلماهريي -
هذه احلالة إىل تفشي ظاهرة اإلرهاب بدالً من الدميوقراطية، وإىل تعميق حالة اإلحباط لدى 

من املسامهة اإلجيابية يف بناء األهداف املطروحة، مما أدى إىل خلق صعوبات املواطنني بدالً 
  )12(.فعلية يف الطريق إىل اختاذ قرارات مشتركة

  : املعوقات االقتصادية-)ج
 تتفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو االقتصادي، األمر الذي يزيد من اتساع -

لعربية حيث أن املستفيد أكثر من التكامل هو الدول اهلوة بني مستويات املعيشة بني الدول ا
  )13(.ذات معدل النمو االقتصادي املرتفع

 اختالف األنظمة االقتصادية بني الدول العربية، مما يؤدي إىل صعوبة تنسيق السياسات -
  .االقتصادية

وغياب  ضعف القاعدة اإلنتاجية والتوجه اخلارجي إلستراتيجية التنمية يف الدول العربية -
  .التنسيق بني سياساا االقتصادية

 التبعية االقتصادية واملالية للدول املتقدمة، وهذه التبعية جتعل املصاحل اخلاصة لكل دول -
عربية أكثر إحلاحا من السعي لتحقيق املصلحة العامة جملموع الدول العربية، وهذا الوضع 

ك لصاحل الدول املتقدمة اليت تسعى يؤدي إىل حدوث تفتت بني الدول العربية ويتم كل ذل
  )14(.جاهدة إىل إعاقة كل حماولة للتكامل بني الدول العربية

 ضعف وقلة النقل واملواصالت، حيث يعاين هذا القطاع من التخلف واالنقطاع بني الدول -
العربية، األمر الذي يستلزم قيام سياسة مشتركة بني الدول العربية لفرض تنمية وإنشاء شبكة 
واسعة من السكك احلديدة مع توسيع وتوحيد هذه اخلطوط، وإنشاء األساطيل الربية 
والبحرية واجلوية ملواجهة احتياجات التنمية االقتصادية، وتوسيع التبادل التجاري ألن العربة 
  .ليس يف تقرير حرية انتقال السلع واألشخاص، بل يف توفري اإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك

التنافسي القتصاديات الدول العربية، فهناك عدد كبري من الصناعات املتماثلة  البنيان -
، ذات اإلنتاجية املنخفضة ونفقات اإلنتاج املرتفعة اليت ال تنتج إال يف ظل احلماية، )املتنافسة(

األمر الذي يعين أن قيام التكامل، يؤدي إىل القضاء على كثري من هذه الصناعات، وبالتايل 
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اا والعمال املشتغلني فيها، إال أنه من املمكن التغلب على ذلك من خالل تضرر أصح
  . التنسيق الصناعي الذي يعامل هذه الصناعات معاملة خاصة

 اختالل اهلياكل االقتصادية للدول العربية، ويتضح ذلك من اعتمادها يف معظمها على -
ع معدالت التنمية يف األجل سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع، حيث ال تستطيع أن تدف

الطويل أو حتقيق اإلستقرار االقتصادي يف األجل القصري، واستمرار هذا االختالل حىت بعد 
مرور نصف قرن من احلرب العاملية الثانية، وخفض هذا من معدالت النمو االقتصادي 

  )15( .بالدول غري البترولية ويتضمن ذلك افتقار الدول العربية للقدرة على التحول

  مسار التكامل االقتصادي العريب: ثانيا

 لقد متت يف الواقع حماوالت كثرية لتدعيم العالقات االقتصادية بني الدول العربية واالستفادة 
وذلك دف حل مشكالت تلك املنطقة االقتصادية , من مزايا تكثيف التعاون االقتصادي

  .واالجتماعية
 من صيغ التعاون والتكامل وخاصة يف اجملال     وسجل الدول العربية حافل بالعديد

االقتصادي، وقد ارتبط هذا العمل بقيام جامعة الدول العربية وذلك لكوهنا أول تنظيم قوي 
يف تاريخ العرب املعاصر، وفيما يلي نتعرض إىل بعض جتارب التكامل االقتصادي العريب اليت 

  .نراها مهمة
عقدت معاهدة الدفاع املشترك : القتصادي معاهدة الدفاع املشترك والتعاون ا-)1

 ونصت يف املادة الثامنة منها )16(.، بني دول اجلامعة العربية1950والتعاون االقتصادي يف 
على إنشاء جملس اقتصادي يتكون من وزراء الدول املتعاهدة املختصني يف الشؤون االقتصادية 

اه كفيال بتحقيق أهداف هذا أو من ميثلهم ليقترح على حكومات الدول األعضاء ما ير
  )17(.التعاون االقتصادي العريب

 اختذت اللجنة السياسية جلامعة الدول العربية : مشروع الوحدة االقتصادية العربية-)2
 بشأن تأليف 22/05/1953مبادرة تعرب عن طموحها السياسي، فقد اختذت قرارها بتاريخ 

ل للوحدة االقتصادية واخلطوات اليت جيب أن جلنة من اخلرباء العرب تتوىل إعداد مشروع كام
  .تتبعها من أجل حتقيق هذه الوحدة

 1957    متت املوافقة على مشروع الوحدة االقتصادية الذي مت االنتهاء من إعداده يف جوان 
من قبل عدد حمدود من الدول العربية بعد مرور مخس سنوات على األقل، فقد وافقت عليه 
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. 09/12/1962العراق وسوريا يف , 1962رب والكويت يف جوان كل من مصر     واملغ
  )18(.03/04/1964 ، ودخل املشروع حيز التنفيذ يف07/02/1963اليمن يف 

 واجتهت إىل طريق 1964    ختلت الدول العربية عن مشروع الوحدة االقتصادية يف عام 
  .آخر هو سوق املشتركة

لوحدة االقتصادية التابع للجامعة العربية اتفاقية  عقد جملس ا: السوق العربية املشتركة-)3
تضمنت االتفاقية برناجما زمنيا اشتمل على مراحل متدرجة يتم . )19(1964 أوت 13يف 

خالهلا حترير التجارة من الرسوم اجلمركية والقيود األخرى املفروضة على الواردات، وأطلق 
 وهي 1965، انضمت إليها أربع دول يف "ركةاتفاقية السوق العربية املشت"على تلك االتفاقية 

مصر وسوريا واألردن والعراق، وبعد اثنيت عشر سنة انضمت ثالث دول أخرى هي ليبيا 
واليمن وموريتانيا، وخالل تلك الفترة مل تكن السوق العربية املشتركة يف حقيقتها وجوهرها 

تركة، ولكن على الرغم سوى منطقة جتارة حرة، ومل تتطور إىل احتاد مجركي أو سوق مش
من ذلك اعتربت هذه االتفاقية من أهم اإلجنازات اهلادفة إىل حتقيق الوحدة االقتصادية، حيث 
حققت يف حينها زيادة واضحة يف حجم التجارة البينية للدول املوقعة عليها، مث ظلت السوق 

يع معاهدة السالم  حينما مت جتميد عضوية مصر يف اجلامعة العربية بعد توق1980قائمة حىت 
مع إسرائيل، فتوقفت الدول األعضاء األخرى يف السوق عن تطبيق االتفاقية املربمة بعد 

  )20(.خروج أكرب سوق من حيث احلجم من االتفاقية
 أصدر جملس الوحدة االقتصادية العربية قرار بشأن اعتماد الربنامج 1998    ويف عام 

وق العربية املشتركة بشكل تدرجيي على ثالث مراحل التنفيذي الستئناف تطبيق اتفاقية الس
، ولكن 1999يتم خالهلا إلغاء كافة الرسوم اجلمركية والقيود على الواردات، بدًءا من عام 

  .مل تنجح هذه احملاولة أيضا
 مت عقد اتفاقية تيسري وتنمية : اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية-)4

، ومت التوقيع عليها من قبل إحدى وعشرين 1981لتجاري بني الدول العربية يف سنة التبادل ا
دولة عربية، ودف إىل اإلعفاء الكامل من الرسوم والقيود على السلع الزراعية واحليوانية، 
واملواد اخلام املعدنية وغري املعدنية، كما مت تصنيف املنتجات الصناعية وفقا لقوائم حتدد الحقا 

ونصت االتفاقية على عدم إمكانية منح ميزة تفضيلية لدولة غري .  مفاوضات مجاعيةضمن
 وهي 1982عربية تفوق تلك املمنوحة للدول األطراف، كما أبرمت اتفاقية أخرى يف سنة 

اتفاقية موحدة الستثمار رؤوس األموال العربية، ووقع عليها إحدى وعشرون دولة، وتنص 
ضمانات أساسية ميكن دعمها بامتيازات أخرى عن طريق اتفاقيات على منح األموال العربية 
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  .ثنائية
    رغم اإلمجاع العريب على هذين املشروعني إال أهنما مل حيظيا بنجاح يذكر، إذ حالت 

  .العراقيل التجارية والسياسية وغريها دون تنفيذمها
حلرة العربية الكربى مبادرة  تعترب منطقة التجارة ا: منطقة التجارة احلرة العربية الكربى-)5

جديدة جلامعة الدول العربية حتاول من خالهلا إحياء جهود التكامل االقتصادي اإلقليمي غري 
الناجحة، وتستهدف أساسا حترير التجارة العربية من القيود اجلمركية والقيود األخرى ذات 

  .األثر املماثل
 1996 احلرة العربية الكربى يف جوان سنة     مت التوقيع على اتفاقية تأسيس منطقة التجارة

بالقاهرة، حيث مت االتفاق على إزالة احلواجز التجارية بني الدول اإلثين عشر أعضاء اجلامعة 
 على أن تلغى مجيع 1998ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف أول جانفي . العربية آنذاك

  .2007الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء يف 
 تتوافر منطقة التجارة احلرة العربية :ت منطقة التجارة احلرة العربية الكربى مقوما-)أ

  :الكربى على عدة مقومات نذكر منها
 حيث أن قرار إنشاء املنطقة قد صدر على مستوى رؤساء الدول : توفر اإلرادة السياسية-

  )21(.العربية،   وملوكها، ووزراء خارجيتها
حيث يوجد شرطني : التجارة احلرة العربية الكربى وجود السند القانوين ملنطقة -

لالنضمام إىل املنطقة، أحدمها املصادقة على اتفاقية تيسري وتنمية التبادل بني الدول العربية، 
   )22(.والثاين يتعلق باملوافقة على الربنامج التنفيذي

  . تنامي مؤسسات العمل العريب املشترك-
  .ة لتحرير التجارية العربية االجتاه إىل عقد اتفاقيات ثنائي-
 إرساء املنظمة العاملية للتجارة لقواعد جديدة تساعد على التكامل االقتصادي العريب، -

تتضمن وبصورة حتمية انفتاح احلدود العربية فيما بينها، وذلك بانضمامها إىل املنظمة العاملية 
  .للتجارة

رب وجود هذا الربنامج ضروريا لالعتراف  يعت: الربنامج الزمين إلقامة منطقة التجارة احلرة-
الدويل باملنطقة، وخاصة من قبل املنظمة العاملية للتجارة، وحددت فترة الربنامج بعشر سنوات 

، حيث يتم ختفيض الرسوم بنسب 31/12/2007 وتنتهي يف 1998 جانفي 01تبدأ من 
ن الدول العربية  سنويا، وبعد جتربة تطبيق استمرت أربع سنوات ورغبة م %10متساوية 

باإلسراع يف استكمال إقامة هذه املنطقة وبناًءا على توجيه مؤمتر القمة العربية الثالث عشر 
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، أدخل اجمللس االقتصادي واالجتماعي تعديال على الربنامج 2001املنعقد بعمان عام 
، 2005التنفيذي يقضي باستكمال إقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى مع مطلع 

ويكون ذلك من خالل تطبيق نسب ختفيض على الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب 
  )23(. يف كل سنة %20 تبلغ 2005 و2004املماثلة األثر عامي 

 رغم توفر عدة مقومات ملنطقة التجارة : عقبات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى-)ب
  )24(:قات اليت نلخصها فيما يلياحلرة العربية الكربى، إال أهنا مل ختل من املعو

  . غياب الشفافية واملعلومات حول التعاون التجاري بني الدول األطراف-
 عدم اتفاق الدول العربية حىت اآلن على إزالة القيود غري اجلمركية على الواردات العربية -
رية وتوفري املوارد ،   وذلك حلماية منتجاا الوطنية من املنافسة، وضبط موازينها التجا)البينية(

  . املالية مليزانياا
  . عدم حتديد قواعد املنشأ حتديدا دقيقًا، مما يؤدي إىل التالعب-
  . تعقيد اإلجراءات اإلدارية وإجراءات التخليص يف املنافذ احلدودية والتعسف يف تطبيقها-
لقد حرصت  :مدى انضمام الدول العربية إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -)ج

الدول العربية على اإلنضمام إىل منطقة التجارة العربية الكربى منذ الشهور األوىل من بدء 
  )25(:ويعود ذلك إىل العوامل التالية, 1998تنفيذ الربنامج التنفيذي، أي منذ عام 

 الرغبة يف اإلنضمام إىل تكامل إقليمي عريب حيفظ للدول مصاحلها االقتصادية يف ظل -)1
  .تغريات الدوليةامل
 االنضمام منذ السنة األوىل يسهل على الدولة الوفاء بالتزاماا جتاه الدول األعضاء -)2

األخرى، حيث أن الدولة اليت تتأخر باالنضمام حىت السنوات الالحقة سيكون عليها االلتزام 
مركية باملستوى الذي وصلت إليه الدول األعضاء يف حترير تبادل السلع من الرسوم اجل

  .والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل
 االستفادة منذ البداية من السوق الواسعة للدول العربية إضافة إىل التكيف التدرجيي مع -)3

على املنتجات )  سنويا %10بـ (املنافسة الناجتة عن التخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية 
  .العربية املماثلة يف السوق احمللي

إضافة إىل الشرطني السابقي (نضمام إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى     يتطلب اال
، إيداع الدول الراغبة يف االنضمام هليكل تعريفاا اجلمركية املطبق يف هناية عام )الذكر

 لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية، والذي يتم على أساسه تطبيق التخفيض 1997
مركية والرسوم  والضرائب ذات األثر املماثل وإيداع التوجيهات الرمسية التدرجيي للرسوم اجل
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  )26(.الصادرة إىل املنافذ اجلمركية بالدولة لتطبيق هذا التخفيض التدرجيي
    وبلغ عدد الدول العربية اليت اختذت إجراءات التنفيذ ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

األردن، اإلمارات، " هي )27( التنفيذي أربعة عشر دولة عربيةبعد عام واحد من بدء الربنامج
لبنان، ليبيا، مصر، , البحرين، تونس، السعودية، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت

، مما يعكس اجلدية اليت تتعامل ا الدول العربية مع هذه املنطقة وإدراك أمهيتها يف ظل "املغرب
لراهنة، أما مع انتهاء تطبيق الربنامج التنفيذي إلقامة منطقة املتغريات االقتصادية الدولية ا

 فوصل عدد الدول العربية األعضاء سبعة 2005التجارة احلرة العربية الكربى يف مطلع عام 
، أما اجلزائر فبدأت يف )28(عشر دولة عربية بعد انضمام كل من السودان، فلسطني، واليمن

  .2002منذ سنة إجراءات اإلنضمام إىل هذه املنطقة 

  :حتديات التكامل االقتصادي العريب: ثالثا

    نظرا لواقع االقتصاديات العربية وختلف هياكلها اإلنتاجية وعدم توافر هياكل اإلنتاج 
املالئمة للتكامل    واخنفاض نسبة التجارة العربية البينية وما يعين ذلك من اخنفاض األمهية 

 العربية البينية يف التأثري على معدل منو الناتج وهيكل تكوينه، النسبية اليت حتظى ا التجارة
ومن مث فإن عدم عالج وتذليل تلك املشاكل واليت حالت دون حتقيق التكامل االقتصادي 
العريب، دفع الدول العربية إىل البحث عن مصاحلها يف العامل اخلارجي منفردة، مما أدى إىل 

رصة الثمينة لتحطيم أي جهود للتكامل االقتصادي العريب، استغالل الدول املتقدمة هلذه الف
وتقدمي بدائل له، فالواليات املتحدة قدمت السوق الشرق األوسطية كبديل، واقترح االحتاد 

  .األورويب الشراكة األورو عربية كبديل آخر
  : السوق الشرق األوسطية-)1
رب اخلليج الثانية وانتهاء  كان من تداعيات ح:نشأة السوق الشرق أوسطية وأهدافها-)أ

، وما تاله من اتفاق أوسلو 1991احلرب الباردة انعقاد مؤمتر مدريد لسالم الشرق األوسط 
، واملسمى إعالن 1993بني الكيان الصهيوين       ومنظمة التحرير الفلسطينية يف سبتمرب 

لى العمل االقتصادي  الفلسطيين الذي شكل منعطفا خطريا أثار السلبية عياملبادئ اإلسرائيل
العريب املشترك يف مرحلة دقيقة من التاريخ العريب املعاصر تشهد فيه العالقات االقتصادية 

ومن هذا املنطلق متت الدعوة إىل عقد اجتماعات قمة . )29(العربية تعثرا وضعفًا كبريا
مريكي، اقتصادية الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتت رعاية جملس العالقات الدولية األ

ومنتدى دافوس االقتصادي السويسري، ومت بالفعل عقد أربعة مؤمترات، أوهلا مؤمتر الشرق 
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، والثاين يف عمان عاصمة األردن يف 1994األوسط ومشال إفريقيا بالدار البيضاء يف أكتوبر 
 الذي 1997، وأخريا مؤمتر الدوحة يف قطر عام 1996، مث الثالث بالقاهرة يف عام 1995
ت االنتباه إىل حماولة جادة لتمزيق الوطن العريب وتغيري خريطته ومسح هويته اليت استقرت يلف

يف وجدان العرب منذ أمد بعيد، فالقى معارضة كثرية حول انعقاده وقاطعته كل من مصر 
والسعودية، وأعلنت مصر أن عدم مشاركتها رسالة إىل العامل بأن توقف مسرية السالم 

  )30(. سيؤثران على التعاون االقتصادييوالتعنت اإلسرائيل
 ب    يهدف مشروع السوق الشرق األوسطية إىل تسويق مشاريع التعاون اإلقليمي الستيعا
. الكيان الصهيوين وتسليمه زمام األمور يف املنطقة واهليمنة عليها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا

ية واألمريكية على موارد املنطقة كما يهدف مشروع الشرق أوسطية إىل اهليمنة اإلسرائيل
  .وأسواقها وطمس اهلوية العربية وإهناء أي جتمع قائم على أساس العروبة

لقد أثار مشروع السوق الشرق :  املوقف العريب من مشروع السوق الشرق أوسطية-)ب
لى األوسطية جدالً واسعا حول أثاره على مستقبل التعاون العريب ومدى قدرة النظام العريب ع

  : االستمرارية والتطور من عدمه، وخرجت اآلراء متباينة بني
من يرى أن التمادي يف تطوير مفهوم الشرق أوسطية سيؤدي حتما إىل القضاء على النظام  -

العريب الذي ظل قائما حىت اآلن، رغم عثراته العديدة ونقاط ضعفه، وذوبان اهلوية العربية 
من اهلوية اليهودية والفارسية والتركية باإلضافة إىل حلساب هوية أخرى شرق أوسطية تتض

  )31(.اهلوية العربية الراهنة
ومن يرى أنه ميكن التعايش بني النظام العريب القائم والشرق أوسطية وحتقيق نوع من  -

  .التكامل يف هذا اإلطار
ريضة حتسم هذا     ونظرا هلذا التباين يف التقدير، جاء موقف اجلامعة العربية ليضع خطوطًا ع

  )32(.التباين،  وتضمن موقف اجلامعة العناصر التالية
 ال ميكن إلغاء املقاطعة العربية إلسرائيل بشكل تام، قبل انتهاء األسباب اليت دعت إليها، -

  .وذلك محاية ملصاحل الدول العربية ووسيلة الستعادة حقوقها
سرائيل حيث ستتعامل كل دولة  ال جيب أن يترتب على السالم ميزة اقتصادية خاصة إل-

  .عربية معها وفقًا ملعايري املصلحة الوطنية
 إعطاء األولوية لتأييد السالم الشامل والعادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس -

  .مبدأ األرض مقابل السالم
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يت  الدول العربية دوالً ذات سيادة ختتار كل منها وبكل حرية حجم وشكل العالقة ال-
  .تربطها بإسرائيل

 أن السوق الشرق أوسطية لن تكون على حساب الدول العربية اليت تربطها روابط وثيقة -
  .عدة، إذ أن هناك أسسا قائمة لتطوير العمل العريب املشترك يف شىت اجملاالت

 نلخص التحديات اليت تطرحها السوق الشرق : حتديات السوق الشرق أوسطية-)ج
  :جوانبأوسطية يف ثالث 

  )33(: التحديات السياسية-
 تغيري األولويات، وفرض أسبقية اجلانب االقتصادي على التقدم يف مسار التسوية السياسية، -

وإطالق عملية التطبيع وإلغاء املقاطعة املفترض أن تأيت نتاجا للتسوية، األمر الذي يهدد 
لتفاوضية املتبقية لديه لتحقيق تلك العملية السلمية، وجتريد اجلانب العريب من أدوات الضغط ا

املبادئ، وزيادة الضغوط على كل من سوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية لتقدمي 
  .تنازالت إضافية لصاحل إسرائيل

 إعادة تشكيل خريطة املنطقة على أساس التصنيف الذي يعتمده البنك الدويل لشمال -
السودان، الصومال، : ليا مخس دول عربية وهيإفريقيا والشرق األوسط، والذي يستبعد ك

أما استبعاد ليبيا والعراق وإيران فقد جاء مؤقتا وألسباب . جيبويت، موريتانيا وجزر القمر
  .وجرى ضم إسرائيل، وإحلاق تركيا باملنطقة. سياسية

    ويشمل مشروع السوق الشرق أوسطية، ديدا خطريا لوحدة اهلوية العربية، ويستهدف 
االنقسام والشرذمة بني دوله من خالل انقطاع أجزاء منه، وضمها إىل جتمعات أخرى يف 

  .الوقت الذي يتم فيه ضم دول أخرى غري عربية إىل التكامل الشرق األوسطية اجلديد
 إضعاف املوقف العريب واالستفراد به بعيدا عن ضوابط وقرارات الشرعية الدولية من -

ة، رغم كوهنا اإلطار الرئيسي واآللية األساسية للتعاون الدويل، خالل تغييب األمم املتحد
األمر الذي ينعكس سلبا على املوقف العريب وخيل مبيزان القوى اإلقليمي بشدة لصاحل 

  .إسرائيل
 زيادة الضغط على احلكومات العربية لتسريع عملية التسوية والتطبيع عرب إقحام القطاع -

وحماولة توظيفه حتت شعار الشراكة . تجاوز اجلانب االقتصادياخلاص العريب ليلعب دورا ي
اجلديدة من خالل إقحامه املبكر يف مشاريع مشتركة مع القطاع اخلاص اإلسرائيلي لغرض 
التطبيع الواقعي وخلق مصاحل مشتركة ومتشابكة تسهم يف توسيع قاعدة القبول العريب 
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ة، وإضعاف موقف األطراف العربية املباشرة بإسرائيل، قبل وفائها باستحقاقات عملية التسوي
  .يف عملية السالم للتأثري عليها

  )34(:ميكن تلخيصها فيما يليو:  املخاطر االقتصادية-
 إعادة توزيع موارد املنطقة العربية وفرض الشراكة اإلسرائيلية يف استغالل تلك املوارد عرب -

  .صيغ وآليات التعاون االقتصادي املقترح
ائيل يف املنطقة اليت رفضتها ويف ظروف تتيح هلا بلوغ مركز متميز على حساب  دمج إسر-

العرب، حيث ميكنها استقطاب أكرب قدر ممكن من املوارد الطبيعية واملالية من مياه ونفط 
  .ورأمسال

 فرض إسرائيل كعضو متميز يف صيغة تعاون اقتصادي يفتقر إىل احلد األدىن من متطلبات -
ي، حيث يتم فرض إسرائيل يف ظل اختالل كبري يف موازين القوى االقتصادية التوازن الضرور

  .بينها وبني الدول العربية
 يف حالة زيادة تدفق االستثمارات األجنبية على املنطقة، إسرائيل هي اليت تستقطب اجلزء -

  )35(.األعظم منها، نتيجة المتداداا املالية والسياسية يف األسواق العاملية
ايد الضغوط على الدول العربية لتنمية سياساا االقتصادية وفقًا للنموذج الغريب  تز-

  .واإلسرائيلي، دون مراعاة لظروف الدول العربية
  )36(: ونلخصها فيما يلي: التحديات املؤسسية-

    تثري املؤسسات اليت أنشأا قمة الدار البيضاء، لتكون إطار للتعاون للشرق األوسط ومشال 
يقيا، خماوفًا كبرية جتاه إمكانية التعايش بني هذه املؤسسات املزمع إنشاؤها والبىن املؤسسية إفر

القائمة للتعاون االقتصادي العريب كاجلامعة العربية وأجهزا ومؤسساا، ومنظمة الوحدة 
  .اإلفريقية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

 حبقيقة كون املشروع -ول العربية  وخصوصا جتاه جامعة الد-    وترتبط هذه املخاوف 
الشرق أوسطي ذو طبيعة إحاللية يعيد تشكيل خريطة جديدة للمنطقة، مما يشكل ديدا 

  .جلامعة الدول العربية     ومؤسساا كدور وإطار قومي
    ويعزز تلك املخاوف، املشاكل اليت تعاين منها مؤسسات العمل العريب املشترك، وعدم 

ع عجلة التنمية يف الدول العربية وإذا مل تعاجل هذه املشاكل، فإن جامعة الدول قدرا على دف
العربية ومؤسسات العمل العريب املشترك مهددة بالزوال، وبالتايل جممل النظام العريب خاصة 
وأن مؤسسات املشروع الشرق أوسطي تلقى العون والدعم اخلارجي لترشيحها كبديل أكثر 

  .واملروجني لهأمهية يف رأي دعاته 
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  : الشراكة األورومتوسطية-)2
شهد النصف األول من تسعينات القرن العشرين،  )37(: نشأة الشراكة األورومتوسطية-)أ

حتركات من جانب الدول الرأمسالية الكربى إلعادة تنسيق العالقات الدولية، وقادت 
د، كما توجهت دول الواليات املتحدة األمريكية جهودا إلرساد قواعد نظام عاملي جدي

اإلحتاد األورويب حنو إعادة تقييم سياساا جتاه دول اجلوار املطلة على شرق وجنوب 
 1992املتوسط، وكانت بدايات هذا التوجه بيان قمة اجمللس األورويب الذي عقد يف جوان 

  متاما كالشرق-الذي تضمن التأكيد على أن الضفتني اجلنوبية والشرقية للبحر املتوسط 
 تشكل مناطق جغرافية يرتبط ا اإلحتاد األورويب مبصاحل قوية تتمثل يف احلفاظ -األوسط 

مث دعا اجمللس الوزاري األورويب يف اجتماعه الذي . على األمن واالستقرار يف تلك املناطق
، اللجنة األوروبية لوضع ورقة عمل حول 1994باليونان يف جويلية " كورفرو"انعقد يف 
ساسية لسياسة أورومتوسطية وقد أقرت هذه الورقة يف القمة األوروبية اليت عقدت املبادئ األ

، مث جاء انعقاد مؤمتر برشلونة للشراكة 1994بأملانيا خالل ديسمرب " أيس"يف 
 شاركت فيه الدول العربية املتوسطية 1995 نوفمرب 28-27األورومتوسطية خالل اليومني 
,  كما شاركت فيه كل من تركيا وقربص ومالطا وإسرائيلباستثناء ليبيا، ألسباب سياسية،

صدر يف ختام أعمال املؤمتر إعالن برشلونة الذي عاجل العديد من القضايا من أمهها الشراكة 
االقتصادية واملالية، الشراكة الثقافية واالجتماعية، والقضايا اإلنسانية، كما وضع املؤمتر 

  )38(.برنامج عمل وآلية للمتابعة والتنفيذ
 جاء إعالن برشلونة مبجموعة من األهداف : أهداف الشراكة األورومتوسطية-)ب

  )39(:للشراكة األورومتوسطية واليت نلخصها فيما يلي
 جعل املنطقة املتوسطية فضاء للحوار والتبادل والتعاون من أجل حتقيق السلم واالستقرار -

  .واالزدهار
  .قوق اإلنسان ترسيخ مبادئ الدميوقراطية واحترام ح-
 تنمية املنطقة اقتصاديا واجتماعيا بشكل دائم، مبحاربة الفقر وإجياد فرص أفضل للتقارب -

  .بني الثقافات
  )40(. تقليل الفوارق التنموية وتقليص فجوات التطور يف املنطقة األورو متوسطية-

ة من األهداف مل     إضافة إىل األهداف السابقة يسعى اإلحتاد األورويب إىل حتقيق جمموع
  )41(:يعلن عنها، وتتمثل أساسا فيما يلي
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 توفري سوق أوسع لصادراته، وزيادة نفوذ الدول األوروبية لتشمل دول البحر األبيض -
  .املتوسط

  . مقاومة وحماربة اهلجرة السرية واهلجرة العمالية من جنوب املتوسط إىل مشاله-
ن الواليات املتحدة األمريكية اليت انفردت بقيادة  حتاول أوروبا فرض نفسها واستقالليتها ع-

  .العامل    ومبشروعها الشرق األوسطي الذي ال يراعي املصاحل األوروبية
 حيمل مشروع الشراكة األورومتوسطية يف طياته : حتديات الشراكة األورومتوسطية-)ج

  :حتديات عديدة أمام التكامل االقتصادي العريب وفيما يلي أمهها
رب الشراكة األورومتوسطية شراكة غري متكافئة، تفتح األسواق العربية على املنتجات  تعت-

األوروبية أكثر مما تفتح أسواق األوروبية على املنتجات العربية، خاصة وأن أحد أهداف 
اإلحتاد األورويب من هذه الشراكة هو إعادة جزء من العمالة العربية املتواجدة يف أوروبا إىل 

  )42(.صلية، مما يزيد من حدة خطر البطالة يف الدول العربيةبالدها األ
 ستواجه الشركات العربية منافسة شديدة من الشركات األوروبية، وهي منافسة غري -

متكافئة، مما يؤدي إىل إفالس عدد كبري من الشركات العربية، كما يؤدي فتح األسواق 
  .وازين التجارية للدول العربيةالعربية أمام املنتجات األوروبية إىل اختالل امل

 سيؤدي اخنفاض متوسط الرسوم اجلمركية على الواردات العربية من اإلحتاد األورويب، إىل -
  .تدين إيرادات املوازنات العامة للدول العربية، وإعاقة تنفيذ مشاريع التنمية
لع الصناعية يطلب     يكيل اإلحتاد األورويب مبكيالني، فالنسبة للصادرات األوروبية من الس

اإلحتاد األورويب من الدول العربية املعنية أن تزيل القيود اجلمركية وغري اجلمركية، أما بالنسبة 
للصادرات العربية الضئيلة من املنتجات الزراعية إليه فيضع أمامها العراقيل الكثرية، حىت ال 

  )43(:إلحتاد األورويبتدخل إال ضمن احلدود املسموح ا يف نطاق السياسة الزراعية ل
 إن حماولة هيكلة اقتصاد الدول املعنية بالشراكة األورومتوسطية وفقا ملتطلبات هذه -

الشراكة، يقتضي جهدا كبريا ومستمرا مما يقلل يف الوقت نفسه من احلافز لالنضمام إىل 
  )44(.التكامل االقتصادي العريب

  :آفاق التكامل االقتصادي العريب: رابعا

تعمل إستراتيجية التكامل االقتصادي العريب على حتقيق عدد من األنشطة والربامج، وذلك     
  :باتباع املراحل التالية
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 فتح منطقة التجارة احلرة العربية الكربى النضمام أي دولة عربية من الدول األعضاء يف -)1
جملس الوحدة جامعة الدول العربية مباشرة إليها، بإخطار يوجه من الدولة إىل أمانة 

االقتصادية العربية يفيد، برغبتها يف االنضمام، وتقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار 
للدول األطراف، ويبدأ تاريخ التحرير للسلع اليت منشأها دول املنطقة، بالنسبة للدولة 

تتفاهم مع املنضمة، بعد ثالث أشهر من تاريخ االنضمام، وجيوز للدول العربية األقل منوا أن 
جملس الوحدة االقتصادية العربية على برنامج مناسب هلا، الستكماهلا كافة الرسوم، وحترير 

  )45(.التجارة البينية
  )46(: تسعى الدول العربية إىل إقامة احتاد مجركي، وذلك وفق املراحل التالية-)2
اجلمركية اليت  يتم خالل هذه الفترة توحيد الرسوم ):2009-2006( املرحلة األوىل -)أ

 %25 و %10، وتوحيد نصف الرسوم اليت يكون الفارق بينها بني  %10يبلغ الفارق بينها 
 ويعرض األمر ،%50 و  %25، إضافة إىل توحيد ربع الرسوم اليت يقع الفارق بينها بني 

اليت على اللجنة اجلمركية ليتخذ اجمللس قرارا بشأنه، وتقوم الدول بإعالن براجمها للتخفيضات 
  .جتريها خالل هذه الفترة على أن تستكمل النسب املقررة لنهاية هذه الفترة

 يستكمل توحيد الرسوم اليت كانت فروقها حبدود :)2012-2010( املرحلة الثانية -)ب
،  %50 و %25 كما يضاف توحيد ربع آخر من الرسوم اليت يقع الفارق بينها بني ، 25%

نسبة ملا جتاوز ذلك، وتقوم الدول بإعالن براجمها وتسري قرارات جملس الوحدة بال
  .للتخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفترة على أن تستكمل النسب املقررة لنهاية الفترة

يستكمل توحيد مجيع الرسوم، وتقوم الدول بإعالن  ):2015-2013(املرحلة الثالثة -)ج
ن يستكمل التوحيد بنهاية هذه براجمها للتخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفترة على أ

  .2016ويتم إعالن قيام اإلحتاد اجلمركي حبلول عام . الفترة
 يف عملية تطوير العمل االقتصادي )47(وبدأت الدول العربية من خالل القمة العربية بتونس

العريب املشترك، وتضمنت وثيقة العهد والوفاق والتضامن بني قادة الدول العربية عددا من 
  ور األساسية احملا

  :لتطوير العمل االقتصادي العريب املشترك وتفعيل آليات اليت كان من بينها
 . تطوير مؤسسات وأجهزة العمل االقتصادي العريب املشترك-
 . استكمال اجناز منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وإقامة احتاد مجركي-
 .س االقتصادي واالجتماعي بدراستها وضع إستراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف اجملل-
 . مواصلة اإلصالحات االقتصادية لالرتقاء مبستوى معيشة الشعوب العربية-
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 . العمل على اإلسراع بإجناز سوق عربية مشتركة-
 .وضع إستراتيجية عربية شاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية -

  )48(:شترك لن يتأتى إال بالعمل يف اجملاالت التالية    وهكذا، فإن تطوير العمل االقتصادي امل
 تطوير آلية اختاذ القرار واعتماد الربامج املشتركة والتنسيق فيما بينها، وإدماج مؤسسات -

اجملتمع املدين يف العمل االقتصادي العريب املشترك، ومشاركتها يف بلورة القرارات اليت يتخذها 
 .جهزة العمل االقتصادي العريب املشتركاجمللس االقتصادي واالجتماعي وأ

 .تفعيل دور القطاع اخلاص وزيادة مسامهته يف التكامل االقتصادي العريب -
 .البحث عن اجلوانب واملصاحل املشتركة وتعظيمها -
تبين برامج واقعية على أسس فنية واقتصادية، وإن كانت بسيطة فإهنا قابلة للتطبيق، ومهما  -

 .تؤدي إىل املراد يف األجل الطويلكانت صغرية فإهنا 
 البحث عن احللول للمشاكل والصعوبات يف حينها، وعدم االنتقال من مرحلة إىل مرحلة -

  .أخرى، حىت يتم استكمال املرحلة السابقة وحل مشاكلها
 قابلية القرارات اليت يتم تبنيها من قبل مؤسسات العمل االقتصادي املشترك للتنفيذ، وأن -

وبة بربامج تنفيذية تتضمن وبشكل واضح، آلية التنفيذ واملتابعة والتمويل تكون مصح
 .وااللتزامات املالية املترتبة على الدول املشاركة ومصادر التمويل

  .وضع استراتيجية اقتصادية مشتركة ألهداف حمددة قابلة للتطبيق والتنفيذ -

  :اخلالصة

ديد من جتارب التكامل االقتصادي العريب      استغلت الدول املتقدمة فرصة عدم جناح الع
يف حث الدول العربية على , وعدم عالج وتذليل تلك املشاكل اليت حالت دون حتقيقه

ويف حتطيم أي جهود للتكامل االقتصادي , البحث عن مصاحلها يف العامل اخلارجي منفردة
السوق الشرق األوسطية العريب، بتقدمي بدائل له، فالواليات املتحدة األمريكية قدمت مشروع 
  .كبديل، واقترح االحتاد األورويب الشراكة األوروعربية كبديل آخر

    رغم التحديات اليت تواجه الدول العربية واليت حتول دون حتقيق التكامل االقتصادي 
ضرورة التكامل االقتصادي العريب , ولو كان ذلك متأخرا, العريب، إال أن هذه الدول أدركت

ك من خالل السعي إىل إجناح منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت تعد حماولة ويتجلى ذل
  .  جريئة إلحياء جهود التكامل االقتصادي العريب املتعثرة
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لة العلمية اجمليف ,  "رؤوس األموال العربية وإمكانيات قيام تكامل اقتصادي عريب"، )علي(لطفي  )1(

 .10، ص 1977عني مشس، ، كلية التجارة، جامعة لالقتصاد والتجارة
املنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير قطاع الزراعة والثروة احليوانية والـسمكية يف الـوطن العـريب                 )2(

 .27،  ص 2004
 .87، مرجع سابق، ص 2005التقرير االقتصادي العريب املوحد  , صندوق النقد العريب)3(
 .49، ص 1990، معهد التخطيط القومي، 2ي العريب، ط، التعاون والتكامل االقتصاد)إجالل(راتب  )4(
، الوحدة االقتصادية العربية جتارا وتوقعاا،  اجلزء األول، مركز دراسات الوحدة            )لبيب حممد( شقري   )5(
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