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Résumé : 
L’objectif de ce papier est d’étudier et d’ analyser les actuels et 
futures défis de l’intégration économique de l’assemblé de coopération 
des pays de golfe , soit sur le plan interne ( une économie basée sur 
le pétrole ) .ou externe tel que les exigences de l’OMC et 
l’augmentation du phénomène des intégrations économiques 
régionales et la situation non stable au Proche-Orient  
Et pour assurer la bonne continuité de cette intégration ,il faut que les 
pays de golfe connaissent les défis qu’ils affrontent , et les adaptés 
selon leur intérêts pour faire face aux évolutions internationales 
actuels 

  
  :املقدمة

لقد أبرزت التطورات االقتصادية اليت تزامنت مع مطلع النصف الثاين من القرن العشرين أن 
ميزة االقتصاد العاملي احلايل هي تنامي ظاهرة التكتالت االقتصادية اإلقليمية، وال مكان فيه 

  .تللجهود واحملاوالت الفردية وال لسياسات التقوقع واالنعزالية واالنطواء على الذا
مسريته قبل أكثر من عقدين ونصف العقد من الزمن  اخلليجي ومنذ أن بدأ جملس التعاون

كمنظمة إقليمية تتميز باخلصوصية  الذاتية ،وهو يواجه العديد من التحديات  وقد سعى 
الس ملواجهتها وتذليلها وفق معطيات البيئة اإلقليمية والدولية من جهة  وحجم املوروث 

 .مكاين من جهة أخرىاإل احلضاري و
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ري من التطورات واملتغريات اإلقليمية ونظرا ألننا نعيش قرنا جديدا حيمل يف طياته الكث     

والدولية على خمتلف األصعدة واليت يرتبط جناح التجربة التكاملية اخلليجية مبدى التكيف 
من جهة وأبناء  هلذه األمة العربية املسلمة  كأكادميينيمعها بإجيابية وفعالية، أصبح من واجبنا 

للتكامل االقتصادي لس التعاون ومدى  دراسة وحتليل ومتحيص للتحديات احلالية واحملتملة
  .قدرته على مواجهتها

إن التحديات اآلنية واملستقبلية للتكامل : تتمثل الفرضية األساسية هلذه الدراسة فيما يلي     
مل يف طياا العديد من اآلثار السلبية على جملس التعاون اخلليجي حت ياالقتصادي اخلليج

  .ديات دول الس كدول منفردةكمنظمة إقليمية وعلى اقتصا
عند النظر يف القضايا املطروحة يف هذه الدراسة يتبني للقارئ والباحث أا :عناصر البحث 

، احملددة سلفاالتقيد باإلشكالية  ناحاول احتتاج إىل الكثري من التعمق واالسترسال، إال أنن
ك باإلسهاب يف مسائل، والتحكم املنهجي يف املوضوع دون اإلخالل بإطاره العام، وذل

 . ومقدمة وخامتة أربعة حماوربحث إىل هذا الوقد قسم  .واالختصار يف مسائل أخرى
اإلطار املنهجي للدراسة من حيث حتديد اإلشكالية، ووضع  انتناول الباحث :املقدمةففي 

  .… الفرضية، وطبيعة األدوات املستعملة
 احملورأما يف .هداف جملس التعاون اخلليجيأ و التعرف عن نشأة ناحاول:  األول احملوريف 
 الثالث احملورويف .مبراحل التكامل االقتصادي يتطرقنا إىل عالقة جملس التعاون اخلليجف الثاين

فتم  األخري احملورأما يف .قمنا بالكشف عن التحديات اليت تواجه التكامل االقتصادي اخلليجي
  .اقتراح بعض اإلجراءات لتذليل تلك التحديات

مبحاولة عرض النتائج املتوصل إليها، وتقدمي بعض االقتراحات  اخلامتةوأخريا قمنا يف 
  .والتوصيات

  .نشأة الس أهدافه والعضوية فيه:  أوال

توصل قادة كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة  1981ماي  25يف : املنطلقات - 1
مان ودولة قطر والكويت يف اجتماع عقد يف البحرين واململكة العربية السعودية وسلطنة ع
دف إىل حتقيق التنسيق والتكامل والترابط بني  ،أبو ظيب إىل صيغة تعاونية تضم الدول الست

وصوال إىل وحدا استنادا إىل عمق الروابط الدينية والثقافية  ،دوهلم يف مجيع امليادين
تقارب وتوحد عززا الرقعة اجلغرافية  والتمازج األسري بني مواطنيها وهي يف جمملها عوامل

  .واحلدود املشتركة
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باإلضافة إىل هذه االعتبارات التارخيية واجلغرافية فإن تأسيس الس جاء كرد فعل للوضع  
اإلقليمي الدويل السائد آنذاك ممثال يف تكالب األنظمة االستعمارية على املنطقة وعلى منابع 

ر العراقي واإليراين ومطالبهما احلدودية وأطماعهما النفط خصوصا باإلضافة إىل اخلط
واندالع احلرب العراقية اإليرانية والغزو  1979اإلقليمية، خاصة بعد الثورة اإليرانية سنة 

  …السوفيايت ألفغانستان 
مر هو استجابة لتطلعات أبناء املنطقة لنوع من الوحدة العربية بعد إذن فالس يف حقيقة األ

  .يقها على املستوى العريبأن تعذر حتق
  :من بني األهداف األساسية اليت يسعى الس اىل حتقيقها مايلي: أهداف الس- 2
التكامل والترابط بني الدول األعضاء يف مجيع امليادين وصوال إىل  حتقيق التنسيق و -

   .وحدا
اجلمارك وضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين االقتصادية واملالية والتجارية و -

  .واملواصالت والشؤون الثقافية واالجتماعية والصحية واإلعالمية والتشريعية واإلدارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعليم والزراعة وإنشاء مراكز  -

  .حبوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة 

  ل التكامل االقتصاديحجملس التعاون اخلليجي ومرا: ثانيا

يعترب التعاون يف اال االقتصادي أحد الركائز األساسية اليت يقوم عليها العمل املشترك يف 
بشكل عام فإن اهلدف املتوخى هو االنتقال بدول الس من التعاون و  ،جملس التعاون

والتنسيق  إىل مراحل متقدمة من الترابط والتكامل واالندماج االقتصادي، وحتقيقا لذلك 
الس إطارا شامال للعمل االقتصادي املشترك يتمثل يف االتفاقية االقتصادية وضعت دول 

من إقامة منطقة للتجارة احلرة  1983املوحدة وقد متكنت دول الس مبكرا وحتديدا يف عام 
منتجات وبينها، حيث مت إلغاء الرسوم اجلمركية على املنتجات الزراعية واحليوانية والصناعية 

)1(يعية ذات املنشأ الوطينالثروات الطب
  .وهي املرحلة األوىل يف عملية التكامل االقتصادي 

وقد أقرت دول الس اإلعالن عن االحتاد اجلمركي يف الفاتح من جانفي وهذا دف توحيد 
  .التعريفة اجلمركية لدول الس إزاء العامل اخلارجي

ن موافقة القادة على الرسوم بالنسب ويرى املالحظون بشأن قرار توحيد التعريفة اجلمركية أ
هم لتحقيق الوحدة اجلمركية جتاه العامل اخلارجي األمر املقدرة يعترب يف حد ذاته اإلجناز األ

الذي سيترتب عليه تعزيز القدرة التفاوضية لدول الس يف مفاوضاا مع التكتالت 
ة حنو إقامة منطقة للتجارة احلرة االقتصادية، ويف هذا الشأن تربز املفاوضات اخلليجية األوربي
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وما سيتيحه هذا القرار من تعزيز قدرة البلدان اخلليجية على الوصول إىل أنسب الصيغ حنو 
باإلضافة إىل ذلك يرى املراقبون أن إقرار االحتاد . إقامة تلك املنطقة مع االحتاد األوريب

للتجارة، حيث تقف عقبة  اجلمركي يعزز من موقف السعودية لالنضمام للمنظمة العاملية
  .الرسوم اجلمركية املرتفعة فيها كمعوق رئيسي يف سبيل انضمامها

كما يرى الكثري أن هذا القرار سوف يدفع حبجم التجارة البينية فيما بني دول الس إىل 
من إمجايل التجارة اخلارجية لتلك البلدان، يف حني  8%األفضل حيث تصل النسبة احلالية إىل 

قع نابع من إزالة ا، ولعل هذا الو)2(بالنسبة لدول االحتاد األوريب 60%لك النسبة حنو تصل ت
  .العقبات اليت تولدها الرسوم اجلمركية على التجارة بني هذه الدول 

يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن دول الس قد قطعت شوطا مهما يف طريق تنفيذ املرحلة 
خلليجية املشتركة واليت تتطلب باإلضافة إىل حرية انتقال الثالثة من التكامل وهي السوق ا

، واليت تعترب من )األفراد ورؤوس األموال(السلع، إزالة القيود على انتقال عوامل اإلنتاج 
اإلجنازات اهلامة اليت حددا االتفاقية االقتصادية املوحدة ، باإلضافة إىل ذلك فإن دول الس 

وحيد السياسات االقتصادية واملالية كالسياسة الزراعية املشتركة قطعت شوطا كبريا يف سبيل ت
  .2025 – 2000تيجية التنمية الشاملة اواالستراتيجية املوحدة للتنمية الصناعية واستر

  سرعة التكامل االقتصادي :ثالثا

هي سرعة  معينةمن الطرق األساسية املستعملة لوصف حالة التكامل االقتصادي لدول      
ويشري . مل واليت تقيس الفرق بني منو التجارة الفعلية والنمو يف الناتج احمللي اإلمجايلالتكا

املؤشر اإلجيايب إىل تسارع التكامل االقتصادي أما املؤشر السليب فيشري إىل دول تشهد تراجعا 
  .التجارييف التكامل 

أظهرت  MENAنا جند أن كل املناطق ما عدا منطقة املي) 01(واستنادا إىل اجلدول رقم 
ول جملس التعاون دوإن كانت  ،20ق تسارعا إجيابيا يف تكاملها التجاري يف تسعينات

اخلليجي هي األفضل أداء من بقية دول املينا وذلك مبحافظتها على مستوى مرتفع من 
  .االنفتاح 

  .التحديات اليت تواجه التكامل االقتصادي اخلليجي: رابعا

  :ها ما يلي أمه :التحديات الداخلية -1
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ليس هناك خالف على أن النمو الذي حتقق يف : االعتماد املفرط على قطاع النفط -أ
أقطار الس وبرامج الرفاهية االجتماعية اليت مت تبنيها، باإلضافة إىل خمتلف  تاقتصاديا

جوانب احلياة االقتصادية و اإلدارية، ارتبط كل ذلك وبشكل مباشر باإليرادات النامجة عن 
وعندما ترتبط معظم النشاطات ذا الدخل، فإن أي تقليص للنشاط . نتاج وتصدير النفطإ

النفطي ال بد  أن ينعكس بشكل مباشر على خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية، 
  .وإمكانات النمو وفرص التقدم يف البلدان األعضاء

  : طاع النفطوتشري األرقام  إىل كثافة اعتماد أقطار الس على ق
وذلك يشكل قلقا لدول الس . )3( 1998لعام  % 85قدرت نسبة صادرات النفط بـ  -

  .عند اخنفاض أسعار النفط العاملية
  . ، تتضح املسامهة املعتربة لقطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل)02(من خالل اجلدول  رقم -
خل يسيطر بشكل رئيسي على تعتمد دول الس على مصدر أساسي شبه وحيد للد -

  .يبني ذلك) 03(إمجايل اإليرادات العامة واجلدول رقم
ويف خضم اعتماد دول الس على سلعة واحدة وهي النفط، فإا ستواجه خماطر كبرية      
  : منها

تطوير مصادر الطاقة البديلة أو إمكانية نضوبه يف املستقبل، فحصة النفط يف ميزان الطاقة  -
، حيث )4(تقريبا يف الوقت احلاضر  %40إىل  20ق يف سبعينيات %48اخنفضت من  العاملي

  . يتوقع أن تستمر هذه النسبة يف التراجع مستقبال
يشري صندوق النقد الدويل إىل عدم اعتبار النفط اخلام والنفط املكرر يف إطار اتفاقية الغات  -
التفاقية هو عدم مشوليتها هلذه املواد، ، مع أنه يعترف بأن أحد أوجه القصور اهلامة يف ا)5(

وذا اإلجراء فقد مت احتواء أي منافع مالية كبرية رمبا جتنيها األقطار اخلليجية النفطية منه 
  .حتت مظلة التجارة احلرة

وميكن أن نشري أن الدول الصناعية املستهلكة للنفط تفرض ضرائب على الصادرات      
دافع ضمين وهو احلصول على مردود : الكربون لدافعني اثنني النفطية اخلليجية مثل ضريبة 

  .مايل جمز، ودافع ظاهري وهو محاية البيئة من التلوث
واخلالصة أن دول الس اليت تعتمد على النفط كمورد رئيسي أو مورد يكاد يكون       

  . احلرة تستفيد يف هذا السياق من الترتيب الدويل اجلديد حتت مظلة التجارة وحيدا لن
ل اخنفاض أسعار النفط تتناقص القدرة حاومما يعقد من املشكالت اليت يواجهها أنه يف 

التمويلية هلذه الدول، وهو ما جيعلها تعزف عن التفكري يف متويل املشروعات املشتركة، وقد 
إىل أن دول  )6(وعت بعض الكتابات املبكرة هلذه املشكلة، فعلى سبيل املثال يشري الكواري
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الس حتتاج إىل برجمة ختفيض االعتماد على النفط وإخضاع إنتاجه العتبارات التنمية 
االقتصادية احمللية، حبيث تنخفض نسبة مسامهة النفط يف الناتج احمللي وامليزانية العامة وامليزان 

  .التجاري

  : )7(وتكمن يف أربع نقاط أساسية وهي : حتديات التكامل التجاري -ب 
ق العمل تصلبا يف األجور وعدم تطابق يف املهارات وعوامل مؤسساتية اتعاين أسو -

أخرى، وبعض الدول يف جملس التعاون تستبدل العمال األجانب مبواطنني عرب حتديد حصص 
قد ال تعزز هذه السياسات اإلنتاجية . نسبية للعمال األجانب ورفع تكاليف العمالة عليهم

والعمال املهرة أمران ضروريان لتأمني منو القطاعات  على املدى الطويل ألن مرونة األجور
جور كما أن التعليم وحتسني غري النفطية، واألنظمة اإلجبارية ليست بديال جيدا ملرونة األ

  .غاية األمهية أمران يفالتدريب واملهارات 
جور احلكومي واإلنفاق على الدفاع واألمن واإلعانات واملساعدات االجتماعية قانون األ -
لها عوامل تسترتف ميزانيات احلكومات، والدور التقليدي للحكومة كرب العمل املسيطر ك

واحملدد لسياسة األجور يف حاجة إىل إعادة نظر وكذلك اإلعانات املخصصة للغذاء والصحة 
إذ تشكل (والتعليم والصناعات األساسية، واإلعانات الصرحية متدنية بالنسبة للمعايري الدولية 

، لكن اإلعانات الضمنية من خالل أسعار النفط )من الناتج احمللي اإلمجايل  % 3و 2بني   
وستحتاج سياسات اإليرادات احلكومية . تعترب كبرية جدا ىاملتدنية والقروض الطويلة املد

هي أيضا إىل االهتمام وخصوصا رسوم اخلدمات وإدخال ضرائب استهالكية ذات قاعدة 
   .واسعة

لتنويع االقتصاد ستحتاج إىل انتباه مستمر وخصوصا اخلصخصة مبا السياسات التنموية  -
 النفطية مازالت حتت سيطرة القطاع العام واملعايري التنظيمية ريأن معظم الصناعات الكبرية غ

   .اجلديدة ضرورية يف األسواق احمللية وخللق حوافز تنموية يف أسواق األسهم احمللية
لتعاون اخلليجي سيتطلب إقامة قواعد مجركية إن جناح االحتاد اجلمركي لس ا -

) املعايري والتفتيش والترخيص(وإجراءات موحدة والتوفيق بني اإلجراءات التقنية التنظيمية 
  .وزيادة الشفافية وختفيض العوائق اإلدارية 

من بني التحديات اليت تواجه دول الس هو انكشاف اقتصاداا : التبعية االقتصادية -ج
يتضح مدى االعتماد الكبري على اخلارج، ) 04(ارج، فمن خالل اجلدول رقم على اخل

فالتجارة اخلارجية تلعب دورا أساسيا يف اقتصاد أقطار الس، فهي بلدان مصدرة كبرية 
االستهالكية والرأمسالية، وهذا جيعل توجه هذه  للنفط، ومستوردة ضخمة للسلع الغذائية و
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فالسعودية مثال كانت وما . لدان الرأمسالية املتقدمة بشكل أساسياألقطار خارجيا باجتاه الب
زالت تعتمد على االقتصاد الرأمسايل العاملي وبالواليات املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص 
يف بيع النفط، ويف احلصول على حاجياا من السلع واخلدمات، ويف توظيف الفوائض املالية 

  .)8( هاالصناعات اجلديدة وتطوير احلياة االقتصادية داخلالنفطية، ويف إقامة وتشغيل 
تعترب االستثمارات : ضعف التدفقات االستثمارية املباشرة اخلارجية لدول الس -د

  األجنبية املباشرة بدول الس منخفضة مقارنة باملعدالت العاملية، إذ بلغت خالل الفترة 
من جمموع االستثمارات %  0,5عن  مليار دوالر، وهو ما يقل  0,9) 1988-1993(

 0,6مليار دوالر أي ما ميثل  5,4إىل  1999األجنبية على املستوى العاملي، لترتفع خالل عام 
كما أا منحصرة أساسا يف البترول والغاز . )9(من إمجايل االستثمارات يف العامل %

  :اب التاليةومشتقاما، ويعود ضعف تلك االستثمارات يف دول الس إىل األسب
عدم السماح لالستثمارات األجنبية يف عدد من ااالت مثل جتارة التجزئة والعقار، كما  -

  .أن هناك حدود لنسبة امللكية األجنبية يف بعض القطاعات
  .التعقيدات اإلدارية اليت الزالت قائمة رغم بعض اخلطوات الشجاعة للحد منها -
  .جنبية والوطنية يف جماالت الضرائب وأسعار اخلدماتعدم املساواة بني االستثمارات األ -
صغر حجم السوق الوطنية والقيود اليت حتُول دون التصدير لبقية دول الس أو ألسواق  -

  .أخرى وضعف إمكانات النمو االقتصادي وعدم وضوح األنظمة واإلجراءات القانونية
 (10)تمد بدورها على السوق البتروليةكلي على املصروفات احلكومية اليت تعالاالعتماد شبه -

  :تتمثل أساسا يف :التحديات اخلارجية -2
لقد أضحت منطقة الشرق األوسط حمل تنافس بني : وسط الكبريمشروع الشرق األ -أ

لذلك  ،خمتلف القوى االقتصادية الكربى يف العامل من أجل استقطاا واالستفادة من ثرواا
بري من أجل استيعاب املنطقة العربية يف إطار إقليمي مع جاء مشروع الشرق األوسط الك

إسرائيل مبا يتوافق مع املعطيات اجلديدة اليت أفرزا قيادة الواليات املتحدة األمريكية للنظام 
العاملي اجلديد بالرغم من افتقار هذا املشروع ملقومات جناحه كتقارب النظم السياسية 

   .واالقتصادية ومستويات النمو
" واملتفحص هلذا املشروع األمريكي نصا وروحا جيد أنه يؤكد على ثالثة مبادئ أساسية      

الدميقراطية واحلكم الصاحل اللذان ميثالن اإلطار الذي تتحقق داخله التنمية واألفراد الذين 
  .)1(" يتمتعون بتعليم  جيد هم أدوات التنمية واملبادرة يف جمال األعمال هي ماكينة التنمية 
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ل جملس التعاون ووإن كانت هذه املبادئ مطالب داخلية ملحة مل الدول العربية ولد
كلمة حق " اخلليجي على وجه التحديد إن أرادت السري يف طريق التنمية خبطى ثابتة إال أا 

ألن تاريخ القوى العظمى يشري إىل أا دائما تسري يف اجتاه بوصلة مصاحلها " أريد ا باطل 
   .يء غري ذلكوال ش

فالغاية األساسية للواليات املتحدة األمريكية من وراء هذا املشروع هو تكريس سيطرا     
الدراسات " على منابع النفط يف منطقة اخلليج واحلصول عليها بأسعار معقولة خاصة وأن 

املنطقة تؤكد على أن الواليات املتحدة األمريكية  ستكون حباجة إىل استرياد ثلثي نفطها من 
  .)12(2010العربية يف عام 

من ناحية أخرى وأمام اشتداد املنافسة بني األقطاب األساسية لالقتصاد العاملي من أجل      
اكتساب أسواق جديدة وجدت الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط فضاء 

وبالتايل التقليل من الركود ) زراعية، صناعية، تكنولوجية (مناسبا لتصريف منتجاا املختلفة 
  .املزمن الذي الزم اقتصادها

وبالتايل فعلى دول جملس التعاون اخلليجي أن تدرك أن تبين هذا املشروع اجلديد ال جيب     
أن يكون على حساب تقوية تكتلها االقتصادي واستكمال مساره وتأهيل أجهزا اإلنتاجية 

ألنه الضامن الوحيد والقوة احملفزة للتعامل مع الصيغة  اوزيادة درجة تنافسيتها وتنويع صادرا
  . اجلديدة للشرق األوسط من موقع قوة

 يتجارالنظام لتعترب منظمة التجارة العاملية إطارا قانونيا ل: قيام املنظمة العاملية للتجارة-ب
لحكومات متعدد األطراف، حيث أمن هذا اإلطار االلتزامات التعاقدية األساسية اليت حتدد ل

كيفية صياغة وتنفيذ األنظمة والضوابط التجارية احمللية، وهي تسعى إىل تنمية العالقات 
  .التجارية بني الدول من خالل املفاوضات اجلماعية

و بإنشاء املنظمة العاملية للتجارة تكتمل الدعامة الثالثة يف العالقات االقتصادية العاملية     
املكلف بشؤون السياسة ) IMF( جانب صندوق النقد الدول املكلفة بالشؤون التجارية إىل
  .املكلف بشؤون السياسة املالية الدولية) WB(النقدية الدولية والبنك الدويل 

إن انضمام دول الس إىل املنظمة تكتنفه الكثري من التحديات اليت تلزمها السعي     
وتتمثل أهم هذه التحديات فيما . املواجهتها بالطرق اليت تكفل تقليل الضرر على اقتصادا

  :يلي
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ارتفاع فاتورة الواردات من املنتجات الزراعية واملواد الغذائية بسبب إلغاء الدعم الزراعي  -
وحترير التجارة يف املنتجات الزراعية، خاصة من قبل الدول املتقدمة كالدول األوربية اليت 

دول الس دول مستوردة للغذاء ولديها  متارس دعما هائال لقطاعها الزراعي وباعتبار أن
  .عجز يف االكتفاء الذايت وألغلب املواد الغذائية

عدم التكافؤ يف املنافسة بني دول الس والدول الصناعية يف بعض ااالت كاخلدمات  -
  .والصناعات املتقدمة

مللكية الفكرية من االرتفاع يف تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سيترتب على تطبيق اتفاقية ا -
ارتفاع تكلفة استرياد التقنية واإلتاوات اليت ستترتب عليها لصاحل حق املكية الفكرية عند 

  .استخدامها
املعاملة الوطنية ومعاملة الدول األكثر رعاية ستخلق جوا حرا من املنافسة بني املنتجات  -

  . احمللية ومثيالا املستوردة
اجلاهزة نتيجة إلغاء نظام احلصص املطبق من قبل بعض  تضرر قطاع صادرات املالبس -

الدول كالواليات املتحدة وكندا، ومن املعروف أن دول الس حتصل على حصص معينة 
لتصدير املنسوجات واملالبس اجلاهزة وبإلغاء هذه احلصص فإن املصانع العاملة يف هذا القطاع 

نافسة الدول املنتجة األخرى هلذه الصناعة م على يف دول الس ستتضرر نتيجة عدم مقدرا
)13(.  

عدم اشتمال مفاوضات الغات على مادة النفط ومشتقاته، إذ ال خيضع ألي ختفيض يف  -   
  .)14(التعريفة اجلمركية أو إزالة للقيود غري التعريفية يف حالة وجود مثل هذه القيود 

  ة و احملتملةاإلجراءات املقترحة ملواجهة التحديات احلالي: خامسا
  .واالستفادة من الفرص املتاحة

إن مستقبل جملس التعاون اخلليجي مرهون بقدرته على التعامل مع التحديات اخلارجية       
بإجيابية وفاعلية ورؤية  - سابقاواليت مت التطرق إىل بعضها  -والداخلية، الراهنة واملستقبلية، 

  : من خالل اآليت مشتركة واضحة للمستقبل وهذا لن يتحقق إال
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إن أهم خاصية متيز االقتصادات : إعادة هيكلة اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي-1
اخلليجية هو اعتمادها على سلعة وحيدة وهي النفط، األمر الذي جعل مصري النشاط اإلمنائي 

  . مرتبطا بتقلبات أسعار النفط يف السوق الدولية
هليكل االقتصادي لس التعاون هو االنتقال غري املرغوب وما يزيد من تعقد األمر يف ا     

، وهذا عوض )15(من واقع اقتصادي أويل متخلف إىل تضخم هش يف قطاع اخلدمات 
االنتقال وفق املنطق االقتصادي من النشاط االستخراجي والزراعي مرورا بالصناعة التحويلية 

  .مث النشاط اخلدمي
ت اهليكلية القتصاديات دول جملس التعاون خالل السنوات وملعرفة مدى درجة التغريا     

على هذه " فالدميري كوسوف " املاضية سوف نستعمل املعادلة اليت حتدث عنها االقتصادي 
  )16 (:االقتصادات واليت مضموا 

 
 
  
  
  
  

  .األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل القيمة املضافة يف فترة األساس ai: حيث أن
            Bi األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل القيمة املضافة يف فترة املقارنة.  

فإن ذلك يعين حصول تغريات هيكلية يف االقتصاد املعين   cos≅0وكلما أصبحت قيمة 
على عدم وجود أو ضآلة تلك  يدلاالبتعاد الواسع عن هذه القيمة  فانوعلى العكس 

  .التغريات
على واقع اقتصادات جملس التعاون، لوحظ عدم حصول تغريات وعندما طبقت هذه املعادلة 

بني   العامني  cos  =0,9998638هيكلية على املستوى الكلي هلذه االقتصادات فقد يبلغ 
  .)17( 1998و 1985

لذلك وجب على جملس التعاون، حىت يتجنب التقلبات احلاصلة يف أسعار النفط وانعكاساا 
وازنات يف املنطقة وتراجع االهتمام العاملي مبوضوع االستثمار يف السلبية على املداخيل وامل

  : أقطار الس أن يقوم بإعادة هيكلة اقتصاده وهذا بالقيام بـ 
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إجراء مسح تفصيلي لإلمكانيات واملوارد والقطاعات االقتصادية كافة لدول الس، حىت  -
واملؤشرات االقتصادية على ميكن الوقوف من خالل البيانات واملعلومات واإلحصاءات 

التركيب العضوي لكل اقتصاد وحتديد أوجه الشبه واالختالف يف ما بني اقتصاداا وإجراء 
  .دراسات حتليلية مقارنة هلا من أجل إرساء قواعد متينة للتعاون والتكامل فيما بينها

املسح  واليت ميكن بوضوح حتديدها والتعرف إليها يف أعقاب: توطني موارد الس -
االقتصادي املقترح، توطينا جغرافيا حيقق اجلدوى االقتصادية، واالستخدام األمثل هلا ويعمل 

  . )18(على تاليف االزدواجية 

بالرغم من الفرص اليت :تعزيز وتعميق درجة التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون -2
التجارة العاملية واليت تتمثل تستفيد منها دول الس منفردة من جراء انضمامها إىل منظمة 

  :يف
ضمان فتح أسواق خارجية كانت مستعصية على الصادرات اخلليجية، خاصة الصناعية  -

  .وذلك يسمح بتوسع الصادرات ويشجع على إقامة الصناعات املوجهة للتصدير.منها
  .يوفر االنضمام لالستفادة من مكافحة اإلغراق يف حال وجوده -
لدول الس للسعي إىل حتسني  ياكاف اسة املترتبة عن االنضمام دافعستكون ظروف املناف -

  .الكفاءة االقتصادية
       كما ستؤدي املنافسة يف إطار املنظمة إىل ختفيض أسعار اخلدمات، وذلك من  -    

شأنه أن يؤدي إىل انتقال التكنولوجيا وازدياد اخلربات لدى املوردين من داخل دول الس 
  . )19(دول الس  أن العامل البشري هو أساس التنمية داخل باعتبار

بالرغم من  : WTO االستفادة من االستثناءات اليت تتيحها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية -
أن املنظمة قد دعت إىل حترير التجارة العاملية من كل العوائق واحلواجز إال أا راعت أن تقوم 

روط اليت تالئم ظروفها االقتصادية، فتم وضع العديد من االستثناءات الدول النامية بوضع الش
واألحكام الزمنية وغري الزمنية واليت منها ما يتعلق باعتبارات حاالت حمددة، ومنها فرض 
القيود الكمية على الواردات اليت تلحق الضرر بالصناعات احمللية، واإلجراءات االستثنائية اليت 

  .)20(اختالالت موازين املدفوعات، وإجراءات محاية الصناعات الناشئة  تتخذ يف حالة معاجلة
بضرورة االستفادة من الوضع اخلاص يف جمال املنتجات  WTOكما تسمح اتفاقيات     

  .)21(الزراعية القابلة للتلف أو املومسية، وكذلك يف جمال إنتاج اخلضر وبعض الفواكه 
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القتصادي اخلليجي من خالل اإلسراع يف حتقيق إال أن تعميق وتعزيز درجة التكامل ا
سيتيح املزيد من  2003 جانفيمتطلبات وشروط االحتاد اجلمركي الذي أعلن عنه رمسيا يف 

  : الفرص أمام دول الس، نذكر منها
خالفا للمبدأ األساسي للمنظمة الذي يستند إىل عدم التمييز يف التعامل التجاري بني الدول  -

بإقامة جتمعات إقليمية كاالحتاد اجلمركي، ) 24(مسحت من خالل نص املادة  األعضاء، فقد
مما سيتيح تبادل املزايا واالمتيازات لألقطار اخلليجية دون غريها ومينحها جماال حلماية مصاحلها 

  .وفرصا لتوسيع أسواقها وتعزيز قدرا التفاوضية
لتفاوضي لدول الس، ومن مث إن قيام االحتاد اجلمركي سيؤدي إىل حتسني الوضع ا -

احلصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول واموعات االقتصادية األخرى خاصة االحتاد 
األورويب، الذي كان يرفض إقامة منطقة جتارة حرة مع جملس التعاون، كون هذا األخري مل 

خلليجية البارزة يتوصل إىل جدار مجركي موحد، وبإقامة هذه املنطقة ستتيح انسياب السلع ا
  . إىل األسواق األوربية خاصة األملنيوم والبيتروكيماويات

إن انضواء دول جملس التعاون حتت راية احتاد مجركي أو سوق مشتركة، سيعطي  -
للمفاوضات املقبلة اليت جتريها دول الس أو االجتماعات الدورية اليت تعقدها اللجان 

العاملية للتجارة، قوة يف املطالبة والضغط لتمديد فترات  واألجهزة املختصة التابعة للمنظمة
  .تطبيق بعض قواعد العمل للمنظمة والسماح 

 ىل تشجيع القطاعات غري النفطيةإاالنتقال من االعتماد شبه الكامل على النفط -3
وزيادة مسامهتها  يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف الصادرات، وال أدل على ذلك التجربة 

بداية باملواد البيتروكيماوية الشديدة التركيز على " راتية لتشجيع القطاعات غري النفطيةاإلما
الطاقة والسماد واالمسنت وااللومنيوم، ومؤخرا حنو السياحة وإعادة التصدير والصناعة، وقد 

يف املائة  70، 20ق يف املائة يف السنة يف تسعينات 09شكلت هذه القطاعات اليت متت بنسبة 
، وبلغ النمو يف 2000يف املائة من الصادرات يف العام  43الناتج احمللي اإلمجايل و من 

يف املائة يف السنة مع منو االستثمار اخلاص  08الوظائف يف القطاعات غري النفطية معدل 
  ).22( 20ق يف املائة يف تسعينات 11الثابت حبوايل 

صة يف املشاريع املوجهة حنو التصدير خا) احمللي واألجنيب( تفعيل دور القطاع اخلاص  -4
وتوفري اإلطار املالئم لنشاط هذا القطاع كتقدمي التحفيزات الضريبية وسهولة اإلجراءات 
اإلدارية وإقامة مناطق التجارة احلرة اليت قد تساهم بدور كبري يف تشجيع الصادرات خارج 

عربية اليت زادت حصتها يف جممل يف اإلمارات ال 12املناطق احلرة الـ " احملروقات على غرار 
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 2000يف املائة يف العام  57إىل  1999يف املائة يف عام  22حوايل  منالصادرات غري النفطية 
ار دوالر من ـملي 104ارة وـداولة بالتجـمليارات دوالر مت 08شركة عاملة و 3000مع 
  .)23(الصافية  ادراتــالص
ليت أظهرت احلسابات أن املنافع اليت جتنيها االعتماد بشكل متزايد على اخلدمات وا -5

كتوفري )   24(البلدان النامية من حترير اخلدمات أعلى تقريبا بست مرات من حترير جتارة السلع
  .مناصب عمل وحتسني معدالت النمو وزيادة الناتج احمللي

الفاتورة  والتقليل منيف الناتج احمللي اإلمجايل  تهتشجيع قطاع الزراعة وزيادة مسامه -6
يف املائة من الناتج احمللي فان  07 ـالزراعة ب االسعودية اليت تساهم فيه" الغذائية فباستثناء 

ولن يتأتى هذا ) 25(يف املائة يف بقية دول جملس التعاون اخلليجي  01هذه النسبة ال تتجاوز 
اسبة وتشجيع األحباث التشجيع إال بتدعيم االستثمار يف هذا القطاع وإقامة البنية التحتية املن

   .الزراعية وضمان جتسيدها يف امليدان باإلضافة إىل تسهيل تسويق املنتجات الزراعية وحتويلها

  :اخلالصة

لقد تبني من خالل الدراسة أن مسرية التكامل االقتصادي لس التعاون تكتنفها  الكثري     
  : من التحديات الداخلية، واليت تتمثل أساسا يف

  .تماد املفرط على قطاع النفطاالع -   
  .التبعية االقتصادية - 
  .ضعف التدفقات االستثمارية اخلارجية -
  .حتديات تتعلق بالتكامل التجاري -

ضغوطا وحتديات خارجية  20ق كما يواجه االقتصاد اخلليجي منذ مطلع تسعينيات     
قتصادي اخلليجي أمهها  شديدة ذات أبعاد وتأثريات مباشرة يف مسرية التعاون والتكامل اال

اليت جاءت كبديل لالتفاقية العامة للتعريفات  1995 جانفيقيام منظمة التجارة العاملية يف 
اجلمركية والتجارة و أخريا تنامي ظاهرة التكتالت االقتصادية اإلقليمية البديلة اليت تروجها 

  .السياسة األمريكية كمشروع الشرق األوسط
-زاهر للتكامل االقتصادي اخلليجي، ينبغي على دول الس ويف سبيل ضمان مستقبل 

إدراك التحديات السابقة الذكر وتكييفها وفقا ملصاحلها وأولوياا  -نيحسب رأي الباحث
  :وهذا من خالل االعتماد على األسس واملرتكزات املقترحة واليت نذكر منها

  .صادر الدخل إعادة هيكلة االقتصاديات اخلليجية وضرورة تنويع م  -   
  .تعزيز وتعميق درجات التكامل االقتصادي اخلليجي  -
  .إ عطاء دور ريادي للقطاع اخلاص -
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  )01(اجلدول رقم 
  .املناطق املختلفة: سرعة التكامل االقتصادي 

  1999-1995  1994-1990  1989-1985  املنطقة
  2.6  4.7  0.1-  شرق آسيا والباسيفيك
  4.8  -  -  أوربا وآسيا الوسطى

  5.9  6.5  2.7  مريكا الالتينية والكارايييبأ
  0.9  3.4  0.1 -  جنوب آسيا 

  2.3  1.4  0.8 -  الدول اإلفريقية جنويب الصحراء الكربى
  0.8 -  0.2 -  4.2 -  *املينا 

  0.0  0.1  1.1 -  الدول الغنية باليد العاملة والفقرية باملوارد
  5.6 -  1.8 -  3.3 -  الدول الغنية باليد العاملة وباملوارد 

  1.7  0.6  3.9 -  الدول املستوردة العاملة والغنية باملوارد 
  معلومات غري متوفرة  -

  اجلزائر والبحرين وإيران واألردن واملغرب سلطنة عمان واليمن والسعودية وسوريا وتونس واإلمارات *  
على الناتج ) نتاجاإلعناصر السلع واخلدمات غري املتعلقة ب(مت القياس عرب نسبة التجارة الفعلية : مالحظة 

  .املخلي اإلمجايل
، تقرير البنك الدويل ، الطبعة التجارة واالستثمار والتنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا:  املصدر
  .127، ص)2004دار الساقي، : بريوت(العربية 

  ).02(اجلدول رقم 
  التسعينيات. ل عشريةتطور الناتج احمللي اإلمجايل لدول الس باألسعار اجلارية خال

  مليار دوالر: الوحدة
  السنوات  1991  1995  1996  1997  1998  1999
  قطاع النفط  66,23  77,21  94,569  93,57  62,98  82,4
  النسبة  35,7%  34,3%  37,8%  36%  27,2%  32,3%

  النفطية غري القطاعات  92,38  147,74  155,41  165,98  168,36  184,1
  الناتج احمللي اإلمجايل  185,6  224,95  249,97  259,53  231,34  266,5

  .1999، التقرير السنويمنظمة اخلليج لالستشارات الصناعية، ) 1: (املصادر
  .2000، ملف اخلليج اإلحصائيمنظمة اخلليج لالستشارات الصناعية، ) 2( 
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  ).03(اجلدول رقم 

  .1998 مسامهة إيرادات النفط من اإليرادات العامة يف دول الس لعام
  مليون دوالر: الوحدة

  القطر         اإلمارات  البحرين  السعودية  عمان  قـطر  الكويت
  البيان

  ايل اإليراداتـمجإ  12557  1473,4  37760  4801,8  4175,3  14250,59

8973,54  /  3390,1  21333,
  النفط  6882  689,89  3

  النسبة  54,8%  46,82%  56,49%  70,6%  /  62,96%
  .208-206 .ص. ، ص)2001( 11، العدد حصائيةالنشرة اإل: املصدر

  
  ).04(اجلدول رقم 

  .انكشاف اقتصاديات دول الس على اخلارج
  مليار دوالر:  الوحدة

  السنوات  1995  1996  1997  1998  1999
  الواردات من السلع واخلدمات  68,60  71,02  78,02  78,48  95,50
  السلع واخلدماتالصادرات من   90,72  107,94  106,74  76,18  114,1
  الناتج النحلي اإلمجايل  224,95  249,97  259,53  231,34  266,5

  *االنكشاف على اخلارج   70,8%  71,6%  71,1%  66,9%  78,6%
  .2000، ملف اخلليج اإلحصائيمنظمة اخلليج لالستشارات الصناعية، : املصدر 
   x  100.)  الناتج احمللي اإلمجايل \جية إمجايل التجارة اخلار=( درجة االنكشاف االقتصادي على اخلارج *

  
  :اهلوامش  

                                                           
مركـز دراسـات الوحـدة    : بـريوت (التعاون لدول اخلليج العربية من التعـاون إىل التكامـل  نايف علي عبيد، جملس .د 1

  .219، ص)1996العربية،
  www.islamonline.netمقال متوفر على املوقع " إنشاء االحتاد اجلمركي" أمحد خليل الصنع، 2
العوملة، منظمـة التجـارة العامليـة،    (تصادية الفرص املتاحة لدول الس يف ظل التغريات االق" غرفة جتارة وصناعة عمان،  3

فرص القرن احلادي والعشرين، الـذي  : مؤمتر اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي: ورقة قدمت إىل) " التكتالت االقتصادية
 .484، ص  2001فرباير  15-13نظمته كلية العلوم اإلدارية جبامعة امللك فيصل اإلحساء، 

http://www.islamonline.net
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ندوة  مستقبل جملس التعاون : ورقة قدمت إىل" ملستقبل االقتصادي لس التعاون لدول اخلليج العربيةا" حممد العسومي، . د 4

    1998نـوفمرب   24لدول اخلليج العربية، اليت نظمها مركز اإلمارات للدراسات والبحـوث االسـتراتيجية، يـوم الثالثـاء     
  ة،مركز اإلمارات للدراسات  والبحوث االستراتيجي: اإلمارات(
 . 109، ص )1999 

  إدارة التنمية يف الوطن العريب والنظام العاملي اجلديد : أسامة عبد الرمحن، تنمية التخلف وإدارة التنمية. د 5
 .96، ص ) 1997مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو: بريوت( 
إلستراتيجية التنمية يف إطار احتاد أقطـار جملـس   املالمح العامة : علي خليفة الكواري، حنو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة  6

 .161، ص)1986مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت ( 2التعاون وتكاملها مع بقية األقطار العربية، ط
دار السـاقي،  : بـريوت ( التجارة واالستثمار والتنمية يف الشرق األوسط وأفريقيا ـ تقرير البنك الدويل ، الطبعة العربيـة   7

  .237،ص )2004
: بريوت(مشروع املستقبليات العربية البديلة، آليات التبعية يف الوطن العريب : إبراهيم العيسوي، قياس التبعية يف الوطن العريب 8

 .93، ص )1989مركز دراسات الوحدة العربية، 
لعوملة، منظمـة التجـارة العامليـة،    ا(الفرص املتاحة لدول الس يف ظل التغريات االقتصادية " غرفة  جتارة وصناعة عمان،  9

 .487، ص) "التكتالت االقتصادية
العوملة، منظمة التجـارة العامليـة،   ( الفرص املتاحة لدول لس يف ظل التغريات االقتصادية " غرفة جتارة وصناعة عمان،  13

 . 500-499 .ص.، ص) "التكتالت االقتصادية 
املسـتقبل  " غريات العاملية اجلديدة يف دينامية التكامل االقتصادي يف املغـرب العـريب  أثر املت" حممد األمني ولد أمحد جدو،  14

 . 31ص) 2001جوان ( 268،العدد  23العريب السنة 
   94شؤون عربية، العدد " قياس التغريات اهليكلية يف بعض االقتصادات العربية" علي جميد احلمادي،  15

 .88، ص ) 1998يونيو ( 
ورقة قدمت إىل " النتائج املرتقبة للعوملة على اجتاهات االستثمار يف اقتصادات جملس التعاون اخلليجي"مادي، على جميد احل  16

فرص القرن احلادي و العشرين، الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية جبامعة امللك : مؤمتر اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي: 
 .315، ص 2001فرباير  15-13فيصل، اإلحساء، 

 .316املصدر نفسه، ص   17 
    19املستقبل العـريب، السـنة   " حنو إستراتيجيا اقتصادية موحدة لبلدان جملس التعاون اخلليجي" عدنان نور الدين بسيسو،  18

 .104، ص )1997أكتوبر (  224العدد 
العوملة، منظمة التجـارة العامليـة،   ( ادية الفرص املتاحة لدول الس يف ظل التغريات االقتص" غرفة جتارة وصناعة عمان،  19

 .499ص ) " التكتالت االقتصادية 
منظمة التجارة العاملية وانعكاساا على حتقيق التكامـل االقتصـادي بـني دول جملـس التعـاون      "  جاسم حممد الشيت، 20

اليت نظمتها األمانة العامة لس التعاون  ندوة التكامل االقتصادي اخلليجي يف ظل املتغريات املعاصرة،: ورقة قدمت إىل"اخلليجي
 .20ص 2001مارس  19اخلليجي بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة الكويت، الكويت، 

املال " املالمح والتحديات:  منظمة التجارة العاملية واألمن الغذائي لدول جملس التعاون اخلليجي" فخري الدين الفقي،  . د 21
  .138،ص ) 1995( 13والصناعة،  العدد 

  .58تقرير البنك الدويل ، املصدر نفسه، ص 22
  .59املصدر نفسه، ص 23
  . 241املصدر نفسه،ص 24
 .282املصدر نفسه، ص 25


