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اآلراء الواردة يف هذا التقرير هي آراء املؤلفني وليست ،بالرضورة ،آراء األمانة العامة لألمم املتحدة.

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذه املطبوعة ،وال طريقة عرض مادتها ،عىل التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة
بشأن املركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

فريق إعداد التقرير
هــذا التقريــر هــو ثمــرة جهــود تضافــرت يف البحــث والتحليــل والتدقيــق بمبــادرة وتوجيــه من
الدكتــورة ريما خلف األمينة التنفيذية لإلســكوا .وقد أســهم يف التقرير وأثرى مادّتــه باألفكار القيمة
مجلــس مــن االستشــاريني ضم نخبة من املفكرين العرب .واشــركت يف صياغتــه مجموعة من الخرباء
العــرب املميزين ،وشــارك الزمالء من اإلســكوا يف إعــداد األبحاث املوضوعية واإلحصــاءات والنماذج
االقتصاديــة ،ويف دعم املرشوع وتنســيقه.

مجلس االستشاريين
أبــو يعــرب املرزوقــي ،إصــاح جــاد ،إنعــام بيــوض ،باقــر ســلمان النجــار ،جــودة عبــد الخالــق،
حمــدي قنديــل ،رشــيدة بنمســعود ،رضــوى عاشــور ،رفيعــه غبــاش  ،ســامي ابراهــم ،صــادق جــواد
ســليمان ،طــارق مــري ،طاهر كنعان ،عاطــف قربيص ،عبد الل ّه الســيد ولــد اباه ،عبد الوهــاب األفندي،
عز الديــن األصبحــي ،عصــام رشف ،عــي القاســمي ،فريدة عالقــي ،فهمــي هويدي ،كلوفيــس مقصود،
محمــد أبــو رمــان ،محمــد طيــب التيزينــي ،مصطفــى كامــل الســيد ،هانــي فحــص ،هيفــاء زنغنــه

الفريق الرئيسي
أبو يعرب املرزوقي ،عبد الل ّه الدردري ،نادر فرجاني (املحرر الرئييس) ،هيفاء زنغنه

الدراسات المرجعية
أمــن حطيــط ،باســل صل ّوخ ،ثابت شــكري ،جــورج قرم ،حســن رشيف ،خالدة ســعيد ،داليا ســعيد
مصطفى ،رغيد الصلح ،رياض نعسان آغا ،زياد عبد الصمد ،سعد الله آغا القلعة ،عادل سماره ،عيل فخرو،
مالــك الصغــري ،محمد مرســال ،محمود عبد الفضيل ،نبيل صفوت ،نضال رشــيد صربي ،وليد الهليس

فريق اإلسكوا
األبحاث الموضوعية

أديب نعمه ،حيدر فريحات ،خالد أبو اسماعيل ،رال مجدالني ،طارق علمي ،كريم خليل

النمذجة االقتصادية

محمد عبد الباسط الشمنقي ،محمّد الهادي بشري

تنسيق المشروع

مهى يحيى (منسقة) ،هشام طه (منسق) ،بمساعدة جنى البابا ،وغادة شمعون

التحرير والترجمة واإلخراج الطباعي

فريق قسم املؤتمرات يف اإلسكوا تحت إرشاف عهد سبول

تصميم الغالف
يزن حلواني
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تمهيد
ال يختلــف املراقبــون كثــرا ً يف توصيــف حــال العالم العربي اليــوم .فقد ال نجد إال قلــة من الناس
تنكــر املــأزق التنموي الذي وصلت إليه الدول العربية من تخلف معريف وهشاشــة يف البنى االقتصادية
وتفيش الظلم اإلنساني .إال أن اإلجماع أو التوافق عىل تشخيص الواقع ال يلبث أن يتبدد حال االنتقال
إىل تحليل أســباب هذا الواقع وعند تقيص رشوط الخروج منه.
«التكامــل العربــي :ســبيالً لنهضة إنســانية» تقرير يطرح بديالً للخروج مــن هذا الواقع ،نضعه يف
متنــاول القراء مــن اختصاصيني ومســؤولني ومواطنني ليتدارســوا فرضياته وينظــروا يف توصياته،
تمهيــدا ً لتبنــي مــا يجمعون عليه منها ،وتطويــر وتصويب ما يختلفون فيه .ويصــدر التقرير بمبادرة
من اإلســكوا وبمشــاركة من نخبة مميزة من املثقفني العرب ،يجمعهم إيمان برســالة هذه األمة وغرية
عــى مســتقبلها ،نخبــة متنوّعــة من حيث الفكــر والتخصــص ،اجتمعت مــن مختلف األقطــار العربية
والتقــت حــول أهــداف التقرير ومقرتحاته الرئيســية ،وإن لم تلت ِق بالرضورة عــى كل مفردة فيه.
القهــر واالســتباحة الخارجيــة والتعثــر التنمــوي ،هــي يف نظــر فريــق التقرير أهم ســمات الواقع
الراهــن الــذي هو وليد عقود من الترشذم ،واإلخفاق يف نهج التنمية السياســية واالقتصادية .ومن قلب
هــذا الواقــع ،يدعــو التقرير إىل مســار بديل تكــون بدايته يف إحياء فكــرة التكامل بني الــدول العربية،
ويتســع ليشــمل جميع الفضاءات السياســية واالقتصاديــة والثقافية والرتبوية.
والتكامــل العربــي يف منظور التقرير هو هدف ووســيلة .هو هدف ،كونه ســكن ،أمالً وحلما ً ،وجدان
 350مليون إنسان يميزهم تراث تاريخي وثقايف وروحي مشرتك ،وتجمعهم اللغة الواحدة ،وتُقاربُ بينهم
الجغرافيا بما أنعمت عليهم به من تجاور يف املكان ،وما ابتلتهم به من موقع اسرتاتيجي وثروات أيقظت
شــهوة الطامعني ففرضت عليهم تحديات فريدة ،حري بها أن توحّ د يف أذهانهم الخصم واملصري.
والتكامل هو وســيلة .وربما الوســيلة األهم ،لتحقيق نهضة إنســانية تعم العالم العربي ،يشــارك
يف صنعهــا جميــع أبنائــه أيـا ً يكن عرقهــم أو دينهم أو جنســهم ،مواطنني أحرارا ً متســاوين يف القيمة
اإلنســانية ،يملكــون وســائل اإلبداع والعمل الخــاق ،يقتحمون بها تخوم املعرفــة ،ويبنون مجتمعات
تنعم بالرفاه اإلنســاني بأبعــاده املاديّة واملعنويّة.
ويــرى فريــق التقرير أن الســبيل الوحيــد لتحقيق هذه النهضة ،هو امتــاك مقوماتها ،من إرادة
مســتقلة ،وعلــم مبدع ،وقــدرة فعلية ال وهميــة ،وحياة دائمــة التجديد والتجدّد .وال ســبيل المتالك
هــذه املقومــات إال يف تكامــل عربــي ف ّعــال تصبح به األمة قادرة عىل اســتئناف دورهــا التاريخي يف
الحضارة اإلنسانية.
وهذا التكامل ليس اكتشــافا ً جديدا ً أو بدعة محدثة .فقد أدركت الدول العربية منذ منتصف القرن
املــايض أهمية إنشــاء تكتــل قوي ومنيــع ،يحفظ لها اســتقاللها ،ويعينهــا عىل النهــوض باقتصاداتها
وتحقيق األمن اإلنســاني لجميع مواطنيها .فعقدت اتفاقيات للدفاع املشــرك وإلقامة وحدة اقتصادية
كاملــة ،كانــت رائــدة يف ذلك الزمن .ولكن عقودا ً ســتة مرّت عــى توقيع تلك االتفاقيــات دون أن تنفذ
الدول العربية إال الجزء اليســر من أحكامها.
والتقريــر يبحــث يف أوجــه هــذا القصور فيحلل أســبابه ويبني تبعاتــه ،لينتقل بعــد ذلك إىل وضع
رؤية اســراتيجية للتكامل ترتكز عىل أركان ثالثة .أول هذه األركان تعاون ســيايس يدعم إقامة الحكم
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الديمقراطي الصالح يف الدول العربية ويشــكل كتلة حرجة تعمل متجانســة موحدة يف املحافل الدولية
للحفــاظ عــى الحقــوق واملصالــح العربيــة ،ولتحرير ما اغتُصب مــن أرض عربية خاصة يف فلســطني
والجوالن الســوري وجنوب لبنان .أما الركن الثاني فهو تعميق التكامل االقتصادي باســتكمال تنفيذ
االتفاقيــات القائمــة واســرجاع مرشوع الوحدة االقتصادية الشــاملة التي كانــت أول أهداف التعاون
العربي الرســمي ،وفقا ً لنُهــج ومفاهيم تنموية معارصة.
أمــا الركــن الثالث ،وربما األهــم واألصعب ،فهو اإلصالح الثقايف والرتبوي الــذي يمكّن العرب من
اســتعادة روح املبــادرة التاريخية ويكوّن األشــخاص املبدعني ،والقادرين عىل بنــاء مجتمعات املعرفة
واقتصاداتهــا ،والتــي بدونها تبقى التنمية وهْما ً يف عالم غدت فيه املعرفة ترســم الحدود الفاصلة بني
الثراء والفقر ،بــن القدرة والعجز ،بني اإلنجاز واإلحباط.
للوهلــة األوىل ،قــد يبــدو الحديــث عن إحيــاء التكامل العربــي للناظر يف هذا الزمــن الصعب رضبا ً
مــن الجنــون أو إفراطا ً يف الخيال .فالخالفات التي كانت تقترص يف الســابق عــى النخب الحاكمة غزت
نســيج بعــض املجتمعــات العربية ،فاخرتقتــه التوترات اإلثنيــة واملذهبية والنزعــات االنفصالية ،حتى
أصبــح قبول اآلخر اســتثناء ،بعد أن كان تقدير اآلخر واالحتفــاء بالتنوع املثري هو األصل والقاعدة.
ويف بعــض البلــدان رضبت الفتنــة الطائفيــة عميقا ً ،وتأججت نزاعــات أهلية طاحنة باتــت تهدد كيان
أطراف
ٌ
الدولــة ووحدتهــا ،وســامة أراضيها ،وســلمها األهــي .وكثريا ً ما تنفــخ يف نريان هــذه الفتن
خارجيــة تتوســل تحويل الرصاع يف املنطقة من رصاع ضد االحتــال والتبعيّة والتخلف إىل اقتتال بني
امللــل والنحــل واإلثنيات ،اقتتال يضعــف الجميع ويقوض قدرة الجميع عــى النهوض والتحرر.
وال يغفل التقرير مشهد الفرقة والتمزق الداخيل ،بل يرى يف هذا الواقع ذاته دافعا ً قويا ً للخروج
منه ،عرب طريق ال تبتعد كثريا ً عن الرؤية التي يوضح معاملها آخ ُر فصوله :تكامل بني األجزاء يقوّي
جميع األجزاء .فالتماسك االجتماعي ال يستعاد إال عندما يتساوى الجميع يف املواطنة ويف الفرص؛
والطروحات الطائفية واإلقصائية التي استجلبت اقتتال األخوة وبأسا ً شديدا ً عىل الجميع لن تفقد
بريقها إال بإصالح شامل يعيد األلق الثقايف الحقيقي الذي يُثرى بالتنوّع؛ والتدخل الخارجي لن
يُلجم إال بتكامل بني أجزاء الوطن العربي يقيه االستباحة ،ويعزز منعته إزاء اإلمالءات املزمنة
وتماسكه يف مواجهة التحديات املستجدة.
والدعــوة للتكامــل العربــي ال تأتــي فقط لــدرء املخاطر ،بــل أيضـا ً للبناء عىل اإلصالحــات التي
رشعــت فيهــا بعــض الــدول العربيــة اســتجاب ًة لتطلعــات شــعوبها ،والغتنام الفــرص التــي تتيحها
صحــوة شــعبية عمّت أرجــاء املنطقة .فهــذه الصحوة التي تجلــت يف الحراك العربــي عامة ،وحراك
الشــباب خاصــة ،مــن أجل الحرية والكرامة والعدالــة ،تؤذن بالتحول إىل نظــم ديمقراطية تُبنى عىل
املشــاركة الشــعبية الواسعة يف اتخاذ القرار االقتصادي والســيايس .ويف إنهاء حاالت التفرد بالنفوذ
والقــرار قطريـا ً ،دفـ ٌع كبري لتكامــل عربي أقل ثمــاره الفوائد التي تأتــي عىل األغلبية الســاحقة من
الشــعوب يف ظله وتضيــع عليها يف غيابه.
والتقريــر ال يغفــل رأي مــن يبرش بانكســار انتفاضات الحرية ،ولكنه يــرى أن أصحاب هذا الرأي
فاتتهــم أمــور وغابــت عنهــم أخــرى .فاتَهم أن األحــداث ال تظهر نتائجهــا إال بعد حــن ،فحكموا عىل
االنتفاضــات بالفشــل بســبب عــدم االكتمال .وغاب عنهــم أن درب التحول نحــو الديمقراطية والحكم
الصالــح درب طويلــة ،وصعبــة ،ومحفوفــة باملخاطر .ومن الوهــم التوقع أن األطــراف والقوى التي
اســتمتعت لعقــود بمكاســب عىل حســاب حقوق ســائر النــاس ومقدرات األوطــان ،ستستســلم لرياح
التغيــر .فكمــا تدلنــا التجــارب التاريخيــة ،ال خيار لهذه القوى ســوى الدفاع عن مصالحهــا بمختلف
الوســائل؛ وإن كتــب لهذه القــوى االنتصار ،فإىل حني.
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وغــاب عــن املبرشيــن بالعــودة إىل الــوراء أن إســقاط نظــام الحكــم هنا أو هنــاك لم يكــن إال أحد
التحــوالت األولية لهذه االنتفاضات ،أما أهم نتائجها فوالدة إنســان عربي جديد ينشــد حريته ،ويدرك
حقوقه ،ويعت ّز بثقافته ،ويثق بقدراته وإمكانياته ،إنسان كرس حاجز القهر والخوف يف عقله ويف قلبه،
فبــات من الصعب هزيمتــه أو انتزاع الحلم منه.
هذه هي بعض رســائل تقرير التكامل العربي ،يف مادة ال تدّعي الكمال أو العصمة بل هي محاولة
للمســاهمة يف إطــاق حوار عربي خالــص حول واقع العالــم العربي واســراتيجية النهوض به ودور
التكامل العربي الشــامل يف تحقيق تطلعات شــعوبه.
وال يفوتني أن أتوجه بالشــكر الجزيل لكل من ســاهم يف هذا العمل ،وخصوصا ً لفريق املؤلفني عىل
إســهامهم املبــدع ومهنيتهــم الرفيعة ،وأن أعرب عــن عميق امتناني ألعضاء املجلس االستشــاري الذين
أســدوا للفريق نصحا ً ومشــورة أثرت التقرير وأضفت عليه مزيدا ً من العمق واملوضوعية.
ويف الختــام أشــكر فريــق العمل يف اإلســكوا عىل ما بذلــه من جهود يف دعم إعداد هــذا التقرير ،عىل
مســتوى عــا ٍل مــن االحــراف والخربة .وأرجــو أن يضع هــذا التقرير يف متنــاول القراء مــادة للنقاش
والحوار والتفكري يف املستقبل من منظور احتياجات املنطقة وخصوصياتها ،وطموح شعبها ومستقبله.
وثقتــي أن الجميع يتفق عىل املقصد ولو اختلفوا يف تفســر املقصود.

ريما خلف

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
األمينة التنفيذية لإلسكوا
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لمحة عامة
التكامل الشــامل موضوع ســكن الوجدان العربي منذ زمن طويل ،وح ّل هدفا ً يف مواثيق ومعاهدات رســمية منذ خمســينات
القرن املايض .وقد ارتقت هذه املواثيق يف أهدافها فتجاوزت عرصها ،ولكنها نكصت يف وعودها فرتكت الوهن يتسلل إىل مفاصل
األمة وخيبة األمل إىل نفوس شعوبها.
وولّــد تعثّــر مرشوعات التكامل العربي جدال ً حول إمكانية تحقيقه بني متشــائم ال يرى ســوى العقبــات الخارجية والداخلية
التي تحول دونه ،ومتفائل منغمس يف جميع مقومات التكامل من وحدة اللغة والثقافة والتاريخ املشرتك وميزة الجوار الجغرايف،
يــرى تجــارب تكاملية أخــرى يف العالم الحديث تكللــت بالنجاح حتى بغياب ج ّل هــذه املقومات ،فيزداد قناعــة بجدوى التكامل
ورضورته ســبيالً لتحقيق تنمية ونهضة للمنطقة العربية طالت الجوار وامتنعت عنها .وإزاء مد تحرري اجتاح املنطقة بموجة
مــن اإلمكانــات واالحتماالت ،انتقلــت جملة من الطموحات العربية مــن حيّز املرتجى البعيد إىل حيز املرغــوب القريب .وأيا ً تكن
نوعية التغيري املتأتي عن هذا املد التحرري ،فهو يتيح فرصة لوقفة تأمل حول مواضيع متشــعبة تتصل بمســار الوطن العربي
ومســتقبله ،حري بأن يكون التكامل يف مقدّمتها.
ويتنــاول هــذا التقريــر موضــوع التكامل من وجهة ما يزخر به املايض من دروس ،وما يصطــدم به الحارض من عوائق ،وما
يتطلبه املستقبل من رؤى تحوِّل الفرص والفرص الضائعة إىل محرك المتداد حضاري إنساني متكامل وحيوي ،يبقى مهما تأخر
تحقيقه هو السبيل إىل النهضة اإلنسانية الشاملة يف عموم الوطن العربي.

لم التكامل؟
َ
قــد ال تتــاح ملجموعــة متجــاورة مــن البلدان
يف العالــم مــا يتاح للبلــدان العربية مــن مقومات
التعــاون والتكامــل ،بــل االندماج واالتحــاد .ويف
حني تســعى بلــدان العالم قاطبة ،حتــى العمالقة
منهــا ،إىل االنضمــام إىل كيانات كبرية ،وال ســيما
يف عــر العوملــة واملنافســة الرشســة ،ال تــزال
البلــدان العربيــة تواجه فــرادى ،تحديــات العالم
الخارجــي ومتطل ّبــات العــر املتزايــدة ،يف ظــل
مخاطر جســيمة ،مزمنة وطارئــة ،تداهمها وهي
يف مهــب الترشذم واالنقســام .لقــد فوّتت املنطقة
العربيــة يف املــايض الكثري مــن ثمار الحــد األدنى
من التكامل ،بل من التعاون ،يف التنمية اإلنســانية
واألمــن القومــي ،كليهمــا .والتــرذم الــذي كان
مــن أكرب العوائق أمــام رفاه العــرب ورفعتهم يف
األعــوام املاضيــة ،ســيكون ،إذا مــا اســتمر ،أكرب
العوائــق يف العــر اآلتي ،أمام التقــدم والنهضة.

فيبقــى الحديــث عــن الحريــة ورفــاه أيّ مواطن
يف املســتقبل ،كما اليوم ،يف إطار املرغوب العســر
بعيدا ً عن مســار جــاد للتعــاون والتكامل.
ويهــدف هــذا التقريــر إىل إحيــاء مــروع
التكامل العربي كوســيلة ال غنــى عنها يف تحقيق
نهضة عربية شــاملة تحرر اإلنســان من الخوف
والجــوع ،واألوطــان مــن التبعيــة واالســتباحة،
وتم ّكــن األمــة العربيــة مــن اســتئناف دورهــا
التاريخي ورســالتها اإلنســانية بمــا يعود بالنفع
عليها وعىل اإلنســانية جمعــاء .ومرشوع التكامل
املنشــود ال يأتــي لينقــض مرشوعــات التكامــل
االقتصــادي القائمــة ،بل ليكمّلها ويُســتكمل بها،
وال يأتــي ليعــزل الوطــن العربــي عــن محيطــه
الطبيعــي والعالم مــن حوله ،بل ليوطد العالقات
االقتصادية مع الكتل والتجمعات األخرى خاصة
يف العمــق األفريقــي واآلســيوي للعالــم العربي،
وليوثــق التفاعل مع الحضارات اإلنســانية ،ينهل
منهــا ويعطيها إغناء لهــا جميعا ً.
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التكامل العربي

ويرتقــي التقرير بمفهــوم التكامــل إىل أبعاد
جديــدة تشــمل البنــى الرمزيــة للوجــود العربي
الواحــد إضافــة إىل البنــى املاديــة التــي اعتمدتها
مرشوعــات التعــاون الســابقة .ويوســع التكامل
فضــاء التعاون بحيث يشــمل جميع مناحي البنية
املجتمعيــة ،أو مقومات العمــران البرشي بمفهوم
عالم االجتماع ابن خلدون ،عمران مادته االقتصاد
والثقافــة ،صورتــه الحكم والرتبية .هــذا املفهوم
هــو التكامل الشــامل الذي يدعو له هــذا التقرير.
وهو مفهوم ال ينتقص من التكامل االقتصادي أو
أهميتــه ،بل يعتربه عمودا ً ِفقريا ً للتكامل الشــامل
ويدعو إىل توســيعه ليتجاوز حيز تحرير التجارة
إىل تشــييد البنى الكفيلــة بدعم اإلنتاج وتنويعه يف
مختلــف القطاعات ،وبناء اقتصــادات املعرفة من
خالل تكوين أساس متكامل من القدرات اإلنسانية
والتقانيــة واإلنتاجيــة يف املنطقة العربية.
وتجســيد هــذا املفهــوم للتكامــل يف الواقع ال
يقف عند منطقة التجــارة الحرة العربية الكربى،
بــل ينطلــق منهــا إىل منطقة مواطنة حــرة عربية
يتمتــع فيهــا كل عربي بحقوق املواطنــة كاملة يف
جميــع البلــدان العربيــة ،وتضمن االنتقــال الحر
للبــر والبنى الرمزية ومــا يتولد عنهما من نتاج
مادي ومعارف بما يكفل رفع مستويات اإلنتاجية
لجميع عنــارص اإلنتاج يف املجتمــع .فتأتي فوائده
تنميــة إنســانية كاملة األبعاد ،عــى كل فرد ،وعىل
جميع مكوّنات النســيج املجتمعي.

قصور في العمل العربي المشترك
شــهدت املنطقة العربية طوال أكثر من نصف
قــرن ،محــاوالت متكــررة للعمل املشــرك ،كانت
طموحة يف البدايات .غري أن هذه املحاوالت رسعان
مــا انحــرت يف النطــاق االقتصــادي بالتعريــف
الضيــق ،ولــم تــرقَ إىل حلــم الوحــدة االقتصادية
العربية األخّ اذ الذي اعتمدته مسرية العمل املشرتك
هدفـا ً لها عند انطالقهــا يف منتصف القرن املايض.
فحلم الوحدة االقتصادية انكمش إىل مجرد تعاون
ظــل بــدوره يرتاجع حتى حورص يف نطاق تيســر
التبــادل التجاري بــن اقتصادات ال تنتــج الكثري،

ووُضــع يف خدمة انتقال رؤوس األموال يف نشــاط
غالبا ً ما يتوخى الربح السهل والرسيع ،بينما بقيت
العراقيل تعرتض مســرة إنشاء سوق عمل عربية
واحدة ،وتحول دون تنفيــذ االتفاقات القائمة بني
الــدول العربية .وهكذا ،ضاقت آفاق العمل العربي
املشــرك ،فتحوّلــت االتفاقــات إىل مجــرد إعالنات
مبــادئ ضعيفــة املفعــول والفعاليــة .وانحــر
مــروع التكامــل اإلنتاجــي العربــي يف بضعــة
مشــاريع مشــركة ال تصل إىل مســتوى اإلمكانات
الهائلــة للتكامل ضمن مرشوع عربي شــامل.
ويف الفضاء الثقايف ،لم تفلح مؤسســات العمل
العربــي املشــرك الرســمية يف حمايــة مقومــات
مــروع التكامل وأدواته مــن ثقافة ولغة؛ وال يف
اســتحضار أفضل مــا يف الحضــارة العربية عامة
يف ثــوب معــارص ،وال يف إقامــة منظومــة فعالــة
للتعليم الراقي النوعية أو للبحث العلمي والتطوير
التقانــي؛ بما كان يمكن أن يشــكل قاطرة محركة
لإلبــداع الفكــري والعلمــي الــذي هو أســاس أي
نهضة.
ولعــل أخطــر السياســات الثقافيــة كانــت
تلــك التي قســمت املكان العربــي الواحد والزمان
العربي الواحد فأصبح بعض البلدان أكثر ارتباطا ً
بمســتعمر األمس من ارتباطه باألمــة؛ وتلك التي
أضعفــت وحــدة الرموز املشــركة ووحــدة اللغة
واملخيّلة ،تقييدا ً لطموح اإلنسان العربي النابع من
شعوره بالغنى التاريخي ،ورضبا ً ألساس التنشئة
املشــركة لشباب األمة اســتعدادا ً للمستقبل.
ولكــن الثقافــة العربيــة كانــت عصيــة عــى
االســتئصال .فصمــدت اللغــة العربيــة والوحــدة
الرتاثية والتاريخية لألمة يف وجه هذه السياسات،
كمــا صمــدت يف القــرن املــايض يف مواجهة خطط
االســتعمار التي ســعت للقضاء عىل اللغة العربية،
أصــل أصول الوحــدة الثقافية ،خاصــة يف املغرب
العربي؛ كما فشــلت هذه السياسات يف القضاء عىل
الوحــدة الرتاثيــة والتاريخيــة لألمــة ،أو يف تقييد
التعــاون عىل املســتوى الشــعبي الــذي لم يعرتف
بالحدود والعوائق ،وقد انتعش رغم جميع القيود
التــي فرضت عليه.
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سبيالً لنهضة إنسانية

الشعوب تسبق الحكومات
ليــس غريبا ً ،واألمر كذلــك ،أن يتفوَّق التكامل
العربي الشعبي عىل مسرية العمل العربي الرسمي،
مبدعا ً وســائل وقنوات للتواصل والتفاعل ،فاتحا ً
أمــام الشــعوب العربية مســارات رحبــة للتكامل
اإلنساني ،خارج األطر الرسمية ،وأحيانا رغما ً عنها.
ولعــل التمســك بالتنــوع الثقــايف هــو من أهم
مقومــات تفوّق التعــاون العربي الشــعبي .وهذا
التنوّع هو رشط ال غنى عنه يف النهضة اإلنســانية
يف هــذه البقعة من العالــم .فالهوية ال تثرى ما لم
تقبــل التنوّع ،بل تنشــده يف كل عرص ،مســتوحية
مــن تجارب املايض ،ومتلمّســة رضورات الحارض
وتحدّياتــه ،ومســترشفة مالمــح رؤيــة واقعيــة
وطموحــة ،ثاقبة وبعيدة لبناء املســتقبل.
والتجــارب املاضيــة والحــارضة مــن املنطقة
ومن مختلــف أنحاء العالم حافلة بالشــواهد عىل
دور اإلبــداع األدبــي والفنــي يف توطيــد عالقات
القــرب والتنـوّع الثقــايف والوجدانــي .ولعل فن
الراحلــة أم كلثــوم ،وغنــاء الرائعة فــروز ،خري
شــاهد عــى دور األدب والفــن يف توثيــق عــرى
اللُحمــة الثقافية العربية وإغناء الوجدان العربي.
وصهر اإلبداع األدبي يف الشعر والقصة والرواية
مشــاعر جمهور املثقفني العرب يف دور لم ينجح
فيه معظم السياســيني.
وقــد ال يقــل أهميــة يف الحقبــة الراهنــة دور
الفضائيــات العربيــة التــي كوّنــت فضــا ًء عربيا ً
مشــركا ً اخرتقــت بــه احتــكار اإلعالم الرســمي
القُطــري لســمع املواطنــن العــرب ووعيهــم،
وأســهمت يف تقريب العــادات والتقاليد ،ومن ثم
اللهجــات العاميــة ،وخلقــت لغة عربية وســطية
تصــل إىل أعــداد كبــرة مــن املشــاهدين وتجمع
بينهــم .وأتاحــت هــذه الفضائيــات فرصــة تلتم
فيهــا األمة العربية حول التلفزيــون لتتابع حدثا ً
واحدا ً ،أو لتشــارك يف حوار يدور حول قضاياها
مــن صاللــة إىل طنجــة .وقــد أدت بعــض هــذه
الفضائيــات مؤخــرا ً دورا ً داعما ً للمــد التحرري،
حتــى اســتحقت عــداء أنظمة الحكــم يف أكثر من

بلد ،حتى لو أضمر بعضها أحيانا ً جدول األعمال
الخــاص بالجهــات املمولة.
ويف هــذا الســياق ،ال ب ّد من اإلشــارة إىل دور
القــوى العاملــة العربيــة يف بلدان الوفــرة املالية
يف الخليــج والجزيرة العربيــة ،إذ صكت عالقات
قــرب اجتماعــي وتقــارب ثقــايف ،عــى الرغم من
القيــود والعوائق التي تفرضها مؤسســات بلدان
االستقبال.
واملؤكــد أن العمل الشــعبي العربــي قد حقق
إنجــازات يف التعــاون العربــي فاقــت يف أهميتهــا
الكثــر مــن مبــادرات مؤسســات العمــل العربي
املشــرك الرســمية ،خصوصـا ً يف إقامة الشــبكات
العربيــة ،وتجــاوزت القيــود الرســمية عــى حق
التنظيــم يف غالبيــة البلــدان العربية ،وباســتخدام
وســائل االتصــال الحديثــة .ومــن أهــم مجــاالت
التحــرك حقوق اإلنســان وحقــوق املرأة.
وإذا كان ال يــزال مــن املبكــر الحكــم عــى ما
قد تــؤدي إليه االنتفاضات العربية التي شــهدتها
املنطقــة مؤخرا ً ،ال ب ّد مــن التوقف يف هذه اللحظة
التاريخيــة الراهنــة عند عالقــات التضافر وتبادل
الــدروس ،الرائعة التي قامت بني طالئع الشــباب
العــرب يف التصــدي ألنظمــة الحكــم التســلطي،
بعــد أجيــال من الركود كرســتها قــوى املعارضة
التقليديــة ،ال ســيما تلك التي نشــأت يف كنف هذه
األنظمــة ولخدمتها.

أخطرها ما

تبعات التشرذم العربي

تعلق بأمن

ولّــد ضعف التعــاون العربــي نظامـا ً إقليميا ً
عاجــزا ً عــن الدفــاع عن املصالــح العربيــة أو عن
ســيادة الدول العربية ،نجم عنه مجموعة ضخمة
مــن التحديــات أخطرهــا مــا تعلق بأمــن املواطن
وحرية األوطان .فالفشــل يف اتخاذ مواقف عربية
موحــدة جعل من املنطقة العربية واحدة من أكثر
املناطق اســتباحة يف العالم مــن القوى الخارجية.
ففلســطني ال تــزال تــرزح تحــت نــر احتالل
اســتيطاني ،إحــايل ،يف خــرق ســافر للمواثيــق
والقــرارات الدوليــة .وال تقتــر االســتباحة
اإلرسائيليــة لألمــة العربيــة عىل احتاللهــا املبارش
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التكامل العربي

لــأرض العربية ،واعتداءاتها املتكررة عىل البلدان
العربية املجاورة ،بل باتت السياســات اإلرسائيلية
مصــدر خطر دائــم عىل أمــن املواطــن العربي يف
املنطقــة بأرسهــا .فقــد دعمــت هــذه السياســات
الحــروب األهليــة ،كالحــرب األهليــة اللبنانية ،يف
محاولــة لتفتيت دول املنطقة إىل دويالت طائفية.
وبإرصارهــا عىل يهودية الدولــة ،تحاول إرسائيل
ترســيخ مفهــوم النقاء الدينــي أو العرقي للدول،
وهــو املفهوم الذي جلب عىل البرشية أقبح ويالت
وجرائــم القــرن العرشين .ويشــكل هــذا املفهوم
خطــرا ً عــى مفهوم التنميــة اإلنســانية القائم عىل
املســاواة بني جميــع املواطنــن يف الحقوق ،وعدم
جواز التمييز ضد أحد عىل أساس الدين أو العرق.
والرتسانة النووية اإلرسائيلية تتنامى تهديدا ً ألمن
العــرب يف مختلــف بلدانهــم .ويبقــى أن إرسائيل
هي الدولة الوحيدة التي هددت باســتعمال أسلحة
نوويــة ضد عواصــم عربيــة ،واتخــذت إجراءات
تعبوية لذلك.
كمــا أدى ضعــف التعاون العربــي إىل فقدان
مقومات االســتقالل الحقيقي .فتعج بلدان عربية
عديــدة ،بوجــود عســكري أجنبــي ضخــم ،بينما
تشــهد أخرى نفوذا ً لهذه القوة أو تلك من القوى
األجنبية بما يرسخ التبعية ويهدد األمن القومي.
ومــن أهــم معالــم تدهــور األمــن القومــي،
اســتفحال مشــاكل اللجــوء والتهجــر القرسي يف
املنطقــة العربية حتى تجــاوز نصيبها  53يف املائة
مــن مجموع الالجئــن يف العالم يف حني أنها تضم
أقل من  5يف املائة من مجموع سكانه .واألرقام عىل
جســامتها ،تبقــى قارصة عن التعبري عن جســامة
املأســاة اإلنســانية التي يعانيها هؤالء ،وجلهم من
النساء واألطفال.
ويف ظــل تعثــر التكامــل العربــي وقصــور
السياسات التنموية التي انتهجتها البلدان العربية،
قــرت النتائج عن غايــات التنمية املعلنة ،فكانت
حصيلتها انتشار الفســاد ،وتفيش البطالة والفقر
والظلــم االجتماعي يف الكثري مــن البلدان العربية.
ولعــل األخطــر يف مســرة العقــود املاضيــة
كان التشـ ّـوه الثقــايف الــذي ولد نعــرات طائفية

وعرقيــة ،باتــت تهدد وحدة املجتمعــات العربية
وســلمها األهيل.
فمع االســتباحة الخارجية والداخلية ،واألزمة
الثقافيــة التــي نتج عنها تشــويه مفهومي الجهاد
واالجتهــاد ،برزت فئات متطرفــة تتبنى تأويالت
فقهية متشــددة تقيص اآلخر ،وتحــد من الحقوق
والحريات العامة ،وخاصة للنســاء وغري املسلمني،
األمــر الــذي زرع بــذور فتنــة باتت تهــدد وحدة
األمــة .ولم تتوقف عواقب تشــدد هذه الفئات عند
خطابهــا ،بل انتهج بعض أشــياعها العنف املنظّ م
ضــد املســيحيني مــن أبنــاء األمــة ،وأتبــاع بعض
املذاهب اإلسالمية األخرى .وهكذا تتحول الفتاوى
املتشددة إىل تربير للعنف وأداة للقتل .ويف كل هذا
ما ينفخ يف نريان تفتيت املنطقة العربية عىل أسس
طائفية ومذهبية.
هكــذا خل ّــف التــرذم العربــي إرثــا ً مــن
اإلســتباحة أهــدر أمن املواطــن العربي ،وتضافر
مــع مجموعــة مــن األخطــاء الذاتيــة والخطايــا
التنموية ليدخل الوهن يف جميع مقوّمات العمران
البــري .فلــم يعد النظام االقتصــادي قادرا ً عىل
سد الحاجات املادية لألمة ،وال عاد النظام الثقايف
قادرا ً عىل ســد حاجاتها املعنوية .وتهاون النظام
الرتبــوي يف تنشــئة أجيال من العارفــن املبدعني
والفاعلــن املبادرين .وعجز النظام الســيايس عن
تســيري مــادة العمــران من اقتصــاد وثقافــة بما
يضمــن تمتــع جميــع املواطنــن بالحقــوق التي
يســتحقونها ملجــرد كونهــم بــرا ً ،وبكرامتهــم
اإلنســانية .فرتك هذا كله لعــرب اليوم ضائقة لم
تكن حتما ً عليهم ،ولألجيال اآلتية إجحافا ً لم يكن
لها يـ ٌد يف صنعه.

المد التحرري العربي جسر عبور
للتكامل أو عائق إضافي؟
لكــن الوطــن العربــي يدخــل اليــوم مرحلــة
جديــدة قد تفتــح آفاقا ً واعدة الســتئناف مســرة
التكامــل والنهضة.
فقد خلقت االنتفاضات العربية الشــعبية التي
وتغيات
ّ
انطلقــت يف أواخــر عــام  2010تحــوالت
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سبيالً لنهضة إنسانية

جارفة أذهلت العالم وأســقطت نظرية «االستثناء
العربي» التي طاملــا ادعت أن العرب بحكم دينهم
وثقافتهم غري مؤهلني لحكم أنفسهم ،وأن أرضهم
لــن تكون مســتقرا ً للرتاث الديمقراطي اإلنســاني
العريــق .لكــن التفــاؤل الذي ســاد يف العام األول
للتحول ،تراجع أمام مشــاهد من العنف واالقتتال
الداخــي يف بعــض البلــدان ،والبــطء يف التحــول
الديمقراطــي يف أخرى .والعالم الذي أســمى هذه
الثــورات بالربيــع العربــي ،اســتأنف هــذا الحكم
الحقـا ً فأعاده خريفا ً ومن ثم شــتا ًء قارصا ً.
وزاد مــن االنطبــاع بانحســار املــد التحرري
العربــي ضائقــة اقتصاديــة أملــت بجميــع بلــدان
التحــول الديمقراطي انعكســت ســلبا ً عــى النمو
وعــى حياة املواطن ودفعت مجــددا ً بأعداد كبرية
إىل الساحات والشوارع .وتالقى هؤالء مع غريهم
ممــن خــاب أملهــم يف التحول الســيايس ،وآخرين
من أنصــار النظــم القديمــة ،فأصبحــت امليادين،
التــي كانت فســحة األمل ورمز الحرية ،ســاحات
رصاع يعصف باألمن وبالســلم املجتمعي .وانربى
الكارهــون للثورة يبرشون بســقوطها.
ولكــن يف ذلــك خطــأ ً مزدوجا ً .ففيــه خلط بني
الفشــل وعــدم االكتمــال ،وفيــه تجاهــل لطبيعــة
التحــول الديمقراطــي والصعوبات التــي تكتنف
مســرته والضوائــق االقتصادية التــي تالزم هذا
التحــول أينما حل.
فتدهــور الوضــع االقتصــادي ليــس غريبا ً يف
زمــن الثــورات ،بل هــو واقع عاشــته دول عديدة
يف العالــم مــن قبــل .وقــد خــرت دول أوروبــا
الوسطى والرشقية ،عىل سبيل املثال ،أثناء مرحلة
التحـوّل ،أكثــر من ربــع ناتجها املحــي الرتاكمي،
قبل أن تنتعش مجددا ً وتســتعيد نموها .فالثورات
بطبيعتهــا هي خــروج عن الوضــع الراهن وأوىل
خطواتهــا تكون يف هدم ما فسُ ــد ،وبنــاء ما يلبي
الطموح .لكن تفكيك البنى املؤسسية التي احرتفت
القهر وولدت الفقــر وعمقت التهميش واإلقصاء،
وإعادة بنائها عىل أسس الحق والعدل ،ليس باألمر
اليســر .ومراحــل الهــدم والبنــاء األوىل يرافقهــا
ارتفــاع يف التكاليف وانخفــاض يف العوائد اآلنية،

تتحملهــا الشــعوب بقدرة مدهشــة عندما ترى يف
األفــق عائدا ً يفوق بأضعــاف كلفة التحول.
وليــس بغريب أن يكــون التحول الديمقراطي
يف البلــدان العربيــة أكثــر صعوبــة مــن التحــول
الــذي تحقق يف أوروبا الرشقيــة أو مناطق العالم
األخــرى .فهــو يأتــي يف لحظــة اقتصاديــة عاملية
قاســية ،وبخــاف التحــوالت الديمقراطيــة يف
املناطــق األخرى من العالم يأتي ضد أهواء العديد
من القــوى املؤثــرة والفاعلة يف املنطقــة العربية.
فالــركاء االقتصاديــون يف الغرب يعيشــون
ضائقــة اقتصاديــة أضعفــت قدرة أســواقهم عىل
رشاء الســلع العربية أو عىل توفري الفرص لألعداد
املتزايــدة مــن طالبــي العمــل .واألولويــة لهؤالء
الرشكاء تبقى صيانة مصالحهم يف املنطقة ،والتي
قد تتعــارض لدى البعض منهم مع دعم اإلصالح
الســيايس يف دول املد التحــرري العربي.
وعــى خــاف دول أوروبــا الرشقيــة التــي
القــت احتضانـا ً ودعمـا ً عـ ّز نظــره مــن الدول
املجــاورة ،تلقــى دول التحــول الديمقراطــي
العربــي نفســها وســط بيئــة إقليميــة ال تخفــي
توجسَّ ــها من حكم الشــعب لنفســه ،وبيئة عاملية
ال تخفــي توجسَّ ــها مــن حكــم العربــي لنفســه.
فالتقت هــذه البيئة وتلك ضد الثــورة ،وتعاونت
مــع بقايــا النظــم الســابقة عــى ابتــداع مختلف
الســبل لحرفها عن مســارها وإعادة إنتاج النظام
الذي قامت الثورة الشــعبية إلسقاطه ،وإن بحل ّة
جديــدة .وتتلخــص اســراتيجية هــذه القــوى يف
تفكيــك جبهــة القــوى الثوريــة ومنــع التقدم يف
إنجــاز املراحــل االنتقالية بما يتســق مــع غايات
الثورة الشــعبية كي تســتفحل املشــكالت األمنية
واالقتصاديــة ،فتنتفــض الجماهــر عــى أنظمــة
الحكم االنتقالية .ويســاعد القوى املضادة للثورة
يف تحقيــق مآربهــا أحيانـا ً ضعــف أداء األنظمــة
الجديــدة املنتخبة يف تحقيق طموحات الشــعب يف
نيــل غايات الثورة الشــعبية.
جميــع هــذه الصعوبــات ،ســواء أكانــت تلك
الناجمــة عن قلــة خربة النخــب الجديــدة أو تلك
املرتتبــة عــن مقاومة النخــب القديمــة وحلفائها

أسقطت
االنتفاضات
العربية نظرية
«االستثناء
العربي» التي
طالما ادعت
أن العرب
بحكم دينهم
وثقافتهم غير
مؤهلين لحكم
أنفسهم
***
تأتي
االنتفاضات
العربية
في لحظة
اقتصادية
عالمية قاسية،
وضد أهواء
العديد من
القوى المؤثرة
والفاعلة في
المنطقة
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الذي انطلق
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***
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التكامل العربي

اإلقليميــن والدوليــن للمــد التحــرري العربــي،
ولــدت االنطبــاع الخاطــئ بــأن العــودة لعهــد
االســتبداد ممكنــة .لكن يف ذلك خلط بني ســمات
اللحظــة التاريخيــة ،والتــي تغلب عــى صورتها
األزمــات واالنتصــارات الوقتيــة لقــوى الثــورة
املضادة ،وحسابات التحول التاريخي الذي يدخل
تغيــرا ً عــى طبيعة اإلنســان نفســه .فالتحوالت
التاريخيــة تتخــذ منحــى غــر خطي؛ هــي نقطة
انعطــاف تنحــرف باألمــة عــن املســار الســابق
باتجــاه جديد .وال يمكن لخطــوة أو خطوات إىل
الــوراء إعادة األمة إىل املســار الســابق مهما بذل
من جهــد ومن طاقة.
وخالصــة القــول إن التحــول الديمقراطــي
أمــر يمكن التنبــؤ بمآلــه وإن كان يصعب التكهن
بمســاره .فقطــار الديمقراطيــة الــذي انطلــق يف
املنطقــة العربية ســوف يســر برسعــات متباينة،
وســوف ينتكــس تــارة ويندفع باالتجاه املنشــود
تــارة أخــرى .ولكن ال شــك أنــه واصــل محطته
القادمة مهما كثرت العثرات ومهما وعرت الدرب.
فقد كرست االنتفاضات العربية بفضل النجاحات
األوليــة التي حققتها ،حاجز الخوف والقهر الذي
أقامــه الحكم التســلطي .ولم يعــد باإلمكان إعادة
إخضاع الشــعوب العربية ،إىل الظلــم والقهر بعد
أن ذاقــت طعم الحرية وانتزعت بنضالها حقها يف
التعبــر والتنظيــم والتظاهر .ولعــل درجة القمع
املطلوبة إلعادة هــذه الجماهري إىل حظرية الطاعة
مــن الضخامة بحيــث تجعل منها مهمة يســتحيل
أن تتحقــق مــن دون أن تولــد ثــورات عارمة ،قد
تجعل مســار التحــول أكثر وعــورة ولكنها تعزز
التغي الجذري يف اإلنســان
ّ
حتميته .فــإن حصيلة
العربي ستُكســبه املزيد من القوة يف وجه أي قمع
مقاوم لطموحاته.
أمــا عن عالقة املد التحرري العربي بالتكامل
العربــي ،فاملتوقــع أن تكــون عالقــة طرديــة
وإيجابية .فاملد التحرري يؤذن بتحول نحو نظم
سياســية ديمقراطية تبنى عىل املشاركة الشعبية
الواســعة يف اتخاذ القرار السيايس واالقتصادي.
وهــذا الواقــع الجديــد هــو ،بحــد ذاتــه ،فرصة

إلحياء التكامــل العربي وزيادة نطاقه وفعاليته،
تمهيــدا ً لقيــام نهضــة إنســانية يف تلــك البلدان،
وربمــا يف عمــوم الوطــن العربــي ،إن اكتمــل
الحكم الديمقراطــي الصالح باإلصالح املجتمعي
الواســع والعميــق .فالنظــام الذي يمثل الشــعب
حــق تمثيل ،ويعــرّ عن طموحــه ومصالحه ،من
الطبيعــي أن يــرى يف التكامــل االقتصادي رافدا ً
لنمــو اقتصــاده وتحقيــق الرفــاه لشــعبه ،بــل
سيســعى إىل إقامة أشــكال أكثر تقدّما ً وشــموال ً،
ال تقتــر عــى املفهوم االقتصــادي الضيق ،أقل ّه
لكثــرة الفوائــد التــي تأتي عــى الجميــع يف ظله
وتفــوت عىل الجميــع يف غيابه.

فوائد التكامل االقتصادي تمهد
للتكامل الشامل
يقــدم التقريــر محاولة وازنة لتقييــم املنافع
املتأتية مــن التكامل العربي .ويف حني تســتعيص
منافع التكامل الشــامل عىل القياس الكمي ،يركز
التقرير يف تقييم املنافــع عىل التكامل االقتصادي
فيقــدم تقديــرات ٍ قياســية كميــة تعتمــد أفضــل
األســاليب العلمية املتاحة لدراســة تبعات مســار
التكامــل العربــي الراهــن ،واملقترص عــى تحرير
التجــارة الســلعية وإقامــة االتحــاد الجمركــي
العربــي .ويقارن هذه النتائج مع ســيناريو آخر
تقــوم فيه الدول العربية باتخاذ خطوات صغرية
لتحرير حركة القوى العاملة ولو بشــكل جزئي،
وتزيــل بعضا ً مــن العراقيل غــر الجمركية أمام
التجــارة العربية.
ويبــنّ التحليــل أن العوائــد املنتظــرة مــن
اســتكمال املســار الحــايل للتكامــل االقتصــادي
العربــي ،أي تحريــر التجارة وصــوال ً إىل االتحاد
الجمركــي بحلول عام  ،2015تبقــى محدودة عىل
أفضل تقديــر ،ليس لعدم أهميــة تحرير التجارة،
ولكــن ألن الرســوم الجمركيــة لــم تعــد العائــق
املقيِّــد للتجارة البينية العربيــة ،إنما العائق األكرب
أمــام حركة الســلع بني الدول العربيــة هو القيود
غــر الجمركية وارتفاع تكاليف النقل .ويســتنتج
التقرير أن ال زيادة كبرية ترجى يف الناتج والدخل
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سبيالً لنهضة إنسانية

من تحرير التجارة ما لم تقم الدول العربية بإزالة
جميــع القيــود والعراقيل الحمائيــة بالتوازي مع
إزالة التعرفــات الجمركية.
ويبي التحليل أن تحريرا ً بســيطا ً للعوائق غري
ّ
الجمركيــة متمثالً يف تخفيض كلفة النقل بخمســة
يف املائة سنويا ً إضافة إىل االستعاضة عن ما نسبته
 20يف املائــة من القــوى العاملة الوافدة مســتقبالً
بالقوى العاملة العربية ،سيضاعف نسبة االرتفاع
يف الدخل مقارنة باالقتصار عىل التحرير التجاري،
وســيخفض نســب البطالة بما يزيد عىل  4يف املائة
يف املتوســط لجميع الدول العربيــة .وهذه الزيادة
يف الدخــل والرفــاه قد تتضاعــف إذا ما أضيف إىل
هاتــن الخطوتــن إجــراءات أخــرى يــويص بهــا
التقرير مثل تحرير التجارة يف الخدمات ،وتطوير
سالسل القيمة املضافة اإلقليمية.
وما كان ملفتا ً لالنتباه هو أن هذه اإلجراءات
تعــود بالنفــع الكبري عــى جميع الــدول العربية،
غنيها وفقريها ،األمر الذي يبدد االنطباع الســائد
بــأن التكامــل العربــي يـــساعد األقــل نمــوا ً عىل
حســاب األكثر ثراءً .فســتكون اإلمــارات العربية
املتحدة من أكثر الدول استفادة من زيادة الدخل،
وتكــون اململكــة العربية الســعودية مــن أكثرها
تمتعا ً بزيادة الرفاه اإلنساني ،بينما تكون تونس
األكثر اســتفادة من توفري فــرص العمل وبالتايل
تخفيض نســب البطالة.

عوائق تعترض سبيل التكامل العربي
يمهد اســتكمال التكامــل االقتصادي الطريق
نحو بناء التكامل الشــامل املتمثل يف إقامة منطقة
املواطنــة الحــرة ،التي تطلق حريــة انتقال البنى
الرمزية بمعناها الواسع الذي يشمل نتاج البحث
العلمــي واملعرفــة املضمــرة يف اإلبــداع األدبــي
والفنــي ،ومن باب أوىل حرية انتقال البرش الذين
يحملون هــذه البنى الرمزية.
لكن هذا ليس باألمر اليســر خاصة وأن كثريا ً
من األسباب التي أعاقت التكامل العربي يف السابق
ما زالت قائمة ،ومنها ما هو موروث من نكســات
املــايض وانكســاراته ،ومنهــا نتاج قــوى وعوامل

خارجية ،ومنها ما هو وليد ظروف داخلية قديمة
حديثة ال تزال تعاني املنطقة من ذيولها حتى اليوم.
وقفــت غالبية القوى الدولية الكربى يف املايض
ضد أي مرشوع عربي يرمي إىل إقامة كيان اتحادي
أو تعاونــي مســتقل وفاعــل للعــرب ،وأدّت دورا ً
حاســما ً يف إجهاض أي مرشوع ينشــأ أو إضعافه.
ولــم تبدأ هــذه املحاوالت باتفاقية ســايكس بيكو
التي قســمت املرشق العربــي إىل دويالت ومناطق
نفوذ للقوى االســتعمارية ،بل بــدأ التخطيط ملنع
أي تقــارب أو وحــدة عربية قبل ذلــك بنحو قرن
مــن الزمن .وليس أكثر داللــة عىل ذلك من موقف
هــذه الــدول من مــروع محمــد عــي النهضوي
والرســالة التي بعثها وزيــر خارجية بريطانيا يف
عــام  1840إىل ســفريه يف اســطنبول .وفيها يفرس
وزير الخارجية الربيطاني أن الهدف من تشــجيع
بريطانيا الســتيطان اليهود يف فلسطني هو إيقاف
أي محاوالت «رشيرة» قد يقودها محمد عيل أو أي
من خلفائه يف املستقبل إلقامة كيان موحد يف مرص
وسوريا الطبيعية.
ويف التاريــخ املعــارص ،اتخــذت محــاوالت
إحبــاط أي تعــاون عربــي شــكالً جديــدا ً تمثــل
يف طــرح مشــاريع إقليميــة بديلــة للتعــاون
العربــي ترتكز عــى التعاون الثنائــي بني الدول
العربيــة منفــردة والرشيــك األطلــي ،وتهــدف
إىل فــرض إرسائيــل عــى املنظومــة اإلقليميــة
حتــى قبــل أن تقــوم تلــك بتنفيــذ القــرارات
الدوليــة القاضيــة بإنهــاء احتاللهــا لــأرايض
العربيــة والســماح بعودة الالجئــن إىل ديارهم.
ولكن كثريا ً من أســباب تعثــر جهود التكامل
العربــي هي أســباب عربيــة ذاتية أهمهــا هو أن
عــددا ً من أنظمــة الحكم لــم تكن تمثل شــعوبها
وال تخضع للمســاءلة أمامهــا ،وبالتايل لم تضطر
لاللتــزام برغبات هــذه الشــعوب أو بمصالحها،
خاصــة وأن بعــض أنظمــة الحكــم هــذه ارتبط
ارتبــاط مصلحــة مع القــوى املتنفذة يف الســاحة
الدولية واســتمد رشعيتــه وأمنه منها.
وأسفر عن غياب اإلرادة السياسية جل العوائق
األخــرى للتكامــل ومنهــا العراقيــل االقتصاديــة،

تعميق التكامل
االقتصادي
سيعود بالنفع
الكبير على
جميع الدول
العربية ،غنيها
وفقيرها،
األمر الذي
يبدد االنطباع
السائد بأن
التكامل
العربي يـساعد
ً
نموا
األقل
على حساب
ثراء
األكثر ً
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في المسار
العربي الراهن،
تالزم خبيث
بين الفرقة
والقهر والتعثر
التنموي،
وفي المسار
المنشود
تالزم حميد
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كالجمركيــة والفنيــة ،ومنهــا قصــور أداء أجهزة
العمل العربي املشرتك ،واألهم من هذا ،السياسات
االقتصادية التي ربطــت االقتصادات العربية ،كل
عىل حدة ،مع الرشيــك األطليس وكتله ،األمر الذي
بات يشــكل تحديا ً حقيقيا ً أمام اســتكمال التكامل
العربي حتى يف شــقه االقتصادي.
إضافــة إىل هــذه العوائــق الحقيقيــة،
املوضوعيــة واملادية ،هنــاك عوائق إضافية يرى
فيهــا البعــض عقبــة يف وجــه التكامــل الشــامل
املنشود .ومن أهم هذه العوائق املزعومة العائق
الطبقــي ،أي ثنائيــة الغنــى والفقــر؛ والعائــق
الحــري ،أي التفرقة بني أهــل الحوارض وأهل
الريــف والباديــة؛ والعائــق اإلثنــي ،أي نعــرات
القوميــات بــن العربــي وغــر العربــي وليــدة
عرص االســتعمار الغابر؛ والعائــق الطائفي ،أي
التفرقة بني امللل من أديان مختلفة أو بني النحل
مــن الدين نفســه ،وهــو من إرث حقبــة التدخل
األجنبي وإن تصاعد يف الفرتة األخرية بتشوهات
ثقافية عــززت منه.
ويشــر أصحــاب هــذه النظريــات إىل عائــق
جديــد بــزغ يف أعقــاب الثــورات العربيــة يتمثل
يف التطـرّف بــن دعــاة التحديث املســتبد ودعاة
األصالة املســتبدة .فمناخ الجماعــة الروحي بات
أشــبه ما يكــون بصــدام بــن ثقافتــن تتنافيان
لغيــاب الكوني فيهما .األوىل ثقافــة عتيقة طغت
عليهــا خصوصيــات النســق الرشقــي فأفقدتهــا
الحيوية الكونية بسبب عدم تحررها مما ران عىل
قيمها خالل عصور االنحطاط فأصبحت تشويها ً
لقيــم الديــن الســمحة .أمــا الثانيــة فهــي ثقافة
حديثــة طغــت عليها كذلــك خصوصيات النســق
التاريخــي الغربي فأفقدتها كونيتها بســبب عدم
تحررها مما اصطبغت به من صبغة اســتعمارية
تمثلهــا عقيــدة رســالة التحضــر التــي تحكمت
طويـاً بذهنيــة النخــب املتحالفــة مــع األنظمــة
الحاكمة .وبهذا قسّ م األم َة رصاعٌ بني رضبني من
األصولية ،العلمانية والدينية ،وأغرقها يف معارك
وهميــة بني التحديث النــايف لقيم األمة والتأصيل
النايف لحقوق اإلنســان.

وهــذا التقريــر يحــاول أن يبــن أن هــذه
التناقضــات واهيــة ألن عــدم تجاوزهــا ،يف ظــل
االفتقــار إىل رشوط املناعــة ورشوط الحيــاة
الكريمة ،هو الذي يذكيها فيجعلها حواجز حائلة
دون األمــة وتحقيــق رشوط الكرامــة والحريــة.
فــرط املســاواة بــن املواطنني مــن دون اعتبار
ألي فــوارق هو الذي ســيقلل مــن وقعها وأثرها
الســلبي ،ويحوّل الفوارق إىل تنـوّع يثري األمة،
إذ يحررهــا من األحكام املســبقة التي هي وليدة
عرص االنحطاط والتدخل األجنبي ،فال تعود تلهو
بحــروب أهليــة رمزيــة ،وأحيانا ً دمويــة ،تحول
دونها واألخوة اإلنســانية والوطنية الجامعة بني
أفرادهــا وجماعاتها يف مصري واحد ،عماده تراث
وتاريــخ واحــد ،وإيمان بقيم تتالقــى مع حقوق
اإلنســان .فالكرامة والحرية هما القيمة املشرتكة
بــن البــر ،إذ هي من مقوّمــات وجودهم.

إشكالية البحث ورسالته
يتنــاول هــذا التقريــر مســارين تاريخيني يف
الوطــن العربــي ،األول راهن ومعــارص ،والثاني
مستقبيل ومنشود .يف املسار الراهن ،تالزم خبيث
بني الفرقــة والقهر والتعثــر التنموي ،وما ينجم
عنها من اســتباحة خارجية ،ويف املســار املنشــود
تــازم حميد بني التكامل والنهضة اإلنســانية.
الفرقــة يف وطــن يملــك جميــع مقوّمــات
التكامــل تضــع عوائــق أمــام التالقــي والتكامل
العربــي الف ّعــال .وقــد اجتمعت البلــدان العربية
يف حالــة حرمان من مزايا وفــرة الحجم باملنطق
االقتصــادي والقــدرة عــى التفاوض مــن موقع
قــوة ومنعة ضمانـا ً للمصالح والحقــوق العربية
يف عالــم حيــث الوجــود والكلمة للقــوي .وتقف
الفرقــة مانعــة لفرصــة جــادة لتأمــن مكونــات
الرفاه اإلنســاني للشــعوب العربيــة .ويظهر هذا
جليا ً يف غياب قدرة الدول العربية كلها عىل إنتاج
بعــض الســلع العامــة األساســية املكونــة للرفاه
اإلنساني ،ومنها الصحة واملعرفة والحرية ،وهي
أبســط معايري التقدم وأرسع الســبل إىل االزدهار
اإلنســاني يف العــر الحايل.
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سبيالً لنهضة إنسانية

فجميــع البلــدان العربية ،غنيهــا وفقريها ،إذا
بقيت منفردة ،تبقى صغرية وضعيفة يف الســاحة
العاملية بمعيار أو بآخــر ،خاصة باملقارنة بالدول
والتكتــات العمالقــة يف العالــم املعــارص .ولو لم
تكــن منفردة ،ملا اســتبيحت واعتمــدت عىل العالم
الخارجــي يف الوفــاء بالكثــر مــن احتياجاتهــا
األساســية ،ابتــداء مــن الغــذاء وانتهــاء بســلع
املعرفــة املتقدمة.
وقــد أســفرت الفرقــة واملغــاالة يف القُطريــة
عن خالفــات بني الدول العربية بلغــت أحيانا ً حد
االقتتــال ،املعلن أو املســترت .وقــد أدى هذا التباعد
القطري إىل تقويض فرص التكامل العربي الفعّال
يف مجاالت عديدة.
القهــر يف ظــل أنظمــة حكــم تســلطي يقيّــد
الحريــات والحقــوق .وينشــأ مــن التــزاوج بــن
الســلطة والثــروة مرتــع فســيح للفســاد بجميع
أشــكاله .وعندما يلتقي القهر باملغاالة يف القُطرية
تعلــو الوالءات دون الوطنية عىل مبدأ املســاواة يف
املواطنــة بني جميع أبنــاء الوطــن ،والءات تؤدي
يف غيــاب الحكــم الديمقراطي الصالــح ،ونواقص
مجتمعيــة أخرى ،إىل التنــازع الطائفي الذي يوقد
نار الحــروب واالقتتال.
التأخــر يف ظل اقتصاد ســيايس تابع ومتدني
اإلنتاجية ،يوهن قدرة اإلنسان واألمة عىل اإلنتاج
واملنافســة .وقــد غلب عىل اقتصاد املنطقة كســب
الريع التجاري ،وضعف البنية اإلنتاجية .وتفيض
هــذه العنارص جميعها إىل تفــي البطالة والفقر،
وتسـوّل املعرفــة وطيبــات الحيــاة مــن منتجيها
خارج الوطن .وهذه الســمة أورثــت األمة ضعفا ً
وهوانـا ً وحرمتهــا مــن املقومــات االســراتيجية
للعيــش الكريم والكرامة اإلنســانية للجميع.
االســتباحة يف أمــة طــال بهــا االحتــال
األجنبي ،تنتقص من أمن الوطن واملواطن .وقد
تغلغل يف نســيج األمة العربيــة النفوذ الخارجي
لقوى تســعى وراء مصالحهــا متجاهلة مبادئها
املعلنة .وقد ســهل غياب املوقــف العربي املوحد
يف املحافــل العامليــة هــذه االســتباحة ،فأصبحت
نتيجــة مبارشة للفرقــة والتأخر.

ويف هــذا املســار الراهــن مخاطــر تتهــدد
بيئــة املنطقــة ونظمهــا اإليكولوجيــة ،ومخاطر
تتهــدد الثقافــة العربية التليــدة بمختلف أدواتها
وأبعادهــا .وإزاء جســامة هــذه املخاطــر ،وكثرة
اإلمكانــات املهــدورة ،ويف ظــل قــوة التجانــس
ووحدة املصري ،يأتي اســتحضار مرشوع التكامل
العربــي الفعّال بديالً منشــودا ً عن الواقع الراهن
وســبيالً للنهضة اإلنســانية الشــاملة التي تحقق
غايات رئيســية ثالث.
الغايــة األوىل واألهم تكــون يف صون الحرية
والكرامة اإلنسانية لجميع البرش يف عموم الوطن
العربــي بمــا يضمــن األمــن اإلنســاني والكرامة
لجميــع مواطنــي الــدول العربية .ويســتلزم هذا
تحريــر الوطــن العربــي مــن االحتــال والنفوذ
األجنبــي ،وإقامــة الحكــم الصالــح عــى أســاس
العدالــة وديمقراطيــة املواطنــة الضامنة لحقوق
اإلنســان للجميــع ،نقيضـا ً لنزعــة االنتقــام التي
كثــرا ً مــا تنزلــق إليهــا املراحــل االنتقاليــة بعد
املوجــات الثورية.
أمــا الغايــة الثانيــة فتتلخــص يف إنشــاء بنية
إنتاجيــة عربيــة متنوعــة تسـ ّد الحاجــات املاديــة
لإلنســان العربي وتوفّر ســبل العيــش الكريم له.
ويقتــي هــذا تكويــن بنيــة إنتاجية قويــة دائبة
النماء واالرتقاء ،قادرة عىل تلبية معظم احتياجات
الوطن العربي ،وعىل املشاركة يف التبادل التجاري
الدويل من موقــع املنافس بجدارة وندية .ويكتمل
هــذا التوجــه اإلنمائــي بإصحــاح املحيــط البيئي
واإليكولوجي للوطــن العربي.
أمــا الغايــة الثالثــة فتتمثــل يف نهــوض ثقايف
يســتعيد ألــق الثقافــة العربيــة .ويســتند هــذا
النهوض إىل إحياء أفضل مزايا الحضارة العربية
اإلســامية وإثرائهــا بأفضل منجــزات الحضارة
اإلنســانية .ويشــمل حمايــة اللغــة العربيــة ،أداة
هذه الثقافــة ،واالحتفاء بالتنــوع املثري وتعزيز
املواطنــة املتســاوية بــن جميــع املواطنــن عــى
األرض العربيــة ،واالرتقــاء بمنظومــة اكتســاب
املعرفــة وإنتاجهــا لتوظيــف املعرفــة يف جميــع
النواحــي الحياتيــة واملجتمعيــة .ويســتكمل
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التكامل العربي

النهــوض الثقايف بإصــاح يفكك بالنقــد التقاليد
املذهبيــة واملؤسســية التي أفســدت الفكر الديني
والعمــل الدينــي وجمدتهمــا بعقائــد تزعــم أنها
صــادرة عــن الوحي ،وتلــك التي أفســدت الفكر
الطبيعــي والعمــل الطبيعــي وجمدتهمــا بعقائد
تزعــم أنهــا صادرة عــن العقل.
تقــوم هــذه النهضــة بغاياتهــا الثــاث،
نقيضـا ً للمســار الراهــن ،لتحقق لكل فــرد ،أيا ً
يكــن جنســه أو عرقه أو معتقــده ،عيش الحرية
والعدالــة والكرامــة ،وتحقــق للوطــن العربــي
كامالً مكانة مســتحقة لدولــه وأفراده يف العالم
املعــارص .وليس القصد من هــذه الدعوة مجرد
عودة رومانسية إىل مجد غابر ،أو إحيا ًء ملشاعر
العروبة كعرق أو أصل إثني .فالنهضة هي فعل
إبــداع تاريخي إلعــادة صوغ املكوِّن اإلنســاني
للحضارة العربية اإلســامية باستلهام مبادئها،
وإثرائهــا بأفضــل منجزات الحضارة اإلنســانية
املعارصة .ويتطلب تحقيق هذه النهضة املرجوة
قطيعـ ًة مــع جميــع عوامــل االنحطــاط املاضية
والحــارضة وتحرّرا ً من قيودهــا ،األمر الذي ال
يتحقــق إال بتوفر مقومات خمســة للنهوض هي
اإلرادة املســتقلة لجماعــة أحــرار ،والعلم املبدع
الــذي يحقق رشوط الكيــان املســتقل ،والقدرة
الفعليــة ال الوهميــة ،والحيــاة الدائمــة التجــدد
التــي تتحقــق بمشــاركة الجميع يف حــوار دائم
بني كل أفراد الجماعة وفروعها ،وآخرها القيام
الذاتــي الذي يتحقــق عندما ينهــض كيان فاعل
يف التاريــخ يلتقــي أفــراده حول رســالة معينة،
وهــذا يعني بمفهــوم التقرير اجتمــاع مواطني
الــدول العربية جميعا ً يف فضــاء املواطنة الحرة
العربية.
وال ســبيل إىل تحقيــق هــذه املقوّمــات
الخمســة للنهضــة إال يف ســياق تكامــل عربــي
شــامل .فالتكامل هو الذي يشــكل الالحمة التي
تتمكــن مــن تخطي االنفصال املكانــي والزماني
القائــم قــرا ً فتحقــق األمــة وحدتهــا التي هي
عــن حصانتها وأصل مناعتهــا الحضارية .فمن
الصعــب أن تتمكــن الــدول املجــزأة مــن حماية

مصالحهــا ،واكتســاب املناعــة الضامنة لرشوط
الســيادة واالســتقالل يف مواجهة عمالقة العالم.
ويتعــذر عــى الــدول املجــزأة بنــاء علــم مبــدع
وقــدرة فعلية ما لــم تتعاون فيما بينها لتشــييد
بنــى دائمــة النهوض تخـوّل الجميع االســتفادة
مــن وفــورات الحجم يف االقتصــاد والتعامل مع
العالــم الخارجــي يف السياســة .وهكــذا يصعب
تصــور تحقيق غايات النهضة أو تملك مقوماتها
يف غيــاب التكامــل العربــي الفعــال ،الــذي يُبنى
عــى جهــود التكامل العربي الســابقة الرســمية
والشــعبية ،وينشــئ البنيــة األساســية ،املاديــة
والرمزيــة ،للتكامــل العربــي يف جميــع مجاالت
الوجــود اإلنســاني ،وصــوال ً إىل فضــاء املواطنة
الحــرة العربية.
وبالتكامــل العربــي الفعّــال فقــط ،يمكــن
االســتفادة مــن املقومــات الفريــدة لهــذه املنطقة
مــن العالــم ،لبنــاء نمــط اقتصــاد ســيايس منتج،
قــوي وقــادر عــى النمــو املطــرد ،حيــث يتالزم
اقتصــاد الكفاءة ووفرة الحجــم ،والعدل والحكم
الديمقراطــي الصالــح.
وبالتكامــل العربــي الفعــال فقــط ،يمكــن
مواجهــة املشــاريع البديلــة للتكامــل العربــي
والقائمــة عىل التكامل بني بلدان أو كتل صناعية
متقدمــة وبعــض البلــدان العربيــة ،مشــاريع ال
ينتظــر منها أكثر مــن اندماج يذيــب اقتصادات
املنطقــة الضعيفة يف اقتصــادات متقدمة تفوقها
قوة وقدرة عىل جني املكاسب .وال يراد بالدعوة
إىل التكامــل العربي موقفـا ً معاديا ً لالنفتاح عىل
العالم يف االقتصاد ومجاالت الحضارة اإلنسانية
األخــرى ،بل رغبة يف أن تتعاون البلدان العربية
مــع باقي بلــدان العالم وكتله ،مــن موقع الكتلة
االقتصادية القويــة املتقدمة.
ويف تحقيــق هــذا املســار البديــل تتحقــق
النهضــة املبنيــة عــى الحكــم الديمقراطــي
الصالــح عــى صعيــد الوطــن واملنطقــة عــى
أرض املشــاركة الطليقة من القيــود الخارجية
والداخليــة والذاتيــة ،وبقــرار يصنعــه وينفذه
كل فــرد ،وتســتفيد أجيــال الحــارض مــن غري

لمحة عامة

سبيالً لنهضة إنسانية

أن تح ّمــل عواقبــه أجيــال املســتقبل؛ ويتحقــق
التحــرّر مــن االحتــال والنفــوذ األجنبــي؛
وإصحــاح البيئة والنظم اإليكولوجية .ويف هذا
املســار اســتعادة ألــق الثقافــة العربيــة ،ثقافة
تجمــع بــن مقومــات النهضــة يف الحضــارة
العربيــة وأفضل منجزات الحضارة اإلنســانية
ومنهــا منظومــة حقوق اإلنســان.

وال شــك يف أن املســار املنشــود ســينهض
عىل أنقاض املســار الراهــن الذي أورث املنطقة
الخيبــة التي انطلــق منها املد التحر رّي .والنقلة
التاريخيــة مــن مســار تــازم الفرقــة والقهــر
والتأخر واالســتباحة إىل مســار تــازم التكامل
العربــي الفعــال والنهضــة اإلنســانية هــي
موضــوع هــذا التقرير.
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الفصل األول
التكامل العربي:
مفاهيم وآفاق

ٌ
ويل ألمة مقسمة إلى أجزاء،

وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة
جربان خليل جربان

التكامل العربي :مفاهيم وآفاق
ير ِّكــز التكامــل االقتصــادي عىل التكامل يف األشــياء املادية .أمّا التكامل الشــامل فهو الذي يتّســع ليشــمل األشــياء املادية
والبنــى الرمزيــة معـا ً .ولع ّل االنطــاق من التكامل االقتصادي إىل التكامل الشــامل ،هو املســار املنشــود يف الوطــن العربي.
وللمنطقة من املايض أحداث وأحاديث عن حقب مضيئة ،ومن العالم املعارص تجارب ناجحة وفعالة ،ومن الحارض طموحات
وحاجــات ،ومــن املســتقبل تحديات مشــركة ،كل ّها تؤكد عىل التكامل الشــامل خيــارا ً ورضورة للعبــور باملنطقة إىل مرشوع
النهضة اإلنســانية املرجوة.
وهــذا الفصــل يتنــاول جميع هذه النقاط من مختلف أبعادها ،ناقالً النقاش من نطــاق التكامل االقتصادي إىل اآلفاق الرحبة
للتكامــل الشــامل الذي يكون االقتصاد ركنا ً أساســيا ً فيه وعصبـا ً له .ويبدأ الفصل ببحث يف األســس النظرية من الرتاث الثقايف
العربي ،ويســتحرض تجارب معارصة ،ويطرح أســئلة حول طبيعة التكامل وأبعاده ومنافعه ،ويضع تص ّورا ً لدوره يف مرشوع
العبور باملنطقة إىل نهضة إنســانية شــاملة يتفق عىل رضورتها الجميع ولو اختلفوا عىل ســبل وأولويات تحقيقها.

التراث الثقافي العربي في
مفهوم التكامل
يزعــم هــذا التقريــر أن التكامــل ،وإن كان
هدفـا ً بحــد ذاتــه بمــا ســيؤدي إليــه مــن منافع
مادّيــة وروحية لجميع ســكان املنطقــة العربية،
هــو أيضـا ً وســيلة ال غنى عنهــا لتحقيــق نهضة
شاملة ،تستعيد بها األمة العربية دورها الكوني،
ويحقّق بها العــرب جميعا ً طموحاتهم يف الحريّة
والكرامــة والرفــاه .وقد ارتبط مفهــوم النهضة
يف التاريــخ حينـا ً بالحداثة ،وحينـا ً بإعادة إحياء
الــراث والبناء عليه .وتتبايــن القراءات ملفهومي
الثقافــة والحضــارة ،تباينـا ً يتطلّــب توضيحا ً ملا
يُقصــد بهــذه املفاهيــم يف هــذا الســياق وصلتها
بالنهضــة املرجوة.

ثالثية الحضارة والثقافة والحداثة
معنــى الحضــارة بالعربيــة هو الــراث الذي
ينتجــه العمران الحرضي نســبة إىل الحوارض ،أي
املدن ،التي تعني االســتقرار.

أمــا الثقافة فهي نســبة إىل فعل الصقل الناقل
مــن الغلظــة إىل اللطافــة .والثقافة مــن حيث هي
تهذيــب أو تلطيــف للمادة التــي خضعت للتثقيف
تعني الرعاية والرتبية ،واملعنى يف كل األحوال هو
مــا ينتج مــن الحياة الجماعية مــن تهذيب الطباع
وتجويــد امللــكات التي تجعــل اإلنســان أقدر عىل
التعامــل مع املحيطني الطبيعــي واالجتماعي.
ومفهــوم الثقافة بهــذا املعنى أعم من مفهوم
الحضارة خالفا ً للمعروف عادة .ومفهوم الثقافة
فيــه يشء من التحرر من الحكم القيمي الوارد يف
املقابلة بني الحضارة والهمجية عىل ســبيل املثال.
فاإلنســان مهمــا كان بعيــدا ً مــن الحضــارة هــو
دائمـا ً ذو ثقافة ناتجة من كونه اجتماعيا ً بالطبع
يعيش مع الغري يف حدود العشــرة وهي الشــكل
األول للدولة.
والحداثــة عندما ال تؤخذ باملعنــى الذي يُمليه
عــر الحداثــة األوروبية تعني التغــرّ الذي نقل
الــيء من حال ســالفة إىل حال تاليــة .وهي بهذا
املعنى كثرية الــورود داللتها يف القرآن الكريم إما
بمعنى التجدد املحايد أي مجرد حصول ما لم يكن

التكامل وسيلة
يحقق بها
ّ

ً
جميعا
العرب
طموحاتهم
الحرية
في
ّ
والكرامة
والرفاه
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التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

َ َ َ
التغي من العدم إىل الوجود ُ ﴿قال فإ ِ ِن
ّ
موجودا ً أو
َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ٰ ْ َ َ َ
اتبعت ِن فل تسأل ِن عن ش ٍء حت أحدِث لك
ُْ ْ
مِنه ذِك ًرا﴾ ،1أو بمعنــى التجديــد اإليجابــي أي
َ ُ َْ َ ْ َ
القطــع ٰمــع ما كان عليــه اآلبــاء ﴿قالوا بل َوجدنا
َ ََ َ َ َ َْ َ ُ َ
اءنا كذل ِك يفعلون﴾ .2وهــذا التغيــر اإليجابي
آب
هــو تحديــث يكون فيــه إحيــاء الخالف للســالف
رضورة يف كل مــا عرفته البرشية من نهضات عند
اليونــان والعرب والالتــن واألوروبيني املحدثني.
ففــي جميــع النهضــات التي شــهدها التاريخ
كان التحديــث يف بعــث عــر ذهبــي مــن املايض
بتأويــل جديــد يغــرّ معنــاه ،كأنه فتــح للرشايني
الواصلــة بني املايض والحارض حتى يســيل نســغ
الحيــاة يف كل التاريــخ ،فيصبــح ذا معنــى جديــد
يعيــد الحياة للــراث والفعاليــة الرمزية للجماعة،
أساسـا ً للفعالية الحضاريــة ككل بأبعادها املادية
والروحيــة .فاملطلوب كان مثله ممكنا ً لألجداد ،لِ َم
ال يصبح ممكنا ً لألحفاد؟ وحتى لو كانت الجماعة
مــن غري ســلف ،وتبغــي النهوض ،فهي تؤســس
لــه بالعــودة إىل عرص ذهبــي مفــرض ،تبدعه يف
الخيال .وهذا ما فعله فالسفة كثر عرب التاريخ ،إذ
تصـوّر أفالطون ،مثـاً ،يونان متقدمة عىل يونان
عرصه ،كانت أكثر تقدما ً من مرص لكنها انقرضت
بعوامــل طبيعية ومناخية.
واألمّة العربية اإلســامية ابتدعــت هذا النوع
مــن العودة اإلحيائيــة أكثر من مــرة يف تاريخها؛
مرة بإعادة تأويل التاريخ الديني ،فحرّرت نفسها
من االســتعمار الفاريس والبيزنطي ،ومرة بتأويل
جديد لتاريخ املنجز الحضاري اإلسالمي ،إذ تتقدّم
فعالياته العلمية والفلسفية واإلنجازات الحضارية
املادية عىل فعالياتــه الدينية والفقهية واإلنجازات
الحضاريــة الروحيــة .وك ّل مــرة ،يصبــح الصلح
حاجــة بــن الثقافتني الروحيــة النقليــة والعلمية
العقليــة لنهضة األمة والتأســيس للمســتقبل عىل
إعــادة تأويــل املايض .والعلة يف هــذه املواقف عند
جميــع الشــعوب الســاعية إىل النهــوض هــو أنها
تحاول أن تأخذ من خصومها أفضل ما عندهم ثم
تؤوّل تاريخها تأويـاً يحلل لها هذا األخذ بادعاء
سبق سلفها إليه.

وهكــذا يكــون املفهــوم الجامــع بــن الثقافة
والحضــارة والحداثة هــو مفهوم النهضة بما هي
مــروع اســتعادة املبــادرة التاريخيــة يف مجــال
اإلنجاز الحضــاري والدور التاريخــي .فال معنى
للمقابلــة بــن الحضــاري والحداثــي إال إذا قرص
املعنى عىل الحداثة من حيث هي داللة عىل الحداثة
األوروبيــة ولم يُر منها إال الوجه املادي كالعمران
الحديــث وأدوات االتصاالت واملواصالت الحديثة.

مفهوم الحضارة :مزيج من األشياء
المادية والبنى الرمزية
ّ
تلتقــي جميــع املذاهــب الروحيــة والفكريــة
التــي يحتضنها الوطــن العربي عــى أهمية البنية
الرمزيــة ،أي الكلمــة .وقــد كان لعالــم االجتمــاع
عبــد الرحمن ابن خلدون ( )1406-1332املســاهمة
الكربى يف بيان أهمية تزاوج القيم املادية مع البنى
الرمزيــة يف مفهــوم الحضــارة ،إذ صــك يف عملــه
الشــهري «املقدمة» مفهوم العمران البرشي ،رابطا ً
بني عمــارة األرض وعمران اإلنســان.
وابــن خلــدون أراد ،عــى مــا يظهــر واضحـا ً
يف تقســيم مقدّمتــه ،تأســيس علم العمــران ،علما ً
جديدا ً مســتقالً ،وإن كانت املناسبة آنذاك نقد علم
التأريخ .ففــي البداية ،عالج املفكر العربي طبيعة
العمــران بأنواعــه املتعــددة ،ثـ ّم تنــاول العمران
البرشي باعتباره نمطا ً مبكرا ً من أنماط العمران.3
وطــرح ابــن خلــدون مســألتي العمــران
والحضــارة كظاهرتــن برشيتــن متكاملتني .فها
هــو يقــول ،وقد عــاش زمــن أزمة عامليــة تتطلب
تفكــرا ً معمّقـا ً يف التحوّالت املرتتبــة عليها« ،وإذا
تبدّلــت األحــوال جملـ ًة فكأنمــا تبـ ّد َل الخلقُ من
أصلــه وتحــول العالم بــأرسه وكأنه خلــقٌ جديد
ونشــأ ٌة مســتأنف ٌة وعالَـ ٌم مُحـدَث» .4ومــا أشــبه
األمــس باليــوم ،والوطن العربــي يف مطلع القرن
الحادي والعرشين ،يعيش حقبة تاريخية مصريية
تســتحرض ،عــى فرادتهــا ،صورا ً مــن املايض.
ويؤكــد ابــن خلــدون أن اإلنســان ،خالفــا ً
للمخلوقات األخرى ،هو صاحب مصريه ،وذلك «ملا
أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع
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البرشي الــذي له الخالفة عىل ســائرها» .5ومغزى
إشــارة ابن خلــدون إىل الحيوانات «بالتكوين» وإىل
النوع البرشي «بالعمران» ،إنما هو مسألة «اختيار»
و«حرية» يف املصري البرشي .فوجود الحيوانات عىل
هــذه األرض إنما هو وجو ُد «تكوين» محدد املصري
والوجهــة والهدف والغاية ،أما خالفة اإلنســان يف
األرض فهــي خالفة هيمنــة عىل العالــم الطبيعي،
خالفــة وإن ارتقت أعىل موق ٍع يف سُ ـل َّم املخلوقات،
تبقــى مســؤولة ،دورهــا األســايس املحافظــة عىل
الحيــاة واالرتقــاء بهــا إىل أكمــل صــورة ممكنــة.
ويــرى ابن خلدون يف اإلنســان كائنا ً اجتماعيا ً
ال تصــح حياتــه مــن دون مجتمــع« .فــإذن هــذا
االجتمــاع رضوري للنوع اإلنســاني وإال لم يُكمل
وجودهــم ومــا أراد اللــه مــن اعتمــار العالم بهم
واســتخالفه إياهم» .6واإلنســان نفسه مهيأٌ خلقيا ً
للعيــش مع اآلخــر ،وهو يحتــاج إىل يــده «املهيأة
للصنائــع» 7وذلــك لجعــل حياته ممكنــة وليقوم
العمران .ويكتســب العمران معنــى معرفيا ً عميقا ً

حيث يصبح مرتبطا ً بغاية خلق اإلنسان ،وتصبح
خالفــة اإلنســان يف األرض مســؤولية ك ّل فــرد
يحققهــا يف ذاتــه أوال ً ،بحيــث تكــون مســؤولية
فرديــة ،ثــم داخل العمران البــري ،بحيث تكون
مســؤولية جماعية.
واملعلــوم أن الحيــاة الجماعيــة ألي جماعــة
ومتغية املضمون.
ّ
تتألف من مقومات ثابتة البنية
وقــد حلل ابن خلــدون العنارص املقوّمــة للعمران
فقسّ ــمها إىل أنظمة أربعة ،هي النظام االقتصادي
الكفيل بســد الحاجــات املادّية للجماعــة ،والنظام
الثقــايف ،أي نظام التآنس والتواصل الكفيل بســد
الحاجات املعنويّة للجماعة ،والنظام السيايس ،أي
نظام تســيري االقتصاد والثقافة بمقتىض القوانني
أو القواعــد الرصيحة املتفق عليها ضمن الجماعة،
والنظــام الرتبــوي ،أي نظام التنشــئة االجتماعية
والتكوين الخلقي للجماعة (الشــكل  .)1-1ويشكل
النطاقــان االقتصادي والثقايف مــن حيث قدرتهما
عىل ســد الحاجات املادية واملعنويّة للجماعة مادة

خالفة اإلنسان
في األرض
مسؤولية
كل فرد
يحققها في
أوال ثم
ذاته ً

داخل العمران
البشري

الشكل  1-1بنية العمران البرشي

املصدر :فريق إعداد التقرير.
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العمران ،بينما يشكل النطاقان السيايس والرتبوي
من حيــث قدرتهما عىل تســيري االقتصاد والثقافة
صورة العمران .ويعترب البعد األول يف كل من مادة
العمران وصــورة العمران ،البعد الفعيل للعمران،
بينمــا يُعترب البعد الثانــي يف كل من مادة العمران
وصورة العمران البعــد الرمزي للعمران ،فيكون
الرمزي من الصورة واملــادة هو البعد االجتماعي
لألمة (الرتبية والثقافة) ،ويكون الفعيل منهما هو
البعــد العمراني (االقتصاد والحكم).
وتؤســس هــذه األبعــاد األربعــة عــى وحــدة
روحيــة هي هوية األمة ،أي أســاس املناخ القيمي
ومصــدر رؤيــة العالــم الجامعة بــن كونية القيم
العقليــة والروحيــة وموقعهــا التاريخــي املمثــل
للخصوصية من حيث هي السبيل إىل تحقيق القيم
الكونيــة .وهو ما يجعل الجماعــة جماعة بعينها،
جماعة ذات كيان مســتق ّل عن الجماعات األخرى،
قادرة عىل التفاعل معها ليحصل املستوى األسمى
من العمران البرشي واالجتماع اإلنساني .وتشكل
مقومات العمران هذه ،بوجهيها املادي والرمزي،
اللبنة الرئيســية ملفهوم التكامل الشامل .والجدير
بالتأكيد أن التقســيم املبــن لبنية العمران البرشي
ال يعنــي فصـاً قاطعا ً بــن املكونات ،بــل تقاطع
وتفاعل فيما بينها.

مفهوم التكامل العربي :رؤية التقرير
التكامــل هــو املشــاركة يف تحقيــق الكمــال
والتحــرر مــن العقبــات التــي تحــول دون ذلــك،
بقصد بناء كيان موحــد لتحقيق رشوط النهوض
واملناعة .ويف حالة الوطن العربي ،تكرس رضور َة
التكامــل مخاطــر وتحديــات مشــركة تواجههــا
البلدان العربيــة من اعتداءات خارجية واختناقات
تنموية .ويعزز فرص نجاح هذا التكامل مقومات
تتفرد بها مجموعة البلدان العربية ندر أن توفرت
ملجموعــة مــن البلــدان ،أهمهــا اللغــة املشــركة،
والثقافــة ،والتاريخ ،والتقــارب الجغرايف.
وال شــك يف أن الكمــال ليــس من هــذا العالم.
لكــن الســعي إليــه هــو رس الحياة .فاملنشــود من
التكامــل ليس الكمــال املطلق بل التعــاون الفعال

مــن أجل تجاوز عقبــات التنمية ،وضمان الحماية
الذاتيــة لألمــة التي اســتبيح مكانهــا باالحتالالت
الخارجية وبتغلغل النفوذ األجنبي فيها ،وزمانها
بتشــويه تاريخها؛ وســلم قيمها فأصبحت املنزِلة
فيها تحددها التبعية للمســتعمر؛ ودورتها املادية
فأصبحــت اقتصاداتهــا أكثــر ارتباطا ً باملســتعمر
منهــا بالجــوار؛ ودورتها الرمزية فأمســت تعاني
من االســتعمار املتوطن ،وأضحت ثقافة املستعمر
بديـاً عــن ثقافتها ،وبلــغ الغزو حد التشــكيك يف
أســاس املعنــى من وجــود األمــة أي رس مناعتها
الروحيــة ومعتقداتها وقيمها.
ويُقصــد بالتكامــل الشــامل يف هــذا الســياق
وصــف التكامــل الــذي يفــي بأغــراض العمــران
البرشي الشاملة كما تقدّم رشحها ،وذلك تمييزا ً له
عن التكامل االقتصادي املجرد .واملقصود هنا هو
مــا يُضاف إىل االقتصادي لكي يكون مَعينا ً لقدرة
تحقــق رشوط اإلبــداع اإلنســاني بمعنــاه الجامع
واملطابــق لعبــارة العمــران عند ابن خلــدون ،أي
اإلبــداع الرمزي ببعديه املعريف والقيمي ،واإلبداع
املــادي ببعديه االقتصــادي والتعمــري ،والالزم
لوجــود الجماعــة يف كيان مســتقل وليس يف كيان
تابــع .واملســتقل ال يعني االنقطاع عــن الغري ،بل
التواصــل الدائــم مع الجميع مــن موقع الندية.
وقد تســتثري صفــة «العربي» بعــض األقليات
التي تنتسب إىل إثنيات غري عربية باملعنى العرقي،
يف املنطقة التي يُراد فيها تحقيق التكامل الشامل.
وعلة االســتثارة هي الظن بأن مفهــوم «العربي»
يعنــي العرق كما قد يُستشــف من غلــو الحركات
القوميــة العربيــة يف نصف القرن األخــر ،أو من
املعنى القائل بأن العربي هو كل من نطق باللسان
العربــي تخفيفا ً من هذا الغلو.
لكــن القصــد يف هــذا التقريــر ليــس هــذا وال
ذاك ،بل هو مفهوم يسمي الكل بالبعض من دون
اســتثناء أو إقصــاء .القصــد هو قاطنــو مجموعة
الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية ،وتشــمل
املتحد الجغرايف الواقــع بني املحيط والخليج .وقد
غلب عىل إنتاج أبنائها الثقايف ومن ثم عىل تاريخها
وتراثها اإلبداع باللســان العربي الذي هو القاعدة
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املشرتكة بينهم حتى وإن كان جل املبدعني يف آداب
األمــة وعلومها هم ،حســب ابن خلــدون ،من غري
العرب باملعنــى اإلثني للكلمة ،أي هم من اإلثنيات
التــي يعتز بها أهل هذه املنطقة .لذلك فالقصد هو
التحــرر مــن القوميــة بمعناها العرقــي واالكتفاء
بالجامع الرتاثي والتاريخي الذي توســل اللســان
العربي يف إبداعاته الفكريــة والجمالية والروحية
من غري أن يمحو األلســن األخرى.
والتقــدم الحــايل يف مناهــج الرتبيــة وأدوات
التواصــل الحديثــة يحــرر الوطــن العربــي مــن
إشــكال تعدد األلســن ،فما من مثقف اليوم يرىض
بأحاديــة اللســان .وليــس من املســتبعد أن يجعل
التكامــل الشــامل كل لغــات هــذه املنطقــة زادا ً
مشــركا ً بــن أبنائها فيتعلم النــشء اللغة العربية
واللغــة األمازيغيــة أو اللغــة الكرديــة فضـاً عن
تعلمــه إحدى اللغــات الغربية أو أكثر من لغة ،مع
املحافظة عىل لغة موحدة رســمية هي لغة األغلبية
يف أمــة ليســت بغريبة عــن التعدد الثقــايف وال عن
املســاواة بني البرش.

واليــوم ،يؤكــد اســتطالع للــرأي مجــددا ً
مرشوعيــة األمة الواحدة ،إذ يعتــر مواطنون من
جميــع البلــدان العربيــة أن الوطــن العربــي أمــة
واحدة تفصــل بني أبنائها حــدود مصطنعة ،وإن
تميّــز كل شــعب بســمات خاصة.
وهكــذا يكــون املقصــود بمفهــوم التكامــل
العربي الشــامل االلتقاء الحــر والطوعي بني أبناء
املنطقــة العربيــة التــي يوحدها الــراث والتاريخ
ماضيـا ً بأحداثه وأحاديثه ،لتكوين كيان مســتقل
قادر عىل تحقيق رشوط التنمية اإلنســانية وحري
باملنافســة الندية والنزيهة ،مــن موقع القدرة ،مع
املجموعات املحيطة به .وملا كان بناء املستقبل يبدأ
بأحداث وأحاديث تؤســس الســراتيجية تحقيقه،
بات من األفضل ألبناء املنطقة العربية أن يتحرروا
مما علق بمنطقتهم من شوائب االنحطاط وعيوب
االســتعمار الــذي ز ّيــف تاريخهــا الواحــد وفتت
وحدتها الحضارية والتاريخية عمالً بسياسة فرّق
تســد للحيلولة دونها والتحرر من اســتعباد أهلها
واستغالل أرضها وثرواتها .فسياسات االستعمار

الشكل  2-1مرشوع األمة الواحدة يف نظر سكان الوطن العربي،

تعني كلمة
«العرب»
قاطني الدول
العربية ،الذين
يجمعهم تراث
وتاريخ توسل
اللسان العربي
في إبداعاته
الفكرية من
غير أن يمحو
األلسن األخرى

2013-2012

مالحظة :شمل استطالع الرأي الذي أجراه املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات يف الدوحة  14دولة عربية تضم  89يف املائة من سكّان الوطن العربيّ  ،بواقع
مقابلة شخصية مع عينة ممثلة من املواطنني يف كل من هذه البلدان .و ُن ِّف َذ االستطالع يف الفرتة .2013-2012
املصدر :باالستناد إىل بيانات من املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات.2013 ،
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زرعــت أســباب الفتنــة بــن القوميات ،وشــوائب
االنحطــاط وطــدت عقليــة الرضا بالــدون وأثنت
عــن الســعي إىل رشوط العزة والكرامــة .وما هذا
التكامــل إال رشط للتحــرر من التبعية واســتعادة
مقوّمــات الحياة واالزدهار.

المعرفة أساساً للتكامل العربي
الشامل
المعرفة في السياق الحديث
ول العــر الــذي كانــت تقــاس فيــه ثروات
ّ
األمم بكنــوز املعادن النفيســة واألحجار الكريمة
أو بما تختزنه األرض من عنارص مادّية .ويوشــك
عىل االنقضاء عرص تحديد مستوى التقدم البرشي
بداللــة الرتاكم املايل ،بينما يثبت اكتســاب املعرفة،
وال سيما إنتاجها ،معيارا ً أساسيا ً لتقدم اإلنسانية.
ففــي عــام  ،1990أطلق برنامــج األمم املتحدة
اإلنمائــي مفهومـا ً جديــدا ً للتنميــة البرشيــة ،كان
بمثابــة تصحيــح ال ب ّد منه للفكــر التنموي الرائج
حينــذاك ،الــذي يحــر قيــاس التق ـدّم بالنمــو
االقتصادي ،فنشــأ فكر تنموي جديد ،املعرفة فيه
حجر األســاس.8
ويف عــام  ،1999أصــدر البنــك الــدويل تقريره
السنوي عن التنمية يف العالم تحت عنوان «املعرفة
من أجل التنمية» .9ويف هذا التقرير ،أقر البنك بأن
الفجــوة يف املعرفة ،وليس يف الدخل ،أصبحت هي
املحــدد الرئيــي لتقدم األمم ،وأ ّكــد أن الفجوة يف
القــدرة عىل اكتســاب املعرفة بني الــدول املتقدّمة
والــدول النامية ،أوســع من فجــوة املعرفة ذاتها.
ويف ابتعــاد ملحــوظ عن نهج الحريــة االقتصادية
املطلقة ،شـدّد التقرير عىل الحاجة إىل دعم الدولة
أو التجمعات اإلقليمية من الدول لجهود اكتســاب
املعرفة ،حيث تُعرف ســوق املعرفة بالفشــل ،إذ ال
يكفــي حافز الربح وحده لتنشــيط إنتاج املعرفة،
فتبقــى احتياجــات الفقراء ،والضعفــاء عامة ،من
املعرفة غري مشبعة.

ويســجل التاريــخ أن ازدهــار الحضــارة،
وصنوه رفعة اللغة القومية ،ارتبط يف هذه البقعة
ِ
مــن العالــم ،كمــا يف باقي بقــاع العالــم ،بالقدرة
املتميــزة عىل اكتســاب املعرفة ،تمامـا ً كما يرتافق
التدهــور مع انحطــاط القــدرات املعرفية.
ولعل ما شــهده مايض اإلنســانية من تجارب
وما يشهده حارضها من تطوّرات يكفي لتكريس
هــذا االرتباط بــن مكانــة األمــم ومخزونها من
املعرفة قانونا ً إنســانيا ً عاما ً :املوقع من اكتســاب
املعرفة يحدد قيمة األمة ،صعودا ً وأفوال ً .والبرش
هــم معني املعرفــة ووعاؤهــا ،وما غــر ذلك من
ادعاء يربط اكتساب املعرفة باقتناء أدوات وآالت
من ثمار التكنولوجيات الحديثة املستوردة ،يبقى
خاطئا ً ال يخلو من جهل بحقائق األشــياء.

منظومة اكتساب المعرفة في السياق
االجتماعي
تخضــع عالقــة منظومــة اكتســاب املعرفــة
بالســياق االجتماعــي يف البلــدان العربيــة ألربعة
عوامــل رئيســية :النشــاط اإلنتاجــي يف املجتمــع،
ودور الدولــة ،والبعــد القومــي ،والبيئــة العاملية.
فوجــود عالقــة وطيدة بني منظومة اكتســاب
املعرفــة والنشــاط اإلنتاجــي يف أي مجتمــع ،هــو
رشط جوهري لحيوية املنظومة ،ولتعظيم دورها
يف االرتقاء باإلنتاجية يف املجتمع .وخالفا ً للتصوّر
الذي يعترب التكنولوجيا تطبيقا ً ملكتشــفات علمية
يف مؤسســات البحــث ،يقتــي التصـوّر الحديث
للتطويــر التكنولوجي التحامـا ً عضويا ً بني مواقع
اإلنتــاج ومؤسســات البحــث .وال غنــى للتعليــم
الناجــع ،وخاصــة يف املجــاالت التقنيــة ،عن رابط
قوي مــع مواقع اإلنتاج.
ومــن أجل توطــن املعرفة وتيســر نرشها يف
املجتمع ،ال ب ّد من استعمال اللغة القومية يف جميع
مراحــل التعليم ومختلف قطاعــات اإلنتاج .فنرش
املعرفــة باللغــة القوميــة ،إضافة إىل إتقــان لغات
أجنبيــة حيــة ،هو ضمانــة لعدم بقائهــا يف دوائر
ضيقــة ،ونفاذها إىل نســيج املجتمــع ،حيث تكون
دعامة ملرشوع التنمية اإلنســانية.
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التكامل العربي :مفاهيم وآفاق

ولــدور الدولة أهمية حاســمة يف دعم منظومة
اكتساب املعرفة .واملقصود بالدولة ليس الحكومة
فقــط ،بــل جهــاز مؤســي متكامل يضـ ّم جميع
عنــارص املجتمــع« .فســوق املعرفــة» ،باملفهــوم
االقتصــادي الفنــي ،محكوم عليهــا باإلخفاق ،وال
ســيما يف البلــدان الناميــة ،ألن املعرفة هــي ،بلغة
االقتصاد« ،ســلعة عامة» ،قد ال يســتطيع منتجها
امتــاك العائــد عليها .وهكــذا ،قد يــؤدي ضعف
حافز الربح عىل إنتاج املعرفة ،يف ظل نظام السوق
الحرة ،إىل عزوف املرشوع الربحي عن االســتثمار
يف إنتــاج املعرفــة ،ما لــم تتوفر له قيــود صارمة
قد تقتيض فرض أثمان ضخمة لقاء الحصول عىل
املعرفة ،تحرص اكتساب املعرفة املنتجة بالقادرين
عىل دفع األثمان الباهظة وتحرم غري امليســورين.
وينطــوي تــرك منظومــة اكتســاب املعرفــة
لحافــز الربــح يف مجتمعــات ناميــة مثــل البلدان
العربية عىل خطر الحد من إنتاج املعرفة ،وحرمان
الفئات االجتماعية الضعيفة من امتالكها ،وتدهور
منظومة اكتســاب املعرفــة يف املجتمع ككل.
ويؤكــد تقريــر البنك الدويل املعنــون «املعرفة
مــن أجل التنمية» ،عىل هــذه الخاصية يف أكثر من
موقع ،مستخلصا ً األهمية الحاسمة لدور الدولة يف
فعالية منظومة اكتساب املعرفة ،خاصة يف البلدان
الناميــة .وينحــو تقريــر ملنظمــة العمــل الدوليــة
هــذا املنحــى بالرتكيز عىل دور الدولة يف اكتســاب
املعرفــة ،وخصوصـا ً يف مضمار التعليــم والتعلم
املســتمر مدى الحياة.10
وصحيــح أن القطــاع الربحــي يــؤدي دورا ً
مهمـا ً يف منظومة اكتســاب املعرفة يف االقتصادات
املتقدمــة .غــر أن دور الدولــة يبقــى جوهري ـا ً،
خاصة يف دعم البحث والتعليم األسايس ،وهما من
القطاعــات التــي ال تحقق عائــدا ً اقتصاديا ً رسيعا ً
وملموسا ً يغري القطاع الربحي باالستثمار فيها،
ولكنهــا قطاعــات ال غنــى عنهــا يف بنــاء منظومة
حيوية الكتساب املعرفة ،خاصة يف األجل الطويل.
ودور الدولة يف دعم منظومة اكتساب املعرفة ،هو
دور مصريي وحاسم يف مراحل بناء األمة-الدولة،
التــي ال تزال يف بداياتهــا يف معظم البلدان النامية.

ويســتأثر هــذا الــدور بأهميــة بالغــة يف حالة
البلــدان الناميــة التــي تمــر بتحول اقتصــادي ال
يخلو ،يف بعض األحيان ،من مبالغة يف التقليل من
البعــد االجتماعي لدور الدولة ،ومن عنارصه دعم
اكتساب املعرفة .أما النظرة الحديثة لتفسري النمو
االقتصــادي ،فتســند إىل الدولــة دورا ً حاســما ً ،ال
يتوقف عند مجرد التعويض عن «إخفاق الســوق»
بــل يتعــداه إىل الفعــل املبادر والنشــط يف مضمار
اكتساب املعرفة.
وأي نقلــة نوعية يف فعالية منظومة اكتســاب
املعرفة يف البلدان العربية ال تكون بمعزل عن أشكال
أكثــر تقدما ً وفعالية يف التعــاون القومي العربي.
ولذلــك العديد من املربرات يف الواقع ويف التجربة.
فاملعرفة «سلعة عامة» عىل الصعيد الدويل كما
هي عىل الصعيد املجتمعي .والتعاون بني تجمّع من
البلدان يف اكتساب املعرفة يزوّدها جميعا ً بقدرات
ال تتوفــر ألي بلد منفــردا ً ،وخصوصا ً إذا كان بني
بلدان هذا التجمع سمات وتحديات مشرتكة.
11
واملؤكــد أن ما يســمى اآلن «العلــم الضخم»
يتعــدى طاقــة أي مــن البلــدان العربيــة منفردا ً.
والواقــع أن اكتســاب املعرفــة قد أصبــح من أهم
مياديــن وفــورات الحجــم .والشــواهد عــى ذلــك
واضحــة ،منها التعاون بني دول أوروبا يف برامج
الدراســات العليا واالندماج بني الرشكات العمالقة
العابــرة للحدود يف مشــاريع البحــث والتطوير.
وبــن البلــدان العربيــة تفــاوت كبــر يف مدى
توفر إمكانات البحــث والتطوير ،خاصة القدرات
البرشيــة واملاليــة ،وهذا التفاوت يمكــن أن يكون
دافعا ً إضافيا ً للتعــاون والتكامل.
وتقــوم ،يف النهايــة ،عــروة وثقــى بــن مدى
التعاون العربي ،وإمكانية االســتفادة من الفرص
التي تتيحهــا البيئة العاملية ،والتخفيف من القيود
التي تفرضها .وتشــتد هذه القيود يف حالة البلدان
الناميــة الصغــرة التي ال يؤهلها وزنها الســيايس
أو االقتصــادي للتأثــر يف رشوط التبــادل العاملي
للســلع واملعــارف والتكنولوجيــا ،وهــذا حــال
جميــع البلــدان العربية عندما تتعامــل فرادى مع
املؤسسات االقتصادية الدولية والكتل االقتصادية
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األخــرى .ويتوقــع أن يؤدي التعــاون الوثيق بني
الدول العربية إىل رشوط أفضل لنقل التكنولوجيا
تنعكــس إيجابا ً عىل اإلنتاجيــة يف البلدان العربية،
وعىل قدرتها التنافســية يف األسواق الدولية ،وعىل
توطني التكنولوجيا وإنتاج معارف جديدة ســبيالً
لنهضة اقتصادية ومجتمعية شــاملة.

التكامل االقتصادي يرفد التكامل
الشامل
يفـرّق الباحثــون بــن نوعــن مــن التقــارب
الســيايس :التكامــل ،الــذي يعني تعميق الشــعور
باالنتمــاء إىل مجتمع واحد ينشــئ لــدى األطراف
توقعات بتبادل منافــع مضمونة؛ واالندماج الذي
يعني انصهارا ً رسميا ً بني وحدات مستقلة تخضع
لحكومة مشــركة.12
ويُتوقــع أن تأتــي مبادرات التكامــل اإلقليمي
بنتائــج هامــة منهــا تنشــيط التبــادل التجاري يف
املنطقة؛ وتهيئة بيئة داعمة للتنمية؛ وتطوير البنية
األساســية الداعمــة للتنميــة والتكامــل اإلقليمــي؛
وتطويــر مؤسســات عامة قويــة وتدعيــم الحكم
الديمقراطي السليم؛ ومكافحة اإلقصاء االجتماعي
وتنميــة املجتمــع املدنــي الديمقراطــي؛ وتوطيــد
الســلم واألمن اإلنســاني يف اإلقليم؛ وحماية البيئة
عىل الصعيــد اإلقليمي؛ وتقويــة تفاعل اإلقليم مع
باقي مناطــق العالم.13

التكامل االقتصادي

وتدوير الفوائد

يغلــب عــى التكامــل االقتصــادي يف مراحلــه
ر انتقال وتبادل األشــياء االقتصادية،
األوىل تيسـ ُ
ال ســيما الســلع واألموال ،وال يركز عــى التكامل
اإلنتاجــي إال يف مراحــل متقدمــة.

من ذهابها إلى

ϑ ϑمراحل التكامل االقتصادي
تصنف مشــاريع التكامل االقتصادي تقليديا ً،
حسب درجة التكامل وعمقه ،يف مراتب خمس تبدأ
بمجرد معاملة تفضيلية يف التجارة البينية يف أوىل

بين أعضاء
بدال
التكتلً ،
الخارج
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املراحــل وتصــل إىل حالة من االتحــاد االقتصادي
يف أرقاها.14
وتشــر النظريات االقتصادية وتجارب الدول
إىل خمــس مراحــل متالحقة ومتتابعة يف مســرة
التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي ،تبــدأ باتفاقــات
التجارة التفضيلية ،كمنطقة التجارة الحرة ،وتمر
باالتحاد الجمركي ،فالســوق املشــركة ،فالوحدة
االقتصاديــة ،وصــوال ً إىل االندمــاج االقتصــادي
الكامل والشــامل.
ويف مختلــف أنحــاء العالم تجــارب عديدة من
التكامــل االقتصــادي ،منهــا تجارب تضــم بلدانا ً
كبرية ،كان يمكن أن تســتغني عن مزايا االنخراط
يف تكتــل أو تج ّمــع معــنّ بحكم ســامة وضعها
وتفرده وقوته.
ϑ ϑمنافع التكامل االقتصادي
لــم يعــد التكامل االقتصــادي أحــد املقومات
األساســية للتنمية واالزدهار فحســب ،بل أصبح
من مســتلزمات البقاء ،مع قيــام تجمعات إقليمية
عمالقــة يف العالــم .يف ضوئهــا أصبحــت عمليــة
تجزئــة تصنيــع الســلعة الواحــدة عــى أكثر من
مكان حســب املزايا النسبية والقدرات التنافسية،
الســمة الغالبــة يف العالــم ،وظهر مــا بات يعرف
بسالســل القيمة العامليــة ،حيث تجمــع املنتجات
مــن أماكــن مختلفــة ويجــري عليها سلســلة من
عمليات التصنيع إلضفاء املنشــأ عليها بما يســمح
بتصديرها معفاة من الرســوم الجمركية حســبما
ـره الرتتيبــات التجاريــة التفضيليــة .ويعمــل
تقـ ّ
التكامــل اإلقليمــي بذلــك عــى تخفيــض تكاليف
اإلنتــاج وتحســن القــدرة التنافســية ،وزيــادة
األربــاح وتدوير الفوائد بني أعضــاء التكتل ،بدال ً
من ذهابهــا إىل الخارج.
غري أن األســباب التي أدت إىل اتفاقات التكامل
األخــرة تختلــف كثــرا ً عن تلــك التــي ظهرت يف
منتصــف القــرن املــايض ،15حيث يهــدف عدد من
االتفاقــات التي أبرمت مؤخرا ً إىل مســاعدة الدول
عــى تحســن مســتويات مشــاركتها يف االقتصاد
العاملــي ،وتحقيق االتســاق املطلــوب مع منظومة
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القواعــد التجارية املتعددة األطــراف التي ترشف
عليها منظمة التجــارة العاملية.
ومــن خــال التوجه نحــو التكامــل اإلقليمي،
تســعى الــدول الناميــة واألقــل نمــوا ً إىل جــذب
االســتثمارات األجنبية املبــارشة والبحث عن آفاق
جديدة للتلزيم واســتقطاب الرشكات املصدرة من
الــدول الرشيكة لها تجاريا ً .وتأتي إقامة الرشكات
األجنبيــة يف البلــدان النامية بفوائــد عديدة أهمها:
خلــق فرص عمــل؛ ونقــل التكنولوجيــا والخربة؛
وتصحيــح االختــاالت يف موازيــن املدفوعــات؛
وتطوير سالســل القيمــة املضافة.
أمــا يف حالــة البلــدان املتقدمة والغنيــة ،ينبع
الحافــز مــن إنشــاء مناطــق للتجــارة الحــرة مع
البلــدان الناميــة ،مــن الرغبــة يف تحســن رشوط
املنافســة ملنتجيهــا وفتــح أســواق جديدة تســمح
بانسياب السلع الزراعية وغري الزراعية والخدمات
منتفعة بذلك من مزايــا تفضيلية تفوق اإلعفاءات
التــي توفرها البلدان النامية عىل املســتوى املتعدد
األطــراف طبقا ً ملبــدأ الدولــة األوىل بالرعاية.
كمــا توظف هــذه االتفاقات اســراتيجيا ً لدفع
الــدول الناميــة لتبني النظــم االقتصاديــة والبُنى
الترشيعيــة املعتمــدة لــدى القــوى االقتصاديــة
الدولية ،وذلك بمــا يتيح لها خلق مجال اقتصادي
حيوي تنخرط فيه الدول النامية ،يعزز من فرصها
يف تدويــل أنظمتها وترشيعاتهــا الوطنية واعتماد
تطبيقهــا عــى نطاق أوســع عىل الســاحة الدولية.
ويعــد تزايد اتفاقات التكامــل اإلقليمي تعبريا ً
عــن توجهــات تتخذهــا الــدول الناميــة لتعميــق
اندماجها إقليميا ً ،وجني ثمار تحرير تجارة السلع
والخدمــات اعتمــادا ً عــى أطــر وصيــغ تفضيلية
مختلفــة عــى حســاب تحريــر التجــارة املتعــددة
األطراف .ويالحظ أن معظم الدول النامية واألقل
نمــوا ً األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،أصبحت
تعمل اليوم بما ال يقل عن ترتيب تفضييل تجاري
واحــد .16وتأتي هذه التوجهــات يف مجملها تعبريا ً
عن موقف مشــرك تتخذه الدول النامية ،إذ تقبل
عىل الرتتيبات التفضيلية يف ظل ما تراه من تآكل يف
مصداقية النظام التجاري الدويل املتعدد األطراف.

الشكل  3-1مراحل التكتل االقتصادي

املصدر :فريق إعداد التقرير.

وتفــر تلــك التوجهــات املواقــف املتشــددة
التي تتبناها األطــراف املتقدمة يف منظمة التجارة
العامليــة من أجل ضبط إيقاع الرتتيبات التفضيلية
التــي تعقدهــا الــدول الناميــة فيمــا بينهــا أو مع
أطــراف أخــرى .كما تفــر املغزى من املســاعي
املتواصلــة التــي تبذلهــا الدول املتقدمــة إلخضاع
الرتتيبــات التفضيلية للفحــص والتدقيق بمقتىض
أحــكام املادة  24من االتفاق العام بشــأن التعرفة
الجمركيــة والتجــارة (الغــات  )1994والتفاهــم
الخــاص بتفســرها .وتُعترب هذه األحــكام مقدّمة
إلخضــاع الرتتيبات التفضيلية بــن الدول النامية
لجهــاز تســوية النزاعــات التجاريــة يف منظمــة
التجــارة العاملية ،حيث يجــري الفصل يف صحتها
القانونيــة ووجهتها التجاريــة وتقدير مرشوعية
اســتمرار إنفاذها.
ولعــل احتــدام املنافســة الدوليــة ومحدودية
األســواق الداخلية للبلدان النامية يعترب دافعا ً قويا ً
آخر نحو االنضمام إىل تجمعات اقتصادية إقليمية.
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كمــا أن الرتابــط بني االســتثمار األجنبــي املبارش
والتصدير والخدمات ،كان ســببا ً آخر يف تشــجيع
البلــدان النامية عــى االندماج يف اتفاقــات إقليمية
للتجارة الحرة .فقد أصبح إقبال املســتثمرين عىل
التمركــز يف البلــدان الناميــة متوقفـا ً إىل حد بعيد
عىل مســتوى تطــور القطاعات الخدمية ال ســيما
اللوجســتية منها .ويشــر معدل النمــو املرتفع يف
تجارة الخدمات يف األعوام األخرية مقارنة بتجارة
الســلع إىل األهمية الحاســمة لقطــاع الخدمات يف
القيمة العاملية لالســتثمار األجنبي املبارش ،وكذلك
يف جــذب رشكات التصديــر األجنبيــة .ويف الواقع،
تتطلــب البيئــة املشــجعة لنشــوء رشكات مصدرة
وجــود رشكات أخرى تؤمن العنــارص والخدمات
الالزمــة لعمليات اإلنتاج.
وباإلضافــة إىل األهــداف التقليديــة التفاقــات
التكامــل اإلقليمــي ،ويف مقدمتهــا توليــد التجارة
وتحويــل وجهتهــا ونقــل التكنولوجيــا ،غالبا ً ما
تحقــق هــذه االتفاقــات آثــارا ً ديناميكيــة إيجابية
أيضا ً .فيؤدي تعزيز املنافســة إىل زيادة الكفاءة يف
اإلنتاج ويف اســتخدام املــوارد .وينتج من اتفاقات
التكامل ،عادة ،تحسّ ن يف مناخ األعمال واالستثمار
بفعــل تعديــل الترشيعات االقتصاديــة وانخفاض
كلفة الســلع واملعدات واملنتجات الوســيطة وإزالة
العقبــات املؤسســية التــي تحــول دون وصــول
الــركات األجنبية لألســواق املحلية.17
ϑ ϑدروس مــن تجــارب التكامــل االقتصادي
يف العالم
كانــت تجربــة الجماعــة االقتصاديــة
األوروبيــة رائــدة يف تحريــر التبــادل التجــاري
البينــي ،ســواء مــن الرســوم الجمركيــة أو من
العوائــق الكمية واإلدارية .وكان إنشــاء منطقة
تجــارة حرة مقدمة ملراحل الحقة  .18وقد ســاعد
يف تحقيــق أهــداف التكامــل األوروبــي تمتــع
البلدان األوروبية بهيــاكل إنتاجية متطوّرة ،وال
ســيما الدول الست املؤسسة للجماعة األوروبية،
وهــي أملانيــا ،وإيطاليــا ،وبلجيــكا ،وفرنســا،
ولوكســمبورغ ،وهولنــدا ،التــي كانــت من أكرب

أســواق العالــم عند التوقيــع عــى اتفاقية روما
املؤسســة للجماعة.
وقــد اتســمت تجربــة الجماعــة االقتصاديــة
األوروبية بالتدرج يف مسرية التكامل ،يف ظل إرادة
سياســية حاســمة تدعم نهــج التكامــل وترتيباته
عــى مــدار الزمن .وهذا التدرج أدى إىل توســع يف
العضويــة حتــى أصبح االتحاد يضـ ّم  28عضوا ً.
وعندما يصل أيّ تجمّع إىل مراحل متقدمة من
التكامل ،قد تحجم بعض الدول عن االنضمام إليه،
يف مقايضة واضحة بني التوســع األفقي والتعميق
الــرأيس للتكامــل .لذلــك آثــرت معظــم التجمعات
اتباع هندسة للتكامل تسمح بتفاوت عمق التكامل
وتفــاوت رسعته بني مجموعات من األعضاء حتى
ال يعرقــل الذين يفضلــون ،أو تضطرهم ظروفهم
التقــدم ببــطء عــى مســار التكامل ،حركــة الذين
يرغبون يف اإلرساع به.
وقــد يدفــع هــذا إىل ترجيــح العمــل بصيــغ
مقبولة من التعــاون اإلقليمي عىل الصيغ الهادفة
إىل تكامــل أكثــر عمقـا ً .وهــذا مــا حــدث يف عدة
تجارب منها تجربة اآلسيان ( ،)ASEANوتجربة
بلــدان األنديــز ( ،)Andean Communityونموذج
أرساب «األوز الطائــر».19
ونمــوذج األوز الطائــر يرتبط بــدورة املنتج،
التــي تمــر عادة بثــاث مراحــل .يف املرحلة األوىل
يبــدأ البلــد اآلخــذ يف النمو باســترياد الســلعة من
البلــد املتقدم القريــب منه يف آســيا (اليابان كانت
يف البدايــة ذلك البلد املتقــدم) .ويف املرحلة الثانية،
يحــاول البلــد اآلخــذ يف النمــو إنتاج الســلعة عىل
أرضه ،بتمويل مشرتك أو من دون تمويل مشرتك
مــن البلــد املتقــدم .أمــا يف املرحلــة الثالثــة ،فيبدأ
البلــد اآلخذ يف النمو يف تصدير الســلعة إىل البلدان
اآلســيوية املجــاورة األقــل تقدمـا ً (الــرب الذي
يليه) .وهكذا يتم ارتقاء سلم التصنيع تدريجا ً عرب
منظومــة هرميــة ذات طبيعة ديناميــة ،من خالل
إعادة التقســيم اإلقليمــي للعمل فيما بــن البلدان
التي تنتمي إىل أرساب «األوز الطائر» .وقد تكونت
مجموعــة الــرب األول مــن :جمهوريــة كوريــا،
ومقاطعة تايوان الصينيــة ،وهونغ كونغ الصني،
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ثــم جاءت املجموعــة الثانية مــن ماليزيا وتايالند
وإندونســيا ،وتالها بعد ذلك رسب «لم يطر» بعد،
ويضــم بلدانا ً مثل فييت نــام وكمبوديا.
ويف هــذا النموذج ،يتيح النمو املتعاظم لبعض
البلدان الكبرية املتوســطة الدخل وصعودها سلم
التصنيــع ،بحيــث تصبــح أقطابـا ً للنمــو ،فرصا ً
غري مســبوقة لجميع البلدان الناميــة األقل دخالً.
ويتوقــع بعــض االقتصاديــن ،مثـاً ،أن يــؤدي
انتقــال الصــن ،التــي كانــت فيمــا ســبق «أوزة
تابعة» ،من مرحلة التصنيع القليل املهارة لتصبح
«تنينا ً قائدا ً» ،إىل إطالق حوايل مائة مليون فرصة
عمــل يف التصنيع الكثيف العمالة ،وهو عدد يكفي
لزيــادة القــدرة عىل اســتيعاب القــوى العاملة يف
التصنيــع يف البلــدان الناميــة القليلــة الدخل أربع
مــرات تقريب ـا ً .وتشــهد دول أخــرى متوســطة
الدخل تطوّرا ً مماثالً .والبلدان النامية التي تنجح
يف صياغــة وتنفيذ اســراتيجيات ناجعة القتناص
فرصة التصنيع املســتجدة ،هي التي تضع نفسها
للتغي البنيــوي ،يمكــن أن يؤدي إىل
ّ
عــى مســار
20
الحد مــن الفقر .
وليــس من الــروري أن تبــدأ عملية التكامل
االقتصــادي يف البلدان النامية من تحرير التجارة،
بــل يمكــن أن تبــدأ مــن تقويــة البنيــة اإلنتاجية
والقطاعيــة يف منطقة التكامل مــن خالل عمليات
الربمجــة الصناعيــة كمــا حــدث يف تجربــة بلدان
األنديــز .والواقــع أن تجربة الجماعــة االقتصادية
األوروبيــة لــم تبدأ بتحريــر التبــادل التجاري بل
بإرساء البنية املادية االرتكازية للتكامل األوروبي
مــن خالل اتفاقيــة الفحم والصلــب لعام .1951
ومن أهم إنجازات تجربة الجماعة االقتصادية
األوروبيــة تبني مــا ســمي «بالسياســة الزراعية
املشــركة» التي تأسســت عىل خلق ســوق موحدة
للمنتجــات الزراعيــة ،وإعطــاء تفضيــل للجماعة
بحمايتهــا مــن التقلبــات العاملية يف مجال الســلع
الزراعيــة .21وكان مــن أهم أهداف هذه السياســة
ضمان استقرار األسعار وتحقيق مداخيل مجزية
للمزارعــن .وقــد وقــع عبء هــذه السياســة عىل
أكثر الدول اســتريادا ً للســلع الزراعية وهي أملانيا

وإيطاليــا ،بينما حققــت أكرب املكاســب منها أكثر
الــدول إنتاجا ً وهي فرنســا.22
غــر أن معظــم هــذه التجــارب نشــدت ،يف
األســاس ،التكامــل االقتصادي باملعنــى التقليدي،
وإن تحققــت منافع اجتماعيــة وثقافية جانبية يف
خضــم التكامل االقتصادي الفعــال .أما يف الوطن
العربــي فلدينــا اإلمــكان لالنطالق مــن التكامل
االقتصــادي إىل اآلفــاق الرحبــة للتكامل الشــامل.

التكامل الشامل
يتجاوز التكامل الشامل لجميع أبعاد العمران
البــري واالجتماع اإلنســاني يف الوطــن العربي،
نطــاق التكامــل االقتصــادي إذا اقتــر تعريــف
االقتصــاد عىل نطاق يُعنى فقــط بالجوانب املالية
والنقديــة واملادية للــدورة االقتصادية.
ولكــن نطــاق علم االقتصاد واســع يشــمل ما
يســمى االقتصــاد الحقيقــي الــذي يُعنــى بكل ما
يتعلــق بعالقة الكائن البــري باالقتصاد وتزداد
فيه أهمية مسائل التعليم والعمل ومستوى املعيشة
والرفــاه اإلنســاني عامة ،بما يف ذلــك الحرية .ويف
التعريفات الحديثة لعلم االقتصاد يستأثر اكتساب
املعرفــة بأهمية خاصة فيما يســمى علــم اقتصاد
املعرفــة ،حيث يعترب «اقتصاد املعرفة» مآل تطور
أي اقتصــاد ،بما يف ذلك االقتصاد العاملي ،ومنتهى
تقدمه .23وقد ازداد االهتمام بعلم اقتصاد املعرفة
وتكثــر األدبيات العلميــة حوله برسعة فائقة.24
وحســب النطاق األوســع لتعريــف االقتصاد،
يقارب مفهــو ُم التكامل االقتصادي اآلفاقَ الرحبة
للتكامل الشــامل .فالتكامل االقتصادي ،بالتعريف
الضيّق ،ال يشرتط وحد ًة أو حتى تقاربا ً يف التكوين
الثقــايف أو الحضــاري؛ أمــا التكامــل االقتصــادي
بمفهومه الواســع والعميق فينطوي ال محالة عىل
قــدر من التقــارب الثقــايف نتيجة لزيــادة التعامل
االقتصادي بني البــر داخل اإلقليم.
ويف حــن ال تشــرط املراحــل البدائيــة مــن
التكامــل االقتصادي حرية انتقال البرش بني بلدان
منطقة التكامل ،تشرتط األشكال األشمل واألرقى
من التكامل االقتصادي حرية انتقال البرش ،للعمل

ليس من
الضروري أن
تبدأ عملية
التكامل
االقتصادي
في البلدان
النامية من
تحرير التجارة،
بل يمكن أن
تبدأ من تقوية
البنية اإلنتاجية
والقطاعية
في منطقة
التكامل من
خالل عمليات
البرمجة
الصناعية
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اإلطار  1-1تجربة دول مجلس التعاون الخليجي يف توحيد املناهج وتطويرها

تأســس مكتــب الرتبيــة العربي لدول الخليج يف عــام  ،1975وبفضل جهوده حقق مجلس التعاون الخليجي موقعا ً ســباقا ً
يف املنطقة العربية نحو توحيد املناهج يف التعليم العام ،يف مجاالت الرتبية اإلسالمية واللغة العربية والعلوم والرياضيات
واالجتماعيــات ،بأســلوب يقيض بتكوين نواة موحدة للمنطقة ككل ،مع هامــش اختياري للخصوصيات القُطرية املطلوب
عدم إهمالها.
ويســتهدف توحيد املناهج وتطويرها تنشــئة أجيال تمتلك القدرات العقلية ،والكفاءات الحياتية والسلوكيات الروحية
ومتغيات املســتقبل وتحديات العوملة يف إطار وحدة
ّ
والقيمية التي تمكنهم من التفاعل الذكي املنتج مع معطيات العرص،
الفكر واالتجاه املنبثقة من قيم األمة العربية واإلسالمية ومبادئها.
ومــن ثــم فــإن املنهــج املطور يف الــدول األعضاء بمكتــب الرتبية ال بد من أن يعمــل من خالل بنائــه وآلياته ،وعرب كل
مراحل عملياته ،عىل أن يكون املنهج الســائد يف مؤسســاتها من نوع «املنهج الجودة» الذي ال يقترص عىل املعرفة النصية
املبارشة (ماذا تعرف) بل يتسع ليتضمن املعرفة األسلوبية (كيف تعرف) بما يجعل بيئة التعلم بمثابة مزارع فكر برشي
تثمر الدربة والخربة ،وتكسب املهارات والكفايات يف متابعة تزايدية تتمثل حصيلتها ومخرجاتها يف عنارص برشية تمتلك
قــدرات اإلبــداع واالبتكار ،بما يحقق ملجتمعات الخليــج العربية وطنا ً ومواطنا ً األمن واالســتقرار واإلنتاجية والرفاهية.
وهذه التجربة يمكن االســتفادة منها ،عىل األقل كنواة لجهد عربي عام يف هذا املضمار.
مالحظة :انضمت الجمهورية اليمنية إىل عضوية مكتب الرتبية العربي يف عام .2002
املصدر :املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول الخليج 2002 ،و.2005

تشترط
األشكال
األشمل
واألرقى
من التكامل
االقتصادي
حرية انتقال
البشر
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واإلقامة يف بلدان منطقة التكامل من دون عوائق،
كما يف االتحاد األوروبي .25والبرش يحملون معهم
دوما ً بنى رمزية تختزن أفكارا ً ومعارف ومشاعر،
ويكوِّنون بنى تصبح مشــركة مــع الوقت ،بفعل
تنقلها معهم بني بلد وآخر.
 ϑ ϑأبعاد التكامل الشامل
يمكن تعريف نطاقات التكامل العربي الشامل
وأهدافه من منظور مقومات العمران بمفهوم ابن
خلدون ،ضمن أربعة محاور رئيسية.26
› ›النظــام الســيايس ،ويكــون هــدف التكامــل
العربــي فيــه ،خاصة يف مرحلة املــد التحرري
العربــي ،هــو التوجه نحو التطابــق بني إرادة
الحكام وإرادة الشــعوب .والغاية هي تحقيق
رشوط الحكم الديمقراطي الســليم يف األقطار
العربية ،ورشطها هو حقوق اإلنسان واملواطن،
بمســتوييه القطري والقومــي بما يضمن منع
اســتالب الحقوق العربيــة ويمكّن من التحرر

الوطني والتحرر مــن التبعية وتقرير املصري.
› ›النظــام االقتصــادي ،ويكــون هــدف التكامل
العربي فيه هو تحقيق نظام اقتصادي تنموي
عادل يف القطــر ويف الوطن ،يجعل الجمع بني
فضائل االقتصــاد الحر الذي يتمتــع بالكفاءة
والقــدرة عىل اإلنتــاج (النجاعــة االقتصادية)
وفضائــل الرعايــة االجتماعيــة (النجاعــة
اإلنســانية) رشطــا ً للفاعليــة االقتصاديــة
والبرشية يف التنمية املستدامة ،ومن ثم التنمية
الراعيــة لإلنســان وملحيطه الطبيعــي والثقايف.
› ›النظــام الرتبــوي ،ويكــون هــدف التكامــل
العربي فيه هو بناء القدرات املعرفية والتقنية
لإلنسان ،أساســا ً لالقتصاد التنموي املستقل،
وبناء القيم الخلقية والقانونية ،أساسا ً للحكم
الديمقراطي السليم.
› ›النظام الثقايف ،ويكــون هدف التكامل العربي
فيه تعزيز الثقافة ذات الفعالية اإلبداعية التي
هــي رشط لحيوية املجــاالت الثالثة الســابقة

الفصل األول

التكامل العربي :مفاهيم وآفاق

(الحكــم واالقتصــاد والرتبيــة) ،وخاصــة يف
األخالق وقيم العمل والضمري املهني الذي من
دونــه ال معنى للتنميــة املادية والرمزية.
وحيــث تشــكل محــاور التكامــل العربي هذه
قائمــة مطالــب ثوريــة ،إن لــم تعتــر رضبـا ً من
الخيــال يف منظور الدولة القُطريــة ،يُقرتح العمل
عــى تحقيقهــا تدريجي ـا ً عــر الزمــن والنطــاق
الجغــرايف .وهنا يبــدو التقدّم عىل مســار التكامل
بــن مجموعات فرعية من البلــدان العربية خطوة
هامة يف التمهيد للتكامل العربي الشامل ،رشط أال
تــؤدي االتفاقات الجزئية إىل تكريس االنطواء عىل
الهوية الفرعية وطمــس الهوية العربية الجامعة.
 ϑ ϑمنافع التكامل الشامل
ال تقتــر منافــع التكامــل اإلقليمــي عــى
الجوانــب االقتصاديــة ،بــل تتجاوزهــا بتمكــن
العرب من استئناف مسريتهم يف هذا التاريخ بعد
غيــاب طويل .وقــد كان دخولهــم األول التاريخ
مســاهمة قيّمــة يف صورته الكونيــة جمعا ً لعلوم
األمــم وتجاربهــا وإثــراء لهــا .وإذا ما اسـتُكمل
التكامــل العربــي بمقوّمــات العمــران األربعــة
يتوقــع أن يم ّكــن األمة مــن تحقيق مــا يفوق ما
حققه الســلف طبيعة وكيفا ً وكما ً ،ومن استعادة
مقوّمــات دور عاملــي فقدته بســبب فقــدان هذه
املقوّمــات وهي:
› ›وحــدة املــكان ،أي وحــدة املجــال الحيــوي،
نقيضـا ً ملنــع حريــة التواصــل بســبب الحدود؛
› ›وحــدة الزمــان ،أي وحــدة املجــال الرمــزي،
نقيضـا ً لتشــتيت التاريخ املشــرك؛
› ›وحدة ســلم القيم ،أي وحدة املجــال القيمي،
نقيضــا ً لتبعيــة الرتاتــب االجتماعــي لقيــم
االستعمار؛
› ›وحــدة الــدورة االقتصادية ،أي وحــدة املجال
املادي ،نقيضا ً لالرتباط املصلحي بالبعيد عىل
حساب القريب؛
› ›وحــدة الــدورة الثقافيــة باعتبارهــا وحــدة
املجــال املعنــوي ،نقيض ـا ً لســلطان الغــزو
الثقــايف والحضــاري ،ومــا يرتتــب عليه من

اســتالب حضاري وتبعيــة روحية أو فقدان
الهمــة الوجودية.

العالقة بين التكامل االقتصادي
والتكامل الشامل وأهمية اللغة
المشتركة
مــا من تضــارب بــن تكامــل البنــى الرمزية
والتكامــل االقتصادي باملعنى التقليدي .بل ينشــأ
بــن املفهومــن ،والعمــل مــن أجلهمــا يف منطقة
التكامل ،اتجاه متصاعد تضافري ،حيث ال أولوية
حاســمة ألي مفهوم عــى اآلخر ،واإلنجــاز يف أي
منهما يعــزز إمكان اإلنجــاز يف اآلخر.
وينطــوي التكامــل يف مجال اإلنتــاج الرمزي
عــى كل رشوط فاعليــة هــذا اإلنتــاج مــن إبــداع
الرموز ورعايتها وتبادلها .ويجري تبادل الرموز
ذاتهــا أحيانـا ً ملا لهــا من مزايــا خلقيــة وجمالية
ومعرفيــة ،أو ملــا أصبــح لها من قيمة اســتعمالية
وتبادليــة اقتصاديــة كتوظيف هــذه اإلبداعات يف
التداول االقتصادي ،مثل سوق الرباءات الصناعية
والفكرية ولوحات الرســم وسوق الكتاب وسوق
اإلبداع الســينمائي واملنتوج املوسيقي والريايض.
ويف الوجه الثقايف من الرمز يكون اإلنتاج الرمزي
ذاتــه غايــة وليس وســيلة ألنــه عني تعبــر الفرد
والجماعة عن الشعور بالوجود الذاتي وبالعالقات
مــع املحيطــن الطبيعــي والثقــايف .لكــن اإلنتــاج
الرمــزي يقبل كذلــك أن يكون بضاعــة وخدمات
تباع وتشــرى فتصبح مادة للســوق االقتصادية.
ومثلمــا ينتج االقتصــاد امل َعني املــادي لقيام
اإلنســان العضوي من خريات الطبيعة بالتعاون
اإلنســاني عىل سد الحاجات املادية ،تنتج الثقافة
امل َعــن الرمــزي لقيــام اإلنســان الروحــي مــن
خــرات التاريــخ بالتعــاون اإلنســاني عىل ســد
الحاجات الروحية .لكن سد الحاجات املادية بما
هو تعاون وتبــادل وتعاوض يحتاج إىل تواصل
بني املتعاونني واملتبادلني واملتعاوضني ،ال يكون
مــن دون التبــادل الرمزي .لذلك يكــون اإلنتاج
الرمــزي رشطـا ً لتعزيــز التعــاون عــى اإلنتــاج
والتبادل املادي.

هدف التكامل
الثقافي
العربي هو
تعزيز الثقافة
ذات الفعالية
اإلبداعية التي
هي شرط
لحيوية الحكم
واالقتصاد
والتربية
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ومــن حيــث املبــدأ يمكــن اعتبــار التكامــل
االقتصــادي ،باملنظور التنمــوي املتكامل ،عمودا ً
ِفقريـا ً للتكامــل العربي ،تحيط بــه ضفائر قوية
مــن التكامــل العربي يف البنــى الرمزية .وبديهي
أن يقــوم بــن هــذا العمــود الفقــري وضفائــر
البنــى الرمزيــة جــدل حيــوي حميــد .ولعــل يف
اكتمال الجســد البرشي أقرب صورة للعالقة بني
التكامــل االقتصادي والتكامل الشــامل املنشــود.
فــإذا كان التكامــل االقتصادي العمــود الفقري،
يكــون التكامل يف البنى الرمزية األعضاء الحيوية
للجســد .والجســد بــدون عقــل ،خــواء خامــل،
والعمــود الفقــري وحده بعض عظــام ولواصق
غرضوفيــة هامــدة رسعان مــا تبىل.
وألن اللغــة هــي وعاء األفكار ومعــن غالبية
البنى الرمزية ،ال ينهض أي جهد رصني للتعاون
والتكامل من دون لغة مشــركة حيوية ومتألقة.
ويف مجموعــات الدول املتباينــة ثقافيا ً ،التي
تســعى إىل التكامــل أو إىل التعــاون ،تربز حاجة
معي
إىل االتفاق عىل لغة واحدة مشرتكة أو عدد ّ
مــن اللغات لتيســر التخاطــب والتفاهم ،خاصة
يف مؤسســات التعــاون أو التكامــل .وتتحمــل
الــدول املعنية عــن طيب خاطر الكلفــة املرتفعة
املرتتبــة عــى الرتجمــة ورضورات التواصــل
اللغــوي والثقايف.
إال أن األمــة العربيــة تتمتــع بلغــة واحــدة
فريــدة وعريقــة ،وبالغة الثراء .وهكــذا ،تتضح
يف ســياق التكامل العربــي األهميــة البالغة للغة
العربية واالرتقــاء بها ،حتى تكون من مقوّمات
النهــوض باملنطقــة العربية إىل مصــاف املناطق
الصاعــدة يف العالم.

التكامل سبيل للنهوض
أو نتيجة له
عــى خــاف املنطلــق املبدئــي لهــذا التقرير،
القائــل بــأن التكامل العربي هو ســبيل النهوض
يف املنطقــة العربية ،ترى وجهــة نظر مغايرة أن

التكامل انطالقا ً من واقع قطري متدهور ال ينتج
إال تراكمـا ً للتدهور يف أجــزاء الوطن العربي.
وال تخلو وجهة النظر هذه من خطر الفصل بني
ما هو موصول بالطبيعة ،بحكم الجغرافيا والتاريخ
(اإلطــار  ،)2-1فتتلــف األجــزاء جميعهــا ،كمــا
البنيــة الكلية التي تتكون من تركيب هذه األجزاء
معـا ً .وتفيــد وجهة النظر هــذه ،منطقيا ً ،بتأجيل
مــروع التكامل العربي إىل حني ينهض كل جزء
من أجــزاء الوطــن العربي عىل حــدة ،وبالرسعة
التــي تمكنــه منها ظروفــه ومعطياتــه الخاصة.
وهــذا ما يؤدي يف الواقع إىل إدامة الواقع الراهن
الذي أعجز الوطن واملواطن عن النهوض بالجزء،
أي قطريـا ً ،وبالوطــن العربي ،أي كليا ً.
والــرأي الذي يؤ ّيــده هذا التقريــر يف تحقيق
التكامل تدعمــه حجج مفهومية معرفية ،وأخرى
تاريخيــة تســتند إىل اســتقراء خــرات النهــوض
والتكامــل ،ال ســيما يف العالم املعارص.
مــن الناحيــة املعرفيــة ،يســود اتفــاق عــى
مقاربــة فهم النظــم املجتمعية املركبة من منظور
تحليــل األنســاق الهادفــة أو القصديــة .وجوهر
تحليــل األنســاق هــو يف تعريــف النســق عىل أنه
مجموعــة مــن العنارص أو املكونــات التي ترتبط
فيمــا بينها بصالت تفاعلية قد تكون أهم لتحديد
كُنه النسق من مجموعة املكونات املنفصلة ذاتها.
واملثــل التقليدي هنا هو الجســد البرشي الذي ال
تشــكل أعضــاؤه منفصلة غري أشــاء غــر قابلة
للحيــاة إال إذا انزرعت يف جســد آخر.
بعبــارة أخرى ،تكامــل املكونات ينشــئ قيمة
أكــر مــن مجــرد الجمع الحســابي لقيمــة كل من
املكونات عىل حدة .ولذلك يُعتنى يف فلسفة التفكيك
التحلييل بالعالقات مع باقي املكونات ،وفيما بينها،
عند تأمل كل مــن املكونات عىل حدة.
وأهــم ما يربط بني املكونــات القُطرية للوطن
العربي ،املجزأ قرسا ً ،هي لحمة الحضارة العربية.
وبــدون االلتــزام بهــا وإغنائها بمجمــل منجزات
الحضارة البرشية املعارصة ،واستثمار ذلك املزيج
املبــدع ،ســتبقى األقطــار العربيــة مجــرد أعضاء
خامدة ال تكوّن جسدا ً حيا ً قابالً للنماء .وقد كانت
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اإلطار  2-1جمال حمدان :جدل الوطنية والقطرية ،والجغرافيا والتاريخ طوب الوحدة العربية ومالطها

الكالم عن شخصية مرص ال يعني إقليمية ضيقة فضالً عن شوفينية شعوبية ،وال يضع الوطنية يف مواجهة ضد القومية.
ونضيــف اآلن أنــه ال يؤكــد الوطنية من خالل القومية فحســب بل ويؤكــد القومية من خالل الوطنيــة تأكيدا ً صحيا ً بغري
تعارض .فما نرى يف شخصية مرص مهما تبلورت أو تجوهرت إال جزءا ً من شخصية الوطن العربي الكبري امللحمية الثرية،
وما نرى يف دراستها تعارضا ً أي تعارض مع أمل الوحدة الشاهق.
وإذا كانــت بعــض البــاد مثل الواليات املتحــدة األمريكية قد نجحت وحدتها ألنها –كما قيــل -قد تجاهلت عمدا ً وعن
قصــد كل الجغرافيــا وكل التاريخ ،وإذا كانت بالد أخرى مثل كنــدا تعاني وحدتها ألنها تتذكر الجغرافيا أكثر مما ينبغي
وتتذكر التاريخ أقل مما ينبغي ،وإذا كانت بالد أخرى مثل غرب أوروبا تتعثر وحدتها ألنها تتذكر كثريا ً جدا ً من التاريخ
وقليالً جدا ً من الجغرافيا ،إذا كان هذا فإننا يف الوطن العربي يمكن أن تنجح وحدتنا أكثر كلما تذكرنا الجغرافيا والتاريخ
معـا ً أكثــر وأكثــر ،ألن التاريخ يجمعنا مثلما تفعــل الجغرافيا ،واملكان والزمان عوامل وحدة بيننــا ،بل وربما جاز لنا أن
نقول أن الجغرافيا والتاريخ هما طوب وحدتنا العربية ومالطها أو هما لحمتها والســداة.
املصدر :حمدان.1980 ،

هــذه خربة العقــود املاضية ،حيث لم يســتطع أي
قطر عربي بمفــرده االنطالق يف مرشوع تاريخي
للنهضــة يقوم عىل إنتــاج املعرفة ،التي هي معيار
التقــدم يف هذا العرص .فال بلــدان مجلس التعاون
الخليجي بالوفرة املالية الهائلة ،وال مرص بالقدرة
البرشيــة الضخمة والطاقــة التي تؤهلهــا لتصدّر
باقي البلدان العربية يف اإلنتاجية املعرفية ،بقادرة
وحدها عىل هــذا اإلنجاز التاريخي.
وإذا كان التكامــل العربــي ،أي «التكويــن
الرتكيبــي» للمكونــات بلحمة الحضــارة والثقافة
هو الحافز لقصد النهضة ،ال يعني غياب التكامل
عــن الوطن العربي إال تكريس التخلف واشــتداد
التبعيــة باندماج املكونات يف جســد آخر ال يحمل
ســوى إمكانات لحياة بائســة ،بما يجره كل ذلك
مــن ظلــم وقهر وفقــر لعامــة العــرب وخضوع
لألمــة .أمــا التكامــل العربي ،فهو وســيلة تمكن
البلــدان العربيــة األقل تقدما ً مــن النهوض بفعل
مؤسســات التكامــل العربــي ،وبمعونــة البلــدان
األفضــل حــاال ً ،األعضــاء يف هــذه املؤسســات.
وشــتان بني املصريين.
ويف الســياق التاريخــي ،مــا مــن إمرباطورية
قوية قامت عىل منطق عدم ضم املكونات ما لم تكن

جميعها عىل الدرجة نفســها مــن التقدم البرشي.
فقــد كان املركــز ،أو بعــض األطــراف األفضــل
حاال ً ،دائما ً يســهم يف تحضري األطراف األقل حظا ً
وتطويرها .وللمنطقة العربية يف الحضارة العربية
القديمة أســوة حسنة .فهي لم تبلغ أوج ازدهارها
إال بتكامــل مقومــات وإمكانات جميــع أمصارها،
ودمجهــا إبداعا ً يف تركيب حضــاري أقوى من أي
جزء منفردا ً ،عىل الرغم من تفاوت تعددت أوجهه
ومجاالته يف البداية.
ويف العالــم املعــارص ،مثــال عــى التكامــل
واالرتقــاء الرتكيبــي الجماعــي يف تجربة االتحاد
األوروبــي .ويف هــذا املثال ،يأخــذ العضو األقوى
يف الجماعة بيد العضو األضعف ،عمالً بسياســات
تكافليــة مدروســة ،وأحيانــا ً باهظــة الكلفــة،
تستهدف االرتقاء باملكونات الضعيفة يف االتحاد.
وقــد اضطلعت مؤسســات االتحاد بدور محوري
يف عمليــة االرتقاء بما يف ذلك املؤسســات القائمة
عــى املعايــر الثقافيــة والرمزية ،ومنهــا محكمة
حقوق اإلنســان األوروبية.
وخالصــة القــول إن املنطــق املعــريف
والتجربــة العملية تدعم تفضيــل وجهة التكامل
الرتكيبــي التــي يؤيّدهــا هذا التقريــر عىل وجهة

لم يستطع
أي قطر
عربي بمفرده
االنطالق في
مشروع تاريخي
للنهضة يقوم
على إنتاج
المعرفة ،التي
هي معيار
التقدم في
هذا العصر
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النظــر البديلة القاضيــة بتأجيل مرشوع التكامل
العربــي إىل حني ينهض كل مكـوّن من مكونات
الوطــن العربي عىل حــدة ،فالتأجيل يبطئ قطار
النهضــة العربيــة ويعرقــل انطالقــه بالرسعــة
املطلوبة .ويتيح التكامل الشامل فرصة تاريخية
نــادرة لقيــام مرشوع نهضة إنســانية ،له يف املد
التحــرري العربــي رافد لم تشــهد مثلــه املنطقة
منذ قرون.

تتحول
ّ
األمة العربية المستباحة
زاداً لتقدم البشرية جمعاء
إن نهضت وأبدعت
كانــت املنطقــة العربيــة ،املمتـدّة مــن املحيط
األطلـ ّـي يف الغرب إىل الخليــج العربيّ يف الرشق،
مهــدا ً لحضــارة قادت العالم يف إنتــاج املعرفة بني
القرنني التاســع والحــادي عرش للميــاد ،وكانت
اللغــة العربيــة هي لغــة العلم بال منــازع ،بل لغة
الحضــارة يف جميــع ميادينها.
واإلمرباطوريــة العربية ،التــي امتدت يف ذلك
الزمــن من األندلس يف الغرب إىل مشــارف حدود
الصــن الغربيــة يف الــرق ،زخرت بتنـوّع بالغ
الثــراء يف األديــان واألعــراق والثقافــات املحلية.
وشــهدت إنشــاء جامعات ومراكز بحث مرموقة،
مثــل جامعــة الزيتونة التي تأسســت يف تونس يف
عــام  737وجامعة األزهر التي تأسســت يف مرص
يف عــام  ،975أي قبــل قيام أي مؤسســات مماثلة
يف أوروبا.27
غــر أن ضعــف األمــة العربية طــوال عقود
ران عليهــا الركــود واالنحطاط ،جعلها فريســة
للعالــم وألطماعــه ومصالحــه .ويف عهد الخالفة
العثمانيــة تدهــورت مكانــة اللغــة العربيــة
والثقافــة العربيــة ،فباتــت تنحــر يف العلــوم
الدينيــة ،لصالــح تغليب اللغــة العثمانية الرتكية
يف مجــال اإلدارة والســلطة .فرتاجعــت الذاتيــة
العروبيــة لصالــح االنتمــاء الدينــي ،و«مفهــوم
العقيــدة الدينيــة نفســه صــار مــع االنحطــاط

مفهومـا ً شــكليا ً ،طقوســيا ً ،فارغـا ً مــن أي فكر
ميتافيزيقــي ٍ
راق ،كما كانت الحال خالل العرص
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الذهبــي املفقود» .
وأغــرت هزيمــة اإلمرباطوريــة العثمانية يف
الحــرب العامليــة األوىل ،القوتني االســتعماريتني
الكربيــن حينــذاك ،بريطانيا وفرنســا ،بتقســيم
املنطقــة بينهمــا كغنيمة حرب ،بموجــب اتفاقية
ســايكس-بيكو .والدويالت التــي نتجت من هذا
التقسيم لم تكن بالرضورة تملك مقوّمات البقاء
والنمــاء الذاتي .فاحتلت فرنســا غالبية الشــمال
األفريقي وبالد الشــام .وأخذت بريطانيا أجزاء
مــن منطقــة الخليــج والجزيــرة التــي اكتســبت
أهميــة بالغــة بفعــل اكتشــاف املخــزون الهائل
مــن النفــط .وكانــت بريطانيــا قــد احتلت مرص
بموقعها الفريد عند التقاء قارتي آســيا وأفريقيا
يف عــام 1882؛ كمــا حظيت بانتــداب وصاية عىل
فلســطني لزرع كيان غريب عىل أرضها ،أدى إىل
اقتــاع أهلها وترشيدهــم حتى اليوم.
وإضافــة إىل انتهاك حريات الشــعوب العربية
وحقوقها ،حاول املســتعمر فــرض لغته الوطنية،
خاصة يف البلدان العربية يف شــمال أفريقيا .إال أن
هــذه املحاوالت الدؤوبة ،لم تفلح يف طمس الهوية
الثقافية العربية األصيلة.
وبعــد أن حصلــت البلــدان العربيــة عــى
االســتقالل نحــت نُظم حكــم الســيادة القطرية،
مع بعض االســتثناءات يف الزمان واملكان ،منحى
التسـل ّط والفســاد .وكثــرا ً ما ظلــت تابعة ،ولو
ثقافيـا ً وحضاريـا ً ،لقــوة االحتالل الســابقة أو
إحــدى قوى الهيمنــة األخرى .ولم تــو ِل النخب
الحاكمــة اهتماما ً جادا ً لربامــج التنمية الرصينة.
ووفق ـا ً لبعــض مــؤرشات للتنميــة اإلنســانية،
وخاصــة الحريــة واملعرفــة ،ظلت املنطقــة زمنا ً
طويـاً يف حالــة ركــود ال بــل تدهــور أحيانـا ً،
باملقارنة مع ســائر بلــدان العالم ،وحتى البلدان
األقل نمــوا ً .29غري أنّ إرث التخل ّف واالســتباحة
هــذا ســينجيل فاتحـا ً اآلفــاق إىل نهضة إنســانية
شــاملة ،إذا مــا ســلكت الــدول العربيــة الــدرب
املــؤدّي إىل ذلك.

الفصل األول

التكامل العربي :مفاهيم وآفاق

اإلطار  3-1الشيخ عبد الحميد بن باديس ،رائد النهضة العلمية واإلسالمية يف الجزائر ،1940-1889 ،مؤسس
جمعية العلماء املسلمني الجزائريني1931 ،

«إن جمعيّــة العلمــاء املســلمني الجزائريّني جمعية إســامية يف ســرها وأعمالها ،جزائرية يف مدارهــا وأوضاعها ،علمية
يف مبدئهــا وغايتها ،أسســت لغرض رشيف ،تســتدعيه رضورة هــذا الوطن وطبيعة أهله ،ويســتلزمه تاريخهم املمتد يف
القدم إىل قرون وأجيال ،وهذا الغرض هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه املعرب عن حقائقه للكبار يف املساجد
التــي هــي بيــوت الله وللصغار يف املدارس عىل وفق أنظمة ال تصادم قانونا ً جاريا ً وال تزاحم نظاما ً ما رســميا ً وال ترض
مصلحــة أحــد ،وال تيسء إىل ســمعته فجميع أعمالهــا دائرة عىل الدين ،والديــن عقيدة ،اتفقت جميــع أمم الحضارة عىل
حمايتهــا ،وعــى التعليم والتعليم مهنة ،اتفقت جميع قوانني الحضــارة عىل احرتامها وإكبار أهلها».
وأدركــت جمعيــة العلمــاء أهميــة الرتبيــة والتعليم يف تحقيــق مقاصدهــا العقيدية والفكريــة ،فركّزت عــى التعليم
اإلســامي العربي ،وإنشــاء املدارس ،وحثّ األمة وتشــجيعها عىل إرسال أبنائها إىل مدارســها ،بغية تعليم وتثقيف أكرب
عــدد ممكــن من أبناء املســلمني .فالتعليم هــو الذي يطبع املتعلــم بالطابع الذي يكون عليه يف مســتقبل حياته.
ووجّ هــت الجمعيــة اهتمامها إىل التعليم املســجدي ،وضعت برامــج لنرش التعليم الديني والعربــي للصغار املبتدئني،
وتكميل معلومات من درسوا باللسان األجنبي ،كما لم يُحرم الكبار من دروس الوعظ واإلرشاد ومحو األمية ،فشيّدت
لذلك املدارس وفتحت النوادي إللقاء املحارضات يف التهذيب وشــؤون الحياة العامة.
وتنبّهــت الجمعيــة إىل األخطــار املحدقــة بأبناء الجزائر الذيــن هاجروا إىل فرنســا حيث تعرضوا للذوبــان يف الحضارة
األوروبية ،واالبتعاد عن أصول دينهم ،فأرسلت إليهم املعلمني والوعاظ واملرشدين ،وأسست النوادي واملدارس لتعليم أبنائهم.
وقــد كانــت جهــود الجمعية يف هذا امليدان تُبنى عىل محــاور ثالثة :إحداث مكاتب حرّة للتعليــم املكتبي للصغار؛
إلقاء دروس الوعظ واإلرشــاد الديني يف املســاجد العامة؛ تنظيم محارضات يف التهذيب وشــؤون الحياة العامة ،يف
النوادي.
وكان الجمود عائقا ً عىل طريق املرأة ومانعا ً لتعليمها ،فجاءت جمعية العلماء وأذابت الجمود وكرست السدود وأخرجت
املرأة من سجن الجهل إىل فضاء العلم يف دائرة الرتبية اإلسالمية واملنزلية ،وذلك انطالقا ً من حقيقة أن األمة كالطائرة
ال تطــر إال بجناحــن ،وجناحاهــا هما الرجــل واملرأة .فاألمة التي تخص الذكر بالتعليــم ،وتريد أن تطري بجناح واحد،
هي واقعة ال محالة.
املصدر :جريدة البصائر ،عدد  160الصادر يف  7نيسان/أبريل  ،1939منشور لجمعيّة العلماء املسلمني الجزائريّني.www.binbadis.net :

❊ ❊ ❊

التكامــل العربــي هــو مرشوع تــرره الطموحــات العربية خيــارا ً وتفرضه الوقائــع املحيطة
باملنطقة العربية رضورة ،مرشوع يتجاوز النطاق االقتصادي ليشــمل جميع نواحي حياة الفرد
واملجتمــع التي أهملت يف الســابق لكن آثارها تراكمت عرب الســنني وهي تمعــن يف املنطقة تأخرا ً
وتعثــرا ً .وهذا املرشوع يضع املنطقة عــى عتبة حقبة جديدة من العمران البرشي ،يعرب باملنطقة
مــرة أخــرى من إرث التعثر وزمن االســتباحة إىل زمن نهضة إنســانية شــاملة .مرشوع التكامل
يــزوّد املنطقــة بمخزون معريف ،من أهم ما يمكن أن تقدمه لنفســها وللعالــم من نتاج الحضارة
التصور ما يدعمه ويــرره يف التاريخ والزمن املعارص.
اإلنســانية .ولهــذا ّ

بالتكامل
الفعال
العربي
ّ
ينجلي

ّ
التخلف
إرث
واالستباحة
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ما كان

ً
مستبعدا
ومستحيال
ً

انتقل من حيز
الرغبة إلى
حيز اإلمكان
في منطقة
خطت خطواتها
األولى
نحو حكم
ديمقراطي
سليم
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التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

فالتاريخ يقول إن انتشــال الغرب من العصور املظلمة يف أوروبا اســتم ّد زخما ً من منجزات
الحضــارة العربيــة املعرفيــة يف العلــم والتكنولوجيا ،والحضــارة العربية اســتنارت هي أيضا ً
بعلــوم األقدمــن يف جنــوب القــارة األوروبيــة .وهــذا التالقح الحضــاري ،هو كمــا كل تبادل
إنســاني ،سلف ودين.
ويف الزمــن املعــارص ،بــل يف األمس القريب ،أبدع الشــباب العرب انتفاضــات يف املد التحرري
العربي ،فكانوا قدوة ومثاال ً لشــباب العالم يف االنتفاض ضد الظلم والقهر .فعندما ماجت بلدان
عربيــة عديــدة بمد تحرري هادر ،ينشــد الحرية والعدل والكرامة اإلنســانية للجميع ،لم يكن يف
وســع العالــم إال أن يصيخ الســمع لصوت األمــة العربية الطالــع من غياهب الصمــت والركود.
واخرتق شــعار «الشــعب يريد» جميع وســائل اإلعالم يف العالم ودخل كل بيت .وألهمت وســائل
االنتفاضات الشــعبية العربيــة وانتصاراتها قوى يف أنحاء مختلفة من العالم ،فاتبعت األســاليب
نفســها وردّدت الشــعارات ذاتهــا رفضا ً لقهــر أو لظلم ،وأمالً يف تحقيــق انتصارات مماثلة.
إال أن األهميــة الكــرى للمد التحرري العربي هي يف اســتعادة املواطن العربي لثقته يف قدرته
عىل إحداث ورسم مستقبله وفق مصالحه .وهذا يف ح ّد ذاته سينعكس إيجابا ً عىل إمكانية تحقيق
التكامل العربي باملفهوم الواســع والشــامل .فما كان مســتبعدا ً ومســتحيالً يف ظــل أنظمة حكم
بعيدة عن إرادة شعوبها ،انتقل من حيز الرغبة إىل حيز اإلمكان يف منطقة خطت خطواتها األوىل
نحو حكم ديمقراطي ســليم تنبثق رشعيته من إرادة شعوبه.
فهل تنهض األمة العربية املســتضعفة واملســتباحة كاملة وتقدّم زادا ً حضاريا ً مغنيا ً للبرشية
جمعاء ،وقد حدث ذلك يف وقت مىض؟

الفصل الثاني
التكامل الرسمي العربي
في االقتصاد

ال يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك
من أشياء ،بل بمقدار ما فيه من أفكار
مالك بن نبي

التكامل الرسمي العربي في االقتصاد
التكامل االقتصادي هو عصب التكامل الشــامل .فاالقتصاد هو أحد املكوّنات الرئيســية ،وأحد البعدين الفعليني ملادة العمران
البرشي .وقد لقي التكامل االقتصادي العربي تأييدا ً كبريا ً عىل مســتوى الخطاب الرســمي ،رافقته تطلعات وخطط طموحة منذ
منتصف القرن املايض .ويف وقت مبكر ،بدأ النظام الرسمي العربي يربم االتفاقات الهادفة إىل تحقيق التكامل االقتصادي مدفوعا ً
باعتبــارات فرضتهــا معطيات إقليمية أمنية وسياســية ،ومعطيات دولية تجارية ومالية .ولكن الــدول العربية ال تزال حتى اآلن
تعاني من تبعات قلة االلتزام بسياســات التكامل اإلقليمي وضعف الوفاء بالتعهدات التعاقدية التفضيلية التي جاءت يف معظمها
جزئية .ولم تُطرح بعد قضية التكامل العربي يف إطار رؤية اسرتاتيجية ومتكاملة للنهضة والتنمية اإلنسانية ،تراعي خصوصية
األوضــاع السياســية واألمنيــة يف املنطقة العربية ،وتدفع إىل تطوير املؤسســات عرب الوطنية لتعميــق التكامل االقتصادي العربي
وتوجيــه آلياتــه وتنفيذ قراراته ،واســتخالص النقائص يف مســرة التكامل العربي ومعالجتها مع االســتئناس بتجارب تجمعات
إقليمية أخرى يف العالم.
ويف هذا الفصل تقييم تفصييل لحال التكامل االقتصادي العربي يف بدايات القرن الحادي والعرشين .ويبدأ باستعراض جهود
التكامل االقتصادي العربي ،ويحلل آليات ومبادرات التكامل التي اعتمدتها الدول العربية ،وكان جل ّها ذا طابع تجاري ،ويتطرق
إىل صناديــق التنمية واالســتثمارات .ثــم يقدم تقييما ً آلثار مبادرات التكامل عىل التجارة البينيــة العربية وعىل الواقع االقتصادي
العربي عموما ً.

تجارب في التكامل االقتصادي:
طموح في التخطيط وقصور
في التنفيذ
توصلت البلدان العربية إىل أول
يف عــام ّ ،1953
ترتيبني تجاريني تفضيليني يف إطار جامعة الدول
العربية ،أحدهما لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم
تجارة الرتانزيت ،واآلخر لسداد املعامالت الجارية
وانتقــال رؤوس األموال .1ويف عــام  ،1957وقّعت
الــدول العربية عىل اتفاقية الوحــدة االقتصادية،2
فتعهدت بموجبها بكفالــة مجموعة من الحريات،
كحريــة انتقــال األشــخاص ورؤوس األمــوال؛
وحرية تبادل البضائع واملنتجات واإلقامة والعمل
وممارســة النشــاط االقتصادي؛ وحرية استعمال
وســائل النقل واملرافئ واملطارات املدنية وإرســاء
حقوق التملك واإليصاء واإلرث.

وأنشــئ بموجــب هــذه االتفاقيــة مجلــس
الوحــدة االقتصاديــة العربية كهيئــة دائمة ،تتوىل
تنســيق جهود التنميــة االقتصادية ووضع برامج
لتحقيق مشاريع اإلنماء العربية املشرتكة وتنسيق
السياســات االقتصاديــة وسياســات التجــارة
الخارجيــة بما يكفل توحيــد مواقف دول املجلس
حيــال املتغــرّ ات السياســية واألمنيــة يف املنطقــة
والتطورات التي يشــهدها االقتصاد العاملي ،وبما
يحقــق أهداف الوحــدة االقتصاديــة .وقد التزمت
الــدول املوقعة بعقــد االتفاقــات التجارية وإجراء
املبادالت مع البلدان األخرى من موقع مشرتك ،إال
أن امللحق املســتقل الذي صدر يف العام نفسه منح
الــدول حق االنفــراد يف عقد «اتفاقيــات اقتصادية
ثنائيــة ألغــراض اســتثنائية سياســية أو دفاعيــة
مع الــدول غري األطــراف يف االتفاقيــة رشط عدم
املســاس بأهدافهــا» .3والجدير بالذكــر أن اتفاقية

التكامل
االقتصادي
هو عصب
التكامل
الشامل
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الوحــدة االقتصادية تمثّــل آخر مرحلة من مراحل
التكامــل ،التي تقدّم فيهــا الدول تنازال ً طوعيا ً عن
الســيادة املطلقة عىل إدارة السياسات االقتصادية
وتوجيهها ،بما فيها السياسات التجارية والنقدية.
وبعــد مــرور حــوايل ربع قــرن عــى توقيع
االتفاقيــة ،ونتيجــة للعقبــات التــي واجهــت
تطبيقهــا ،واملتغــرّ ات التــي لحقــت بهيــاكل
اإلنتــاج وأنمــاط االســتهالك العربيــة ،جــددت
الــدول العربية يف عام  1980التزامها باســتكمال
مســارات التكامــل االقتصــادي العربيــة بتوقيع
ميثــاق العمــل االقتصــادي القومــي الــذي ال
يقــل مضمونــه طموحـا ً عــن اتفاقيــة الوحــدة
االقتصاديــة .وأكد امليثاق عــى رضورة االلتزام
بمجموعــة من املبادئ الرامية إىل تعزيز التكامل
االقتصــادي القومــي واالعتمــاد الجماعــي عــى
الــذات ،ودعــا إىل تحقيــق املواطنــة االقتصادية
العربيــة ،وتقليــص الفجــوة يف التنميــة والدخل
بــن األقطــار العربيــة ،وإىل كفالــة الحريــة
الكاملة النتقال األيــدي العاملة العربية وضمان
حقوقهــا ،وتوفــر الفــرص الكفيلــة بالنهــوض
بالتعليــم والتدريب ،وتســهيل انتقــال الكفاءات
داخل الوطن العربي ،واالســتفادة من الكفاءات
املوجــودة خارجه ،باإلضافة إىل اســتثمار القوة
االقتصاديــة العربيــة لخدمــة القضايــا القومية
العربيــة ،وعىل رأســها القضيــة الفلســطينية.
ويف مــوازاة ذلــك ،وقّعت الــدول العربية عىل
اســراتيجية العمل االقتصادي العربي املشــرك.
وقد انطلقت من واقع الوطن العربي الذي يواجه
تحديات التجزئة والتخلف التنموي واالســتعمار
والغــزو الفكري ،وهي تحديــات ال يمكن التغلب
عليهــا إال ّ بالعمل يف إطار مــن الوحدة يف الغايات
مــن التنميــة والتحريــر .وهدفــت االســراتيجية
إىل تحريــر اإلنســان العربــي وقدراتــه املبدعــة،
وصيانة األمن القومي بمختلف أبعاده ،والتكامل
االقتصادي عىل درب الوحدة االقتصادية العربية
لترسيــع التنمية الشــاملة املتوازنة ،وتحقيق أكرب
قــدر من االعتمــاد القومي عىل الــذات وأكرب قدر
مــن التناســب بــن القطاعــات واألقاليــم ،وتلبية

الحاجــات األساســية املتناميــة واملتطــورة .كمــا
هدفت إىل املســاهمة يف تشكيل النظام االقتصادي
الدويل الجديد بما يكفل االســتفادة من األســواق
الخارجيــة وتنمية القــدرات اإلنتاجية العربية.
ويف عــام  ،1981أبرمت الــدول العربية اتفاقية
تيســر وتنمية التبادل التجــاري ،وتعد أول إطار
تعاقدي يستهدف تطبيق املبادئ األساسية الواردة
يف وثيقتي اســراتيجية العمل االقتصادي العربي
املشــرك وميثاق العمــل االقتصــادي القومي .إال
أن االتفاقية خلت مــن اإلجراءات املحكمة لتحرير
التجــارة ومــن اآلليــات الكفيلــة بإتمــام عمليات
التعويــض وتحقيــق التوزيع املتكافئ للمكاســب
املتأتيــة عن تحرير التجارة البينية العربية ،فرتتب
عــى ذلــك عــزوف الــدول املوقعــة عن اســتكمال
إجــراءات تحرير التجارة طبقـا ً ألحكامها .وبينما
كان يف خطــة األمانــة االقتصاديــة لجامعة الدول
العربيــة عقد اتفاقية مماثلــة لضمان حرية حركة
اليد العاملة بني البلدان العربية ،اقترص أمر تيسري
التبــادل اإلنســاني بني البلــدان العربية عىل إعالن
مبــادئ متواضع وغري ملزم.
وظــل تنفيــذ اآلليــات واألدوات التفضيليــة،
عــى أهميتها ،قــارصا ً عن تحقيق أهــداف التكامل
االقتصادي العربي التي تضمنتها اتفاقية الوحدة
االقتصاديــة وميثــاق العمــل االقتصــادي القومي
واســراتيجية العمل العربي املشرتك .ولم توضع
معظم املبادئ واالسرتاتيجيات املتفق عليها موضع
التنفيذ .فقد اقترص اهتمام جل الحكومات العربية
عىل جهود تيسري حركة رأس املال والسلع ،فأخذت
تعمل بهــدي االتفاقية املوحدة الســتثمار رؤوس
األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة لعــام ،1980
التي أوجبت ضمانات ضد املصادرة أو االســتيالء
الجــري وغريها من إجــراءات التعويض والتأمني
عىل األموال املســتثمرة ،فضالً عن منح تســهيالت
لتيسري تنقل املستثمرين العرب وأرسهم .وأتاحت
االتفاقيــة ضمانــات لتســوية النزاعات ،وأنشــأت
محكمة االســتثمار العربية يف عام  .1986واستتبع
ذلــك التوصــل إىل اتفاقية ع ّمــان العربية للتحكيم
التجــاري يف عام  ،1987بهدف الفصل يف النزاعات
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املصدر :باالستناد إىل بيانات من املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات.2013 ،

التجارية بني األشــخاص الطبيعيني واملعنويني أيا ً
كانت جنســياتهم ،وبــن الدول املؤسســة للمركز
العربــي للتحكيم التجاري.
وبعــد ميض أربعني عاما ً عــى االتفاق لم ينفذ
من الوحدة االقتصادية سوى إقامة منطقة التجارة
الحرة العربية الكربى يف عام  .1997وظل ّت مسرية
العمل العربي املشــرك هــذه باإلجمال قارصة عن
تلبية آمال املواطنني العرب الذين يرون أن التعاون
العربي ما زال أقل مما ينبغي أن يكون عليه.

مشروعات التكامل العربي
اتخــذت الــدول العربيــة مجموعــة ترتيبــات
هامــة ،انحرص معظمهــا يف املراحل األوىل للتكامل
االقتصــادي ،وركــزت خصوصــا ً عــى األبعــاد
التجاريّة ،وشــملت بعض املبادرات يف االســتثمار
وحركــة األمــوال ،إضافــة إىل صناديــق مشــركة
لتمويــل مشــاريع التنميــة يف املنطقة.

في أسواق السلع والخدمات
ϑ ϑمنطقة التجارة الحرة العربية الكربى
تعتــر اتفاقية منطقة التجــارة الحرة العربية
الكربى ،التي يفرتض أن يكون تنفيذها قد استكمل
يف كانــون الثاني/ينايــر  ،2005من أهــم اتفاقيات
التكامل العربي .واســتند الربنامج التنفيذي لهذه
االتفاقية إىل اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري
لعام .4 1981
وشــملت االتفاقية املحاور الســبعة الرئيسية
التالية:
› ›أوال ً :تقضي االتفاقيـة بتحريـر السـلع ذات
املنشـأ العربـي مـن الرسـوم الجمركيـة
والرسـوم والرضائـب األخـرى ذات األثـر
املماثل وفقا ً ملبدأ التحرير التدريجي وبنسـب
متسـاوية تبلغ  10يف املائة سنويا ً وذلك ابتداء
مـن  1كانـون الثاني/يناير  .1998وسـمحت
االتفاقية لكل دولة أن تحدد عددا ً من السـلع
التي يمكن اسـتثناؤها مـن التحرير ضمن ما

ّ
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يُعـرف بالقوائـم السـلبية .وقد شـملت هذه
القوائـم يف مراحـل سـابقة مئـات البنود من
النظـام املنسـق للتعرفـة الجمركيـة ،5وآالف
املنتجـات بمـا فيهـا املحاصيـل الزراعيـة
واملنسـوجات واملالبـس والسـلع الزراعيـة
املصنعـة وبعـض املنتجـات النهائيـة ،األمـر
الذي أفىض إىل انخفاض حجم السلع املتبادلة
واملنتفعـة من املزايا التفضيليـة التي تقررها
االتفاقيـة .كما سُ ـمح للـدول العربيـة اتخاذ
اإلجـراءات الكفيلـة بمنـع نفـاذ املنتجات أو
املـواد املحظور اسـتريادها ،األمـر الذي وفّر
غطا ًء لحظر اسـترياد بعض املنتجات بذريعة
أنهـا تشـكل تهديـدا ً لألمـن القومـي خدمـ ًة
ملصالـح بعـض املسـتوردين .كمـا سـمحت
االتفاقيـة بـأن تتخذ الـدول العربيـة التدابري
العالجيـة املناسـبة لحمايـة اإلنتـاج املحلي،
وبأن تفـرض إجراءات حمائية اسـتثنائية يف
حـاالت تربرها دواعـي الحفاظ على الصحة
البرشيـة والنباتية أو ألسـباب أمنية أو دينية
أو بيئيـة وبمـا تقتضيـه متطلبـات الحجـر
الزراعـي والصحي .وقد لجـأت بعض الدول
العربيـة يف الكثري من األحيـان لتوظيف هذه
االستثناءات بصورة انتقائية وأحيانا ً بصورة
تعسـفية كإجـراء حمائي.
› ›ثانيـا ً :تدعو االتفاقيــة إىل إزالة جميع العوائق
غــر الجمركية عىل الســلع املتبادلــة يف منطقة
التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى ،ورغم ذلك
ظلت بعض الدول العربية تفرض قيودا ً كمية،
واســتمر بعضهــا يف العمــل بنظــام الحصص
وتراخيص االســترياد .وال يزال تطبيق بعض
بنــود االتفاقية يصطدم بهذه العوائق ،خاصة
بعدمــا ثبت عدم إزالتها كليا ً عىل األقل يف حالة
بعض الدول األعضاء وفقا ً ملسح أجراه مركز
التجارة الدولية.6
› ›ثالثـا ً :تقيض االتفاقية بأال تقل القيمة املضافة
املحليــة عن نســبة  40يف املائة من ســعر كلفة
أرض املصنــع لالنتفــاع من املزايــا التفضيلية
التــي تمنحهــا االتفاقيــة .وحســاب القيمــة

املضافة قياسـا ً عىل ســعر الكلفة (وليس سعر
البيع خــارج املصنع كما هــو مطبق يف غالبية
االتفاقــات التجاريــة التفضيليــة) قد يخفض
القيمــة املضافــة وكلفــة عمليــات التصنيــع
املطلوبــة إلضفــاء صفــة املنشــأ العربــي عىل
السلع .وقد أدى هذا التساهل الهادف إىل زيادة
حجم التبــادل التجــاري ،إىل تصاعد املخاوف
مــن حدوث عمليات غــش خاصة يف ظل عدم
توصــل البلدان العربيــة إىل توافق كامل حول
قواعــد املنشــأ التفضيليّة ،التي من شــأنها أن
تنظــم عمليــات التصنيع وقواعد رد الرســوم
وأنماط تراكم املنشأ وغريها من النظم املبتكرة
لتعميق التكامل الصناعي وإلكســاب املنتجات
املتداولة صفة املنشــأ العربي.
› ›رابعـا ً :تقــي االتفاقيــة بتبــادل املعلومــات
والبيانات التجارية لضمان الشفافية ،وإخطار
املجلس االقتصــادي واالجتماعــي باملعلومات
والبيانــات واإلجــراءات واللوائــح الخاصــة
بالتبــادل التجــاري بمــا يكفــل حســن تنفيذ
االتفاقيــة بــن الــدول .وهــذا ما لــم تلتزم به
جميــع الدول العربية ،ممــا أدى إىل تباين بني
التدابــر املطبقة فعليا ً وتلك املخطر عنها ،وإىل
نقص يف الشــفافية.
› ›خامســا ً :تنــص االتفاقيــة عــى أن تنــاط
تســوية النزاعــات التجارية العربيــة باملجلس
االقتصــادي واالجتماعي العربــي ،وهو األمر
الذي ظل حربا ً عىل ورق تفاديا ً إلثارة املشاكل
السياســية .ويرجع القصور يف ذلك إىل تكوين
املجلس االقتصــادي واالجتماعي ذاته ،والذي
رغــم مــرور أكثــر مــن  50عامـا ً عىل إنشــائه
ظــل يمثل مظلــة للتعاون الحكومــي تحكمها
اإلرادة املجتمعة للدول األعضاء .ولم يســتطع
املجلس الترصف كمؤسســة عــر وطنية تدير
العالقــات االقتصادية للبلــدان العربية ضمانا ً
للصالــح العربي العام ،بســبب عزوف واضح
أبدتــه الدول العربية تجــاه التخيل عن مظاهر
ســيادتها الوطنيــة ســواء فيما يتصــل بإدارة
سياســاتها التجاريــة أم الجمركيــة.
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› ›سادسـا ً :تتيــح االتفاقيــة للــدول األقــل نموا ً
معاملــة تمييزيــة تــري لصالــح الســودان
واليمن .وحصلت فلســطني عىل معاملة خاصة
بإعفــاء صادراتها من الرســوم الجمركية عند
دخولهــا أســواق الــدول األعضــاء يف منطقــة
التجارة الحرة العربية الكربى .إال أن االتفاقية
لم تتطرق إىل كيفية تذليل العقبات التي تواجه
تصدير املنتجات الفلســطينية بسبب استمرار
سياســات التضييــق والحصــار اإلرسائيليــة،
أو تلــك الناتجة مــن الرتتيبات التــي فرضتها
اتفاقية املعابر.
› ›ســابعا ً :تنــص االتفاقية عىل متابعة التشــاور
بني الدول األطراف حول ســبل تحرير تجارة
الخدمــات ،اســتنادا ً إىل النتائــج التــي تتوصل
إليهــا املفاوضات التجار ّيــة املتعددة األطراف
يف جولــة الدوحــة يف منظمة التجــارة العاملية
(ترشيــن الثاني/نوفمــر  .)2001ومع جمود
تلــك املفاوضات عىل مدار  12عاما ً مضت ،ظل
مسار تحرير تجارة الخدمات العربية مجمدا ً،
ورهنـا ً بما تســفر عنــه املفاوضــات التجارية
املتعددة األطراف.
وصــدّق املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
لجامعــة الــدول العربية عىل اإلطــار العام التفاق
إقليمــي لتحريــر التجــارة يف الخدمــات العربيــة
يف عــام  .2003واتفــق حينــذاك عــى أن يســتكمل
االتفــاق بجداول تحـدّد الخدمات التي سيشــملها
التحريــر ورشوط نفاذهــا لألســواق ورشوط
تمتعهــا باملعاملــة الوطنيــة واســتثناءاتها .ولكن
املفاوضات بشــأن هذه الجداول التي من املفرتض
أن تلحــق باالتفاق ،لم تتوصل إىل نتائج ملموســة
حتــى أواخر عام  .2012ومن أهم أســباب صعوبة
التوصل إىل القاســم األدنى املشــرك من التزامات
التحريــر التــي يمكــن أن تقدمها الــدول العربية،
كان التفــاوت الكبري يف مســتويات تقدم الخدمات
يف البلدان العربية والتباين يف مســتويات التحرير
التي التزمت بها الدول العربية األعضاء يف منظمة
التجــارة العاملية بموجــب االتفاق العــام للتجارة
يف الخدمــات (الغاتــس) وبموجــب ارتباطهــا مع

أطــراف خارجيــة .فقــد تفاوتــت مواقــف الدول
العربيــة إزاء هــذا املوضوع ،وأبــدت بعض الدول
عزوفـا ً عــن تحرير تنقــل األشــخاص الطبيعيني
املوردين للخدمات طبقا ً للشكل الرابع 7وعن إزالة
القيود التي تفرضها عىل توريد الخدمات ،ولم ِ
تبد
جميعهــا رغبة يف اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة ملنح
حق التأسيس والتعامل مع قضايا العمل والعمالة
الوافــدة وتنقل األشــخاص وإقامتهــم وغريها من
األمــور املتصلة بتحرير تجــارة الخدمات.
وأبــدت الــدول العربيــة األعضــاء يف منطقــة
التجارة الحرة العربية الكربى رغبة يف إقامة اتحاد
جمركي فيما بينها بحلول عام  ،2015وبلوغ السوق
املشــركة بحلــول عــام  .82020وأكــدت الدول عىل
رغبتها يف إقامة االتحاد الجمركي العربي يف إعالن
القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية التي عُقدت
يف الريــاض يف كانــون الثاني/ينايــر  .2013إال أن
ارتباط العديد من الدول األعضاء برتتيبات تجارية
تفضيلية مــع دول وتجمعات إقليمية أخرى يجعل
من تحقيق هذا املرشوع مهمة صعبة .ويتطلب بلوغ
مرحلة االتحاد الجمركي إما إنهاء العمل بالرتتيبات
التفضيلية الســارية التي ترتبط بها الدول العربية
مع أطراف خارجية ،أو مواءمتها مع متطلبات قيام
اتحاد جمركي بني الدول العربية.
ϑ ϑمجلس التعاون لدول الخليج العربية
باإلضافــة إىل الجهــود الجماعيــة لتحقيــق
التكامــل التجاري العربي ،أطلقت مبادرات تهدف
إىل تعزيــز التكامــل بــن مجموعــات مــن الــدول
العربية.
وكان مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية
(أو مجلــس التعــاون الخليجــي) مــن أهــم هــذه
املبــادرات .وقــد تأســس يف أيار/مايــو  1981بني
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والبحريــن ،وعُمان،
وقطــر ،والكويــت ،واململكــة العربية الســعودية.
وأعلنــت الــدول األعضــاء فيــه إطــاق االتحــاد
الجمركي بينها رسميا ً يف أول كانون الثاني/يناير
 2003باعتمــاد تعرفة جمركية موحدة قدرها  5يف
املائة عىل معظم الســلع املستوردة من خارج هذه

إن ارتباط
العديد من
الدول العربية
بترتيبات تجارية
تفضيلية مع
دول وتجمعات
إقليمية أخرى
يجعل إقامة
اتحاد جمركي
عربي ،مهمة
صعبة
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الدول باســتثناء بعض املنتجــات الزراعية .ورغبة
مــن دول املجلــس يف تعميق التكامــل االقتصادي
فيما بينها ،أطلقت الســوق الخليجية املشــركة يف
أول كانــون الثاني/ينايــر .9 2008
ويعتــر املجلــس أنجــح محــاوالت التكامــل
ضمن مجموعة من الدول العربية .غري أن مرشوع
التكامــل هــذا ،بشــقه التجــاري ،يواجــه تحديات
كبــرة بعد توقيع البحرين وعُمان اتفاقات تجارة
حرة منفصلة مع الواليات املتحدة األمريكية .فهذا
اإلجراء يحدث ثقوبا ً يف الجدار الجمركي الخليجي
املوحــد ،ويتعارض مع أهــداف االتحاد الجمركي
وأسســه التــي تقتــي التفــاوض الجماعــي عىل
أي اتفــاق تجــاري تفضييل مع أطــراف خارجية،
من حيــث خضوع جميع املنافــذ الجمركية للدول
األعضــاء فيــه لرتتيبــات جمركية موحــدة .ورغم
املســتوى املتقدم يف التكامــل االقتصادي بني دول
مجلــس التعاون الخليجي ،شــهد حجم الصادرات
بني هذه الدول تراجعا ً خالل الفرتة من عام 2000
إىل عام  ،2011فانخفض من  4.2يف املائة إىل  2.2يف
املائة من مجمــوع الصادرات.10
ϑ ϑاتحاد املغرب العربي
أنشــئ اتحــاد املغــرب العربــي يف عــام 1989
يف اجتمــاع عقــد يف مراكــش بــن رؤســاء دول
تونــس والجزائــر وليبيــا واملغــرب وموريتانيــا،
وذلــك بهدف تعزيز حركة البضائع واألشــخاص
وتوحيد األنظمة الجمركيــة ،والتحرير التدريجي
النتقــال الســلع والخدمــات وعوامــل اإلنتاج بني
الــدول األعضــاء .وهــدف االتحــاد إىل تحقيــق
تعاون اقتصادي واســع النطاق ،وتطوير الزراعة
والصناعــة والتجــارة واألمــن الغذائــي ،وإقامــة
املشــاريع املشــركة والربامــج العامــة للتعــاون
االقتصادي .غري أن املشــاكل السياســية يف منطقة
االتحــاد أعاقت التقــدم يف تحقيق األهداف الكاملة
لــه .وعىل الرغم من تخفيض التعرفات الجمركية،
ال تــزال التدابــر غــر الجمركيــة الكثــرة تعرقل
التجــارة بــن دول االتحــاد .ونســبة الصــادرات
بــن دول املغــرب العربي هي من أقل مســتويات

التجارة البينية يف العالم بعد دول مجلس التعاون
الخليجــي ،إذ لم تتجــاوز  2.9يف املائة من مجموع
صــادرات دول االتحاد مع العالم الخارجي يف عام
 2011بعــد أن كانــت  2.2يف املائــة يف عام .11 2000
ϑ ϑدول إعالن أغادير
أبرمــت اتفاقيــة أغادير يف عــام  2004ودخلت
حيــز النفاذ يف عــام  ،2006وضمت كالً من األردن
وتونــس ومــر واملغــرب .وهدفــت االتفاقية يف
األســاس إىل إرســاء الصــات األفقية بــن الدول
العربيــة املوقعــة التفاقــات رشاكــة مــع االتحــاد
األوروبي ،لالنتفاع من عمليات التصنيع املشــرك
التــي توفرها قاعــدة الرتاكم اإلقليمي املنشــأ التي
اســتحدثها االتحــاد األوروبــي لتعميــق االندماج
اإلقليمــي يف مجالــه الحيــوي يف منطقــة جنــوب
ورشق املتوســط.
وقد اتخذت دول إعالن أغادير من قواعد املنشأ
األورومتوســطية املنظِّ مة لعمليــات الرتاكم الثنائي
مع االتحاد األوروبي واإلقليمي فيما بينها ،أساسـ ًا
لتنظيــم التجارة فيما بينها .وهدفت بهذه االتفاقية
إىل تجاوز املشــاكل التي نتجــت من قيام املفوضية
األوروبية بالفصــل عمدا ً بني دول املرشق واملغرب
العربيــة ،إذ عرضت عىل دول املــرق بروتوكوال ً
لقواعد املنشــأ يختلف عن الــذي عرضته عىل دول
املغرب يف إطار اتفاقات الرشاكة األورومتوسطية.12
ففي حني سُ ــمح لدول املغرب العربي االنتفاع من
أســاليب التكامل الصناعي بالرتاكم الكيل والثنائي
واإلقليمــي ،اقتــرت املزايا يف حالــة دول املرشق
عىل الرتاكم الثنائي مــع االتحاد األوروبي والرتاكم
اإلقليمي فيما بينها وبني إرسائيل .وهذا التمييز حدا
بالدول العربية األربع عىل تجاوز هذه اإلشــكالية،
واالنتفاع من نظام الرتاكم اإلقليمي للمنشأ يف إطار
اتفاقية أغادير ،الذي ســيظل وفقا ً للموقف العربي
من التعاون األورومتوسطي ،إذ يرص عىل إبقاء هذا
التعــاون محصورا ً بني الــدول العربية األطراف يف
االتفاقيــة األعضاء يف جامعة الدول العربية.
وكان الهــدف مــن اتفاقيــة أغاديــر (التــي
اســتندت يف تطبيقهــا إىل املــادة  24مــن اتفــاق
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الغــات  )1994تعميــق التكامــل االقتصادي ودعم
خلق فــرص العمــل وزيــادة اإلنتاجية وتحســن
مستويات املعيشــة وتعميق التكامل الصناعي بني
الدول األطراف .كما اســتهدفت تســهيل انســياب
تجارة السلع الزراعية والصناعية ،وتأمني أرضية
مشــركة لضمان رشوط املنافســة املوضوعية بني
الدول األعضاء .وهدفت االتفاقية أيضا ً إىل تنسيق
الترشيعــات بــن الــدول األعضاء ســعيا ً إىل تهيئة
بيئــة مؤازرة لتحقيق التكامــل االقتصادي .ورغم
مــا نصت عليــه هذه االتفاقيــة ،لم تحقــق تطوّرا ً
ملموسا ً يف التجارة بني الدول األربع ،إذ لم تتجاوز
الصــادرات البينية نســبة  3.3يف املائة من مجموع
صــادرات هذه البلدان يف عام  .13 2011ويُعزى هذا
الوضع إىل تفضيل كل من تونس واملغرب توظيف
الرتاكــم الــكيل بينهمــا ،وهــو األســهل يف التطبيق
مقارنة بالرتاكم اإلقليمي للمنشــأ ،ال ســيما يف ظل
ارتفــاع تكاليف النقــل والبعد الجغرايف ،وهما من
العوامل التــي تبقى عائقا ً أمام زيادة التجارة بني
بلدان املغــرب وبلدان املرشق.

اإلمارات

في سوق العمل

تونس

هجــرة القوى العاملة يف املنطقــة العربية هي
من الســمات التــي تميّزها عن العديــد من مناطق
العالم .فاملنطقة تض ّم بلدانا ً مرسلة للقوى العاملة
مثــل دول املــرق واملغــرب ،وأخــرى مســتقبلة
لهــا مثل بلــدان مجلس التعــاون الخليجي وليبيا.
وباإلضافــة إىل هاتني الفئتني ،تضم املنطقة بعض
البلــدان التي تعاني من ارتفــاع يف معدّالت الفقر
والبطالة ،وترســل القــوى العاملة املاهرة وشــبه
املاهرة وتســتقبل القوى العاملــة غري املاهرة مثل
لبنان واألردن.
وقد شــهدت حركة القــوى العاملة الوافدة يف
املنطقــة العربيــة تطورا ً رسيعا ً بســبب ارتباطها
إىل حــد كبري بنمو االقتصــادات النفطية يف بلدان
مجلــس التعــاون الخليجي التي تســتوعب أعدادا ً
كبــرة منها نتيجة لتطور املوارد النفطية وصغر
حجــم القــوى العاملــة املحليــة .وقــد ارتفع عدد
املهاجريــن إىل بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي

5.3

مــن  1.3مليــون شــخص يف عــام  1975إىل
مليــون شــخص يف عــام  ،1990ليصــل إىل أكثــر
مــن  15مليــون شــخص يف عــام  .14 2011وتضم
املنطقــة العربيــة بكاملهــا  23.2مليــون مهاجر،
منهم الجئون معظمهم من األرايض الفلســطينية
املحتلــة .وتضــم بلدان مجلس التعــاون الخليجي
وحدها أكثر من نصف املهاجرين العرب ،يف حني
يتــوزع العدد املتبقي بــن األردن وليبيا ،بعد أن
فقــد العراق إثر اندالع الحرب مــع إيران مكانته
كوجهة للهجــرة العربية.15
ويعترب غياب االســتقرار االقتصادي ،والتأخر
اإلنمائي ،وارتفاع معدالت البطالة والفقر من أهم

ارتفاع معدالت
البطالة
والفقر من
أهم العوامل
الدافعة إلى
الهجرة

الجدول  1-2القوى العاملة العربية املهاجرة
البلد
املصدّر
األردن

البحرين
الجزائر

السعودية
السودان
سوريا

العراق
عمان

فلسطني
قطر

الكويت
لبنان

ليبيا

مرص

املغرب

اليمن

اإلجمايل

عدد العاملني املتوجهني نسبة العاملني املتوجهني إىل دول عربية
أخرى من مجموع العاملني املهاجرين
إىل دول عربية أخرى
564 439

76.9

3 007

5.4

3 997

13.3

106 467

16.3

22 012

1.8

62 093

34.7

481 015

49.7

614 329

65.0

363 351

23,5

6 611

43.1

2 682 740

88.9

2 619

26.6

184 763

71,2

95 208

14,3

18 035

16.4

3 068 019

82.0

37 588

1.3

992 761

87.5

8 747 468

47.8

املصدر.Bilateral Migration and Remittances Database, 2010 :
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الجدول  2-2تحويالت العاملني العرب الخارجة
البلدان املضيفة
للقوى العاملة

التحويالت إىل بلدان
عربية (مليون دوالر)

نسبة التحويالت إىل بلدان عربية
من إجمايل التحويالت

2 928

64.7

467

3.6

110

10.3

34

51.1

6 049

29.1

42

8.3

668

100.0

66

83.5

185

6.1

180

5.2

839

19.2

األردن

اإلمارات

البحرين
تونس

السعودية
السودان
سوريا

العراق
عمان
قطر

الكويت
لبنان

ليبيا

مرص

املغرب

اليمن

اإلجمايل

--1 143

100.0

155

60.4

--563

100.0

13 428

25.0

مالحظة )---( :تشري إىل عدم توفر بيانات.
املصدر.Bilateral Migration and Remittances Database, 2010 :

ينفق العرب
العاملون في
دول الخليج
نسبة من
دخلهم أكبر
بكثير مما
ينفقه العاملون
اآلسيويون
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العوامــل الدافعــة إىل الهجرة من البلــدان العربية
بينمــا كان توفر فرص العمــل وارتفاع األجور يف
بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان األوروبية
مــن أهم العوامــل الجاذبة .وقد تســببت األحداث
السياســية التي شهدها العديد من البلدان العربية
يف ظهــور موجات مختلفة من الهجرة .ومع تعقد
قوانني وسياســات الهجــرة يف البلدان املســتقبلة،
تراجعت حركة الهجرة املنظمة ،وظهرت موجات
الهجــرة غري املنظمة أو غري القانونية.
واالرتفــاع امللحــوظ يف عــدد املهاجريــن
إىل بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي عــى مدى
العقــد املــايض ،كان نتيجة لتدفق القــوى العاملة
اآلسيوية بأعداد كبرية تفوق أعداد القوى العاملة

العربيــة .16فبــن عامــي  2000و ،2010مثـاً ،لم
ترتفــع أعداد القوى العاملــة املرصية ،التي تمثل
أكــر حصــة مــن املهاجريــن العــرب يف بلــدان
مجلــس التعاون الخليجي ،بأكثر من  2.6يف املائة
يف اململكة العربية السعودية مقارنة بزيادة بلغت
نســبتها  55يف املائة يف أعــداد الوافدين إىل اململكة
مــن البلــدان اآلســيوية .17ويتضح مــن الجداول
اإلحصائية أن ارتفــاع الطلب عىل األيدي العاملة
يف بلدان مجلس التعاون الخليجي كان يف معظمه
لصالــح العمال الوافدين مــن بلدان جنوب رشق
آســيا يف حــن بقيــت الزيــادة يف أعــداد الوافدين
العرب ضعيفة .ومعظم األيدي العاملة اآلســيوية
يف بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي مــن الفئات
غــر املاهرة ،تزاول أعمــاال ً ال يزاولها املواطنون،
كالعمــل املنزيل والعمــل يف البناء.
مــن ناحية أخرى ،خلقت البلــدان العربية يف
عام  2010فرص عمل لحوايل  8.7مليون شخص
مــن دول عربيــة أخــرى ،يمثلــون حــوايل  48يف
املائــة من مجمــوع العاملني العــرب يف الخارج،
وبالتايل ســاهمت هذه البلدان يف استيعاب بعض
الفائض يف العمالة والتخفيف من حدة مشــكلتي
البطالة والفقر.
وتشــكل تحويــات املهاجريــن مــن النقــد
األجنبــي رافــدا ً مهمـا ً لتقليــص العجــز يف ميزان
املدفوعــات يف عــدد مــن البلــدان املرســلة للقــوى
العاملة .وقــدرت تحويالت العاملني مــن البلدان
العربية إىل الخارج يف عام  2010بحوايل  53.6مليار
دوالر ،لم يتجه نحو البلدان العربية سوى ربعها،
أي حــوايل  13مليــار دوالر ،منهــا  6مليــار مــن
اململكة العربية الســعودية فقط .وتجدر اإلشــارة
إىل أن كافــة تحويالت العاملني مــن ليبيا توجهت
إىل بلــدان عربية أخرى ،وباألخص تونس ومرص،
بنسبة  22و 71يف املائة عىل التوايل (الجدول .)2-2
ويبــنّ الجــدول  3-2أن تحويــات القــوى
العاملــة املرصيــة مــن بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي تمثــل  14يف املائــة فقــط مــن مجمــوع
تحويالت القوى العاملة إىل الهند ،وأقل من نصف
التحويالت إىل الفلبني .والجدير بالذكر أن القوى
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العاملة العربية يف بلدان مجلس التعاون الخليجي
تنفق نسبة من دخلها أكرب بكثري مما تنفقه القوى
العاملــة اآلســيوية ،وذلك لســهولة تأقلــم العامل
العربــي مع طبيعة الحياة يف هــذه البلدان مقارنة
بالعامــل اآلســيوي ،فيلتحق بــه أفــراد العائلة يف
الكثــر مــن األحيان .ويمكن لهــذه امليزة فقط أن
تكون ســببا ً رئيســيا ً يف اعتماد سياسات تفضيلية
لصالــح القوى العاملة العربية بما لها من دور يف
تحريــك اقتصادات البلدان املســتقبلة.
وفيمــا يتعلــق بالبلــدان العربيــة املرســلة
للعمالة ،تلقت مرص الحصة األكرب من التحويالت
العربيــة البينيــة بلغــت حــوايل  6مليــار دوالر،
ثلثهــا مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،تليهــا
الســودان ،واليمن وفلســطني واألردن .ويســهم
انتقــال القــوى العاملــة يف مكافحــة البطالة ،كما
يعترب دور تحويالت العاملني أساســيا ً يف تحسني
ميــزان املدفوعــات من جهة ومكافحــة الفقر من
جهة أخرى .فتحويالت العاملني تســهم يف تمويل
االستهالك الشــخيص والتمويل العقاري وتمويل
املرشوعات الصغرية ،وبالتايل يف تحسني املستوى
املعيــي لألرس التــي تتلقاهــا ويف زيــادة الطلب
الداخــي وتحســن مســتوى الدخل ودفــع عجلة
النمو.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن األرقــام الرســمية
لتحويالت العاملني من البلدان العربية وإليها هي
أقل من األرقام الحقيقية إذ تقترص عىل التحويالت
التــي تتــم عــر القنــوات الرســمية ،أي املصارف
التجاريــة ومراكز التحويــل ،وال تأخذ يف االعتبار
التحويــات العينية والتحويــات عرب األفراد.
وقــد أدت الهجــرة يف املنطقة العربيــة عموما ً
إىل تشكيل سوق عمل إقليمية وإن شابتها نواقص.
ومن املســلم به أن حركة القوى العاملة هي شكل
من أشــكال التكامل يف املنطقــة العربية إضافة إىل
حركــة الســلع أو رؤوس األمــوال .ولكن اتفاقات
التعاون العربي ،عىل كثرتها ،ال تســهم يف تســهيل
حركة القوى العاملة ،فبقيت حرية تنقل املواطنني
العــرب وإقامتهم وتملكهم يف جميع بلدان املنطقة
هدفـا ً بعيد املنال إن لم يكن من أبعد األهداف.

الجدول  3-2التحويالت املرسلة من بلدان مجلس التعاون
الخليجي( 2010 ،مليون دوالر)
باكستان

اإلمارات

بنغالدش

رسي النكا
الفلبني
مرص
الهند

عمان

قطر

الكويت

2 022

191

504

247

207

917

306

315

911

البحرين السعودية
115

429

765

80

171

408

602

143

2 785

76

625

429

289

71

2 065

84

180

656

10 582

665

7 034

2 168

1 213

1 904

املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات من .World Bank, 2011a

الجدول  4-2تحويالت العاملني العرب الداخلة
البلدان املرسلة
للقوى العاملة
األردن

تونس

الجزائر

السعودية
السودان
سوريا

عمان

فلسطني
لبنان

ليبيا

مرص

املغرب

اليمن

اإلجمايل

التحويالت من بلدان
عربية (مليون دوالر)

نسبة التحويالت من بلدان
عربية من إجمايل التحويالت

1 008

26.6

302

15.4

32

1.6

80

34.5

1 579

49.7

863

61.3

17

43.1

1 162

88.9

977

12.0

3

16.2

6 053

78.8

79

1.2

1 273

86.5

13 428

35.6
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وبعيــدا ً عــن هــذا الهــدف ،قامــت الــدول
املســتقبلة بالعديــد مــن املحــاوالت للحــد مــن
أعــداد املهاجريــن العــرب إليهــا .فقــد بــارشت
جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مثـاً،
برامــج توطــن للوظائــف تهــدف إىل الحــد من
االعتمــاد عــى العمــال األجانــب واالســتعاضة
عنهــم بالعمــال املحليــن .وقد ظهــرت مثل هذه
43
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اإلطار  1-2حقوق العمال املهاجرين تضمنها معايري دولية

مــن أهــم املعايري التــي تضمن حقوق العمــال االتفاقية الدوليــة لحماية حقــوق جميع العمال
املهاجريــن وأفراد أرسهم وممــا تنص عليه:
املــادة ( :)1تنطبــق هذه االتفاقية ،باســتثناء ما ينــص عليه خالفا ً لذلك فيمــا بعد ،عىل جميع
العمــال املهاجرين وأفراد أرسهــم دون تمييز من أي نوع.

البلدان العربية
المانحة
سخاء
أكثر
ً

من البلدان
األعضاء
في لجنة
المساعدات
اإلنمائية
التابعة
لمنظمة
التعاون
االقتصادي
والتنمية

حقوق اإلنسان لجميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم
املادة ( :)12للعمال املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف حرية الفكر والضمري والدين.
املادة ( :)22ال يجوز أن يتعرض العمال املهاجرون وأفراد أرسهم إلجراءات الطرد الجماعي.
املــادة ( :)25يتمتــع العمــال املهاجــرون بمعاملة ال تقــل مراعاة عن املعاملــة التي تنطبق عىل
رعايــا دولــة العمل من حيث األجــر ومن حيث ما ييل:
أ -رشوط العمــل األخــرى ،أي أجر العمل اإلضايف ،وســاعات العمل ،والراحة األســبوعية،
وأيــام العطلــة املدفوعة األجر ،والســامة ،والصحــة ،وإنهاء عالقة االســتخدام ،وغري ذلك
من رشوط العمل التي يغطيها هذا املصطلح بموجب القانون الوطني واملمارســة الوطنية.
ب  -رشوط االســتخدام األخرى ،أي الســن الدنيا لالســتخدام ،والتقييــدات املفروضة عىل
العمل يف املنزل ،وأية مسألة أخرى ،يعتربها القانون الوطني واملمارسة الوطنية رشطا ً من
رشوط االستخدام.
املادة ( :)26تعرتف الدول األطراف بحق العمال املهاجرين وأفراد أرسهم يف:
أ -املشــاركة يف اجتماعــات وأنشــطة نقابــات العمــال وأي جمعيــات أخــرى منشــأة وفقا ً
للقانون ،بقصــد حماية مصالحهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومصالحهم األخرى،
مــع الخضوع فقط للوائــح املنظمة املعنية.
املــادة ( :)27فيما يتعلق بالضمان االجتماعي ،يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أرسهم يف دولة
العمل بنفس املعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة.
املــادة ( :)30لــكل طفل من أطفال العامل املهاجر الحق األســايس يف الحصول عىل التعليم عىل
أســاس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية.
املادة ( :)31تضمن الدول األطراف احرتام الهوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد أرسهم.
حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أرسهم الحائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم
يف وضع نظامي
املــادة ( :)44تقــوم الدول األطراف باتخاذ ما تراه مناســبا ً ويدخل يف نطــاق اختصاصها من
تدابري رامية إىل تيسري لم شمل العمال املهاجرين بأزواجهم أو باألشخاص الذين تربطهم بهم
القص
عالقة تنشــأ عنها ،وفقا ً للقانون املنطبق ،آثار مكافئة للزواج ،وكذلك بأوالدهم املعالني ّ
غري املتزوجني.
املصدر :مفوضيّة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم،
كانون األول/ديسمرب .1990
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املبــادرات الوطنية يف وقت مبكر يف عام  1985يف
الكويــت ويف عــام  1988يف ســلطنة عُمان ،ولكن
انطالقتها الحقيقية كانت يف التســعينات .وكانت
عُمان واململكة العربية الســعودية األكثر نشــاطا ً
يف تطبيــق برامــج التوطني ،فاعتمدت سياســات
لتأمــن فرص العمــل للمواطنني يف القطاع العام
فيمــا بقــي القطاع الخــاص خارج هــذه األطر.
وتقيض سياســات توطــن الوظائف مع اختالف
االســراتيجيات بإغــاق قطاعــات معينــة أمــام
العمــال الوافديــن العرب وغري العــرب ،وترحيل
العمال غري النظاميني ،وتقديم الحوافز لتشــجيع
املواطنــن عىل العمــل يف بعــض القطاعات.
وإعطــاء األولوية يف التوظيــف للمواطنني هو
هــدف مرشوع ،وواجب عــى الدولة .إال أن فرص
العمــل املتاحة يف تلــك الدول ،ما زالت تفوق بكثري
أعداد القوى العاملة املحلية ،بداللة النسبة الكبرية
للقوى العاملة الوافدة يف أســواق العمل الخليجية.
ولذلــك ال يزال االلتــزام باتفاقات التعاون العربي
محبــذا ً ،وال يعني إحــال القوى العاملــة العربية
محــل القوى العاملة الوطنيــة ،وإنما محل القوى
العاملــة الوافــدة مــن بلــدان أخرى عندمــا تتوفر
الكفاءات وتتســاوى املهارات.

في االستثمار وسوق المال
ϑ ϑصناديق التنمية العربية
صناديــق التنميــة العربيــة هــي مــن أهــم
املؤسســات التي توفر مختلف أنواع الدعم للبلدان
العربية من قروض وهبات ومساعدات فنية .وقد
أنشــئت هذه الصناديق لتعزيز التنمية االقتصادية
واالجتماعيــة العربيــة ،وتدعيم التكامــل اإلقليمي
العربــي .وكانت الدول العربيــة من الدول الرائدة
يف إنشــاء مؤسسات متخصصة تهدف إىل مساعدة
البلــدان املنخفضة الدخل التي تضـ ّم أعدادا ً كبرية
من ســكان املنطقــة .واعتبارا ً من ســتينات القرن
املــايض ،التزمت الــدول العربية الغنيــة أو املانحة
بتخصيص مســاعدات إنمائية ،ثنائيــة أو متعددة
األطراف ،من خالل الصناديق اإلنمائية .وأنشــأت
بعــض الــدول صناديــق وطنيــة مثــل الصندوق

الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة (،)1965
وصنــدوق أبو ظبي للتنميــة ( ،)1971والصندوق
الســعودي للتنميــة ( .)1975وباإلضافــة إىل ذلك،
أنشــئت ســت مؤسســات متعــددة األطــراف هي
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
وبرنامــج الخليج العربي للتنمية ،وصندوق النقد
العربي ،واملرصف العربــي للتنمية االقتصادية يف
أفريقيا ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وصندوق أوبك
للتنمية الدولية.
ويعــزى إنشــاء وتطــور املحافــظ املاليــة
لصناديق التنمية العربية إىل عدة عنارص من أهمها
االرتفاع الحاد يف أسعار النفط يف فرتة السبعينات،
الذي سمح للدول النفطية الغنية بإنشاء صناديق
وطنيــة تدعــم سياســاتها الخارجية وتســاهم يف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة العربيــة .كما
كان تصاعد مد القومية العربية والرغبة يف إنشــاء
اتحــاد اقتصــادي عربــي منــذ أواخر خمســينات
القــرن املــايض دافعا ً قويا ً إلنشــاء صناديق تنمية
يف املنطقــة تعمل عىل تطويــر التكامل االقتصادي
العربي .وما زال دور هذه املؤسسات يتطوّر منذ
إنشــائها ،لتصبح من أهم الجهات املانحة واملمولة
للعديــد من املشــاريع اإلنمائية يف البلــدان النامية
عموما ً والبلــدان العربية خصوصا ً.
والبلــدان العربيــة املانحــة ،هــي عــادة أكثــر
ســخا ًء مــن البلدان األعضــاء يف لجنة املســاعدات
اإلنمائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنمية ،وذلك قياسـا ً إىل حجم اقتصادات الدول
املانحة .واملســاعدات املقدمة من البلــدان العربية
عــر الصناديق العربيــة للتنمية تختلــف عن تلك
التــي تقـدّم عــر الصناديــق العامليــة واإلقليميــة
األخــرى (البنــك الــدويل ،صنــدوق النقــد الدويل،
البنــك األفريقــي للتنميــة ،)...مــن حيــث احرتام
أولويات البلدان املســتفيدة من املســاعدات ،وعدم
إخضاعهــا لرشوط إصالحات اقتصادية قد تكون
موجعة لبعــض البلدان.
ومنــذ مطلــع عام  ،2000الذي شــهد انخفاضا ً
حــادا ً يف األســعار العامليــة للنفــط ،ســجلت املنح
التــي تقدمها هــذه الصناديق العربيــة تراجعا ً ،إذ

تحترم
المساعدات
المقدمة من
البلدان العربية
أولويات
البلدان
المستفيدة من
المساعدات
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اإلطار  2-2بوابة التنمية العربية

بوابــة التنميــة العربيــة هــي مبــادرة مــن مجموعــة التنســيق بني
مؤسســات وصناديــق التنمية العربية ،إلنشــاء قاعــدة للمعرفة من
أجل تيســر تبــادل املعلومات بفعالية تالئم العــر وبجودة عالية،
مما يســمح بخلق فرص للتنمية ،ورفع مستويات املعيشة يف الوطن
العربي .وســتكون البوابة موقعا ً يوفــر مجموعة كاملة من البيانات
واملعلومــات ذات النوعية الجيدة ألصحاب القرار يف القطاعني العام
والخاص ،واألوســاط األكاديمية ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع املدني،
ممن لديهــم اهتمام بجهود التنمية يف الوطن العربي .وتهدف بوابة
التنميــة العربيــة إىل تعزيز كفــاءة إدارة عمليات التنميــة يف البلدان
العربيــة وفاعليتها .وتوفر البوابــة بيبليوغرافيا تنموية عاملية تتيح
الوصــول إىل مراجع ومعلومات مــن مصادر عديدة.
املصدر :مراسلة مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

الشــكل  2-2التوزيع القطاعي لقروض املشاريع املشرتكة،

2012-1974

املصدر :صندوق النقد العربي.2012 ،

انخفضــت مــن  65يف املائــة إىل  40يف املائــة مــن
مجمــوع املســاعدات أو التمويــل يف عــام .2011
وهكــذا ،أصبــح الجزء األكرب من املســاعدات يُقدّم
عىل شــكل قروض وتســهيالت ائتمانية تفضيلية
وميــرة مقارنــة بمــا هو متــاح يف أســواق املال
العاملية ،وبما تقدمه العديد من الصناديق الدولية.
ويف أواخــر عام  ،2011بلــغ مجموع رأس مال
صناديــق التنمية العربية حــوايل  79مليار دوالر،
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كاف حســب العديد مــن املعايري.
وهــو مبلــغ غري
فاملنطقة العربيــة تواجه تحديات كبرية يف تطوير
وتجديد البنية التحتية الالزمة لتنمية اقتصاداتها،
وتحتــاج إىل مــوارد ماليــة ضخمــة ،خاصــة بعد
الحروب األهلية التي عمّت عددا ً من البلدان العربية
واألزمــات االقتصاديــة التــي أمل ّت ببلــدان أخرى.
وعنــد مقارنة مــوارد الصناديق العربيــة بموارد
صناديــق مماثلة ،مثل بنك التنمية اآلســيوي الذي
تبلغ قاعدة رأسماله حوايل  165مليار دوالر أو بنك
التنمية األمريكي اإلقليمي الذي يبلغ مجموع رأس
مالــه املرصح به حوايل  105مليــارات دوالر ،ومن
املقــرر رفعــه إىل  175مليــار دوالر يف عــام ،2015
تتضح جليا ً الحاجة املاسة والعاجلة إىل دعم موارد
صناديــق التنمية العربية بمــوارد إضافية لتدعيم
قدراتهــا عىل تحقيق الفعالية املطلوبة يف مســاعدة
الدول العربية عــى مواجهة التحديات.18
ولتعزيــز التنســيق بــن الصناديــق العربيــة
أنشــئت يف أيلول/سبتمرب  1975مجموعة التنسيق
العربية بمشاركة ثالثة صناديق وطنية باإلضافة
إىل الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعي .وقــد ُكل ّف الصندوق العربي لإلنماء
االقتصــادي واالجتماعــي بمهمــة التنســيق بــن
مختلف الصناديــق العربية .وتضم هذه املجموعة
حاليـا ً صناديــق التنميــة العربيــة التســعة .وقــد
تبلورت أهداف التنســيق يف توفري التمويل الالزم
للــدول املســتفيدة إلقامة املشــاريع ذات األولوية،
وتــايف االزدواجيــة والتكــرار ،من خالل تنســيق
الدراســات وتقييــم املشــاريع ،وتنســيق التعاون
مع املؤسســات التمويلية الدوليــة واإلقليمية .وقد
أدّت عملية التنسيق إىل تحسني مردودية سياسات
التمويــل للمشــاريع املشــركة ما بني املؤسســات
الوطنيــة واإلقليميــة .وكان لتعزيز التنســيق دور
هام يف تحســن جهــود التمويل خاصة املشــركة
منهــا لصالــح املشــاريع والربامج الرئيســية التي
تتخطى ميزانيتها قدرة مؤسسة واحدة .ويف إطار
مجموعة التنسيق العربية ،تقوم إحدى املؤسسات
بالتحضــر لعمليــات التمويــل واإلرشاف عليهــا
بالنيابة عن عدة مؤسســات مشــاركة يف التمويل.
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ويف محاولة لتلبية حاجات التمويل املتزايدة،
تعهدت الدول العربيــة يف مؤتمر القمة التنموية
االقتصاديــة واالجتماعيــة العربيــة يف كانــون
الثاني/ينايــر  2013بزيــادة مــوارد الصناديــق
العربيــة للتنميــة بنســبة  50يف املائــة ،وكذلــك
بزيــادة رأســمال الــركات العربيــة املشــركة
بنســبة ال تقل عــن  50يف املائة  .19كما اتفقت عىل
تعزيز إمكانيات هذه الصناديق إلنشــاء مشاريع
إنتاجيــة جديــدة واملســاهمة يف مشــاريع وطنية
بالتعــاون مع القطاع الخاص يف املنطقة العربية
مــن أجل تلبية الطلب الداخيل املتزايد عىل العديد
من الســلع (كالغذاء) والخدمات (املاء والكهرباء
والنقــل) ومعالجــة مشــكلة تفاقــم البطالــة يف
معظم بلــدان املنطقة.
وقــد أدّت مؤسســات التمويــل العربيــة دورا ً
هامـا ً يف تمويــل العديــد مــن املشــاريع الوطنيــة
واملشــاريع اإلقليمية بهدف دعم التكامل اإلقليمي
العربــي .وركزت أغلب هذه املشــاريع عىل الطاقة
والكهربــاء (الطاقــة الكهرمائيــة وشــبكة الربط
الكهربائــي) ،وتحديــث أنظمــة االتصــال وربــط
شــبكات الطرق ،واملياه ،وتدريــب القوى العاملة.
وأدى الصنــدوق العربــي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعــي ،دورا ً هامــا ً يف تمويــل املشــاريع
العربيــة املشــركة ،وخاصــة يف مجــال البنــى
التحتية .20ومن أهم هذه املشاريع مرشوع الربط
الكهربائي العربي ،الذي يتضمّن ثالثة مشــاريع
رئيســية هي مرشوع الربط الثماني (بني األردن
وتركيــا والجمهورية العربية الســورية والعراق
وفلسطني ولبنان وليبيا ومرص) ومرشوع الربط
املغاربي (بني إســبانيا وتونــس والجزائر وليبيا
ومرص واملغرب) ،كما ســاهم يف تمويل دراســات
اإلعــداد ملــروع ربــط بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجي .وبلغت التكلفة اإلجمالية لتلك املشاريع
خــال عرشين عامـا ً نحو ملياري دوالر ،ســاهم
الصنــدوق العربــي بثلث تكلفتهــا اإلجمالية .كما
مول الصندوق مشــاريع ربط شبكات االتصاالت
العربية ،والتي تتضمّن تطوير الشبكات األرضية
بني البلــدان العربية (خطوط ميكروية أو كوابل

أرضية) ،والشبكة الفضائية «عربسات» ،وشبكة
الكوابل البحرية (الوصالت النحاسية أو األلياف
البرصية).
وســاهم الصنــدوق يف تمويــل ربط شــبكات
الغــاز العربية بــن األردن والجمهورية العربية
الســورية ولبنــان ومــر .كما ســاهم يف تمويل
عــدد مــن املطــارات واملوانــئ وتطويــر قنــاة
ـص فروع
الســويس ،ويف تمويــل دراســات تخـ ّ
النقــل املختلفــة مــع الرتكيز عــى مســاهمة تلك
املشــاريع يف الربــط العربــي ،وكان آخــر تلــك
الدراســات والتــي ال تــزال قيد اإلعــداد مخطّ ط
للربــط الــري العربــي بالســكك الحديدية.
واتســعت مســاهمات الصنــدوق العربــي يف
مرشوعــات التكامــل العربــي لتشــمل مشــاريع
امليــاه الكربى واســتغالل مواردها دعمـا ً لحقوق
الــدول العربيــة يف املــوارد املائية املشــركة .كما
شــملت اإلسهام يف املشــاريع اإلنتاجية املشرتكة يف
الزراعة والصناعة ،واملشــاريع العربية املشــركة
يف التعليــم والتدريــب والصحــة ،وصيانــة املعالم
الحضاريــة العربيــة ورقمنة اللغــة العربية .ولم
يتوان الصندوق عن مســاندة الشــعب الفلسطيني
كقضيــة تهــم كل العــرب ،حيــث تلقــت القضيــة
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني القابــع تحت
االحتــال اإلرسائييل دعما ً ملموسـا ً من الصندوق
ومــن مؤسســات التمويل العربيــة األخرى.
ويوضح الشــكل  2-2حصــص القطاعات من
التمويــل التــي قدمها الصنــدوق العربــي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي لصالح املشاريع املشرتكة،
يتبي أن قطاع الطاقة والكهرباء يســتحوذ
حيــث ّ
عــى الحصة الكربى من هذه القروض ،يليه قطاع
االتصاالت ،ثم النقل.
ومـن املشـاريع الهامـة األخـرى ،املشـاريع
املمولـة يف عام  2011من املصرف العربي للتنمية
االقتصاديـة يف أفريقيـا والخاصة بقطـاع الطرق
والجسور للربط بني الوطن العربي وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى .وقام البنك اإلسلامي للتنمية،
يف إطـار دعمه للتكامل اإلقليمي ،بتقديم املسـاعدة
للطـرق العابـرة يف الصحـراء والسـاحل العربي.

تعهدت الدول
العربية في
مؤتمر القمة
التنموية
االقتصادية
واالجتماعية
بزيادة موارد
الصناديق
العربية للتنمية
بنسبة  50في
المائة
***
أدى الصندوق
العربي لإلنماء
االقتصادي
واالجتماعي
ً
ً
هاما
دورا

في تمويل
المشاريع
العربية
المشتركة،
وخاصة في
مجال البنى
التحتية
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الشكل  3-2حركة االستثمارات العربية البينية املبارشة
(مليار دوالر)
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ارتفعت قيمة
االستثمارات
المباشرة
البينية العربية
من  1.4مليار
دوالر في عام
 1995إلى 6.8
مليار دوالر
في عام 2011
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كمــا أنشــئت يف إطار جامعــة الــدول العربية
املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان
الصــادرات ،التــي بــارشت عملهــا يف عــام .1975
وتهدف املؤسســة إىل تشجيع االستثمار يف البلدان
العربية وتشــجيع الصــادرات العربية إىل مختلف
بلــدان العالــم من خــال توفري الضمــان لرؤوس
أمــوال املســتثمرين العــرب واألجانــب وعائــدات
اســتثماراتهم وتعويضهــم تعويضـا ً مناســبا ً عن
املخاطــر التي قد تتعــرض لها تلك االســتثمارات
وعوائدها ،وتوفري ضمان ائتمان وســهولة تمويل
الصادرات العربية البينية ومع باقي دول العالم.21
وتشــر بيانــات الصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصــادي واالجتماعي إىل أن املوارد املخصصة
ملشــاريع التكامــل اإلقليمــي ،عــى أهميتهــا ،ال
تزال قليلة قياسـا ً بمجمــوع القروض املخصصة
للمشــاريع .أما عىل مســتوى املنــح ،فقد أظهرت
البيانــات املتوفــرة أن  47.7يف املائــة مــن منــح
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
خُ صصــت ملشــاريع تدعــم التكامــل اإلقليمي .أما
املــرف العربي للتنميــة االقتصادية يف أفريقيا،

فخصص ملشــاريع التكامل اإلقليمــي  32يف املائة
من مجمــوع قروضه.22
ويمكــن تطويــر االســراتيجية املتبعــة مــن
قبــل الصناديــق العربية دعمـا ً للتكامــل اإلقليمي
بتخصيــص نســبة مــن مســاهماتها للمشــاريع
املشــركة عىل غرار بنــك التنميــة األمريكي ،الذي
يخصــص  15يف املائة من قروضه الســنوية لدعم
مشــاريع التكامــل ،واملســاهمة يف جميــع مجاالت
التنمية اإلقليمية .23وتخضع جميع املشاريع التي
يموّلهــا البنك لدراســات دقيقة لتحديــد الحاجات
األساسية للدول ،وخاصة يف مجال تطوير التكامل
اإلقليمــي .وقد كان ملبــادرات البنك أثر إيجابي يف
تحديد أولوية املشاريع التي يجب تمويلها يف إطار
آليــات تنمية التعاون اإلقليمي مما مكن الدول من
االســتفادة منها وتطويــر تجارتها البينية.
ϑ ϑاالســتثمارات العربيــة البينيــة وحركــة
األموال
لــم تتخــذ الــدول العربيــة خطوات ملموســة
للوصول إىل مرحلة االتحاد االقتصادي الذي يقوم
عىل توحيد السياسات االقتصادية الكلية ،وال سيما
املاليــة والنقدية ،وإصدار عملة موحدة ،بالرغم من
اإلرادة السياسية املعلنة منذ توقيع اتفاقية الوحدة
االقتصاديــة العربيــة يف عــام  .1957ولكن الحركة
النقديــة البينيــة العربيــة شــهدت نمــوا ً ملحوظا ً،
وخاصة من خالل االستثمارات املبارشة والهبات أو
املساعدات وتحويالت املغرتبني بني البلدان العربية.
واالســتثمارات األجنبيــة املبــارشة هــي مــن
أهــم مصادر التمويــل للعديد من الــدول العربية،
خاصــة تلك التي تعانــي من عجز هيكيل يف ميزان
املدفوعــات ،وتحتــاج إىل مشــاريع اســتثمارية
ضخمة لدعــم التنمية االقتصادية واالجتماعية من
خالل رفع معدّالت النمو االقتصادي إىل مستويات
تســاعد يف اســتيعاب األعداد املتزايــدة من القوى
العاملــة ومكافحة البطالة والفقــر .ويف محاوالت
لتحســن منــاخ االســتثمار ،قام العديــد من بلدان
املنطقة يف األعوام العرشة املاضية بإصدار قوانني
جديــدة لتطوير االســتثمار الخاص ،وخفض عدد
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اإلجــراءات اإلداريــة املطلوبــة إلصــدار تراخيص
مزاولــة األعمــال ،وتســهيل التجــارة الخارجيــة،
وتحســن البنيــة التحتيــة .وأثــرت اإلصالحــات
الترشيعيــة والقانونيــة هــذه إيجابـا ً عــى حركة
رؤوس األمــوال الــواردة إىل البلــدان العربيــة،
فارتفعت حصة املنطقة العربية من االســتثمارات
األجنبيــة العاملية املبارشة مــن حوايل  1يف املائة يف
عــام  2001إىل حــوايل  6.6يف املائــة يف عــام ،2008
كمــا ارتفعت قيمة االســتثمارات املبــارشة البينية
العربيــة مــن  1.4مليار دوالر يف عام  1995إىل 6.8
مليــار دوالر يف عــام .2011
وبالرغــم مــن نمــو االســتثمارات العربيــة
البينيــة ،كمــا يوضــح الشــكل  ،3-2يشــوبها
الكثــر من التقلــب والتفــاوت صعــودا ً وهبوطا ً
خــال الفــرات الزمنيــة .وهذا الوضع ال يســمح
لصانعي القــرار باالعتماد عىل حركة االســتثمار
يف اســراتيجيات وخطــط التنميــة االقتصاديــة.
ففي الفــرة  ،2011-2005شــهدت االســتثمارات
العربيــة العربيــة املبارشة إقباال ً غري مســبوق من
املستثمرين العرب .إال أن هذه االستثمارات بدأت
تتخــذ منحــى تنازليا ً منذ عــام .2008
وتبقــى قيمــة االســتثمارات العربيــة داخــل
املنطقة هزيلة مقارنة بقيمة االستثمارات العربية
خارج املنطقة ،إذ ال تتجاوز االستثمارات العربية
يف الداخل  11.2يف املائة من مجموع اســتثمارات
الصناديــق العربيــة الســيادية يف الخــارج والتي
تقــدر بحــوايل  1,616مليــار دوالر .24وترتكــز
معظــم هــذه االســتثمارات يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة بنســبة تقارب  50يف املائــة ،وأوروبا
بنســبة  20يف املائــة عىل الرغم مــن ضعف العائد
االقتصــادي عــى االســتثمار يف البلــدان املتقدمة
وما تعرضت له من خسائر فادحة نتيجة لألزمة
املاليــة واالقتصادية العاملية التي وقعت يف الربع
الثالث مــن عام .25 2008
وباإلضافــة إىل عــدم اســتقرار حركــة
االســتثمارات البينيــة العربيــة املبــارشة ،ســجلت
مســاهمتها يف مجموع قيمة االســتثمارات العاملية
املبــارشة يف املنطقــة العربية تراجعـا ً كبريا ً خالل

الشــكل  4-2االستثمارات العربية البينية من مجموع
االســتثمارات العاملية الواردة إىل البلدان العربية
(بالنسبة املئوية)

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.2011 ،

ويبي الشــكل
ّ
الفرتة من عام  2005إىل عام .2011
 4-2أن نســبة االســتثمار العربــي البينــي بلغــت
 78يف املائــة مــن مجمــوع االســتثمارات العامليــة
املبــارشة الواردة إىل املنطقة العربية يف عام ،2005
ثــم تراجعــت إىل  18يف املائــة يف عــام  ،2010وإىل
 16يف املائــة يف أواخــر عــام  .2011ويمكن تفســر
هذا الرتاجع يف نســبة االستثمارات العربية البينية
املبــارشة يف الفــرة من عــام  2005إىل عــام 2011
بالعديد من األســباب ،أهمها أن املســتثمر العربي
والتغيات السياسية التي
ّ
أكثر ترددا ً أمام األزمات
تشــهدها املنطقــة ،وأقل اســتعدادا ً للمخاطرة من
املســتثمرين غري العرب.
وتظهــر البيانــات املتوفرة عن الفــرة -1995
 2011أن الرصيــد الرتاكمي لالســتثمارات العربية
البينيــة املبارشة بلغ حوايل  178.5مليار دوالر ،أي
قرابة  31يف املائة من مجموع رصيد االســتثمارات
األجنبيــة املبارشة الواردة إىل املنطقة العربية.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرايف لالستثمارات
العربية البينية حســب البلدان املستفيدة واستنادا ً

إال أن قيمة
االستثمارات
العربية داخل
المنطقة هزيلة
مقارنة بقيمة
االستثمارات
العربية خارج
المنطقة
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الشكل  5-2رصيد االستثمارات العربية البينية حتى نهاية
عام  2011موزعا ً حسب البلدان املستفيدة (بالنسبة املئوية)
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الشكل  6-2رصيد االستثمارات العربية واألجنبية يف أسواق
األوراق املالية حتى نهاية عام ( 2011مليار دوالر)
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يميل
المستثمر
العربي إلى
االستثمار في
قطاع العقارات
واألوراق
المالية
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إىل بيانــات عــام  ،2011فقــد اســتحوذت اململكــة
العربية الســعودية عىل حصة األســد منها (27.06
يف املائة) ،يليها السودان ( 13.21يف املائة) ثم مرص
( 11.28يف املائة) .وهذا يعني أن ثالثة بلدان عربية
فقــط تســتحوذ عــى قرابة نصــف االســتثمارات
العربية البينية (الشــكل .)5-2
ومــن جهــة أخــرى ،حصــل كل مــن جيبوتي
والعــراق وفلســطني وقطر وليبيا عــى أقل من 1
يف املائة من االســتثمارات العربية البينية املبارشة،
بينمــا كانت حصــة الجمهورية العربية الســورية
وعُمــان واليمــن أقــل مــن  2يف املائــة .إال أن قلــة

املعلومــات املتوفــرة عــن فرص االســتثمار وعدم
وجــود خارطة اســتثمارية يف العديد مــن البلدان
العربيــة ،إضافــة إىل تعقيــد اإلجــراءات اإلداريــة
املرتبطــة بتحويــات النقــد األجنبــي وتســهيل
التجارة ،تشــكل أهم العوائق أمام تســهيل دخول
االســتثمارات األجنبيــة املبــارشة العربيــة وغــر
العربيــة .ويعانــي العديــد من الــدول العربية من
عــدم الرتابــط وضعــف التنســيق يف السياســات
االســتثمارية لتعــدد جهــات االختصــاص ،التــي
تصــل إىل ثمــان جهات يف بعض الــدول .وال تزال
بيئــة األعمال عــى الرغم من تحســنها امللحوظ يف
غالبية الــدول العربية ،تعاني من تعدد اإلجراءات
املطلوبــة وطول املدة الزمنية املســتغرقة لتصفية
األعمال وفــض النزاعات ،والتــي تزيد عن 1,000
يــوم يف بعــض بلــدان املنطقــة .26ولتذليــل هــذه
العقبات ،قامت بعض الــدول العربية بإصالحات
إدارية لتقليص عدد الجهات املختصة باالســتثمار
األجنبي ،فركزت جميــع اإلجراءات واملعامالت يف
شــباك موحد لتســهيل مشــاريع االستثمار.
وتركزت االستثمارات العربية البينية املبارشة
يف قطاع الخدمات الذي حظي بنســبة  69يف املائة
مــن رصيــد االســتثمارات العربية يف عــام ،2011
بينمــا بلغــت حصة قطــاع الصناعــة  26يف املائة،
تركــز معظمها يف قطاع النفــط والغاز .أما قطاع
الزراعة ،فلم يحظَ بأكثر من  4يف املائة بالرغم من
ارتفــاع العائد االقتصادي عىل العديد من منتجات
هــذا القطــاع ،وخاصــة بعــد االرتفــاع الحــاد يف
األسعار العاملية للعديد من السلع الزراعية يف عامي
 2007و ،2008تزامنـا ً مــع ظهــور بــوادر األزمــة
الغذائيــة العامليــة وتصاعد عمليــات املضاربة عىل
تلــك املنتجات .وبقيت أســعار املحاصيل الزراعية
بصفــة عامــة مرتفعــة نســبيا ً عــن مســتوياتها
التقليديــة طــوال األعــوام األربعــة التاليــة.27
ويــدل تركز االســتثمارات العربيــة البينية يف
قطاع الخدمات عىل طبيعة املستثمر العربي ،الذي
يميل إىل االســتثمار يف قطــاع العقارات واألوراق
املاليــة بعيــدا ً عــن قطاعــات اإلنتــاج الحقيقــي.
ويبــن الشــكل  6-2رصيد االســتثمارات العربية
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واألجنبيــة يف خمســة بلــدان عربية ،هــي األردن،
واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وفلسطني،
ومرص ،يف نهاية عام  ،2011حيث بلغت قيمتها 47
مليار دوالر و 65مليار دوالر عىل الرتتيب .وبلغت
قيمة االستثمارات العربية يف األوراق املالية حوايل
 42يف املائــة من مجموع االســتثمارات الواردة إىل
البلدان الخمسة.

آليات الشــراكة مع األطراف
الخارجيــة تؤثر على التكامل
االقتصادي العربي
يف مــوازاة االتفاقــات البينيــة ،اتخذت بعض
البلــدان العربية خطوات ملموســة تجــاه تحرير
تجارتهــا يف الســلع والخدمــات مــع البلــدان
والتجمعــات االقتصاديــة غــر العربيــة ،ومنهــا
االتحــاد األوروبــي والواليات املتحــدة األمريكية
ورابطــة الدول األوروبية للتجارة الحرة (اإلفتا)
وتركيا والســوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا
(الكوميســا) والســوق املشــركة لبلدان املخروط
الجنوبــي (املريكوســور) .28وتقدمــت الرتتيبــات
التفضيليــة مع األطــراف الخارجية بوترية أرسع
بكثــر مما حققتــه الدول العربية فيمــا بينها ،يف
ظــل التزامات عميقة فرضتهــا تلك الرتتيبات عىل
االقتصــادات العربية وأحكام تجارية تجاوزت يف
الكثــر من األحيان ما تفرضه االتفاقات التجارية
املتعددة األطراف .ورغم ذلك ظلت الدول العربية
ترفــض تقديــم تنــازالت مماثلة للتنــازالت التي
قدمّتها لألطراف الخارجية عىل املســتوى العربي
ســواء يف مجال تحرير تجارة الســلع والخدمات،
بما يف ذلك انتقال األشــخاص الطبيعيني املوردين
للخدمــات ،واملشــريات الحكوميــة ،وحمايــة
األوجه التجاريــة للملكية الفكرية ،وإقرار قواعد
تفضيليــة للمنشــأ ،وتســهيل التجــارة وتقليــص
العوائــق الفنية والقيود غري الجمركية عىل حركة
التجارة البينية.

الترتيبات بين دول عربية ومجموعات
إقليمية والعضوية في منظمة التجارة
العالمية
باإلضافــة إىل االتفاقــات التفضيليــة املربمــة
فيمــا بــن الــدول العربيــة ،وقعت بعــض الدول
العربية األعضاء يف اتفاقية منطقة التجارة الحرة
العربيــة الكربى العديــد من االتفاقــات التجارية
التفضيليــة مع رشكاء تجاريني من خارج املنطقة
كاالتحاد األوروبي ،والواليات املتحدة األمريكية،
وتركيا ،وســنغافورة ،ورابطــة الدول األوروبية
للتجارة الحرة ،واملريكوســور.
وقد ارتبطت كل من األردن وتونس والجزائر
وفلسطني ولبنان ومرص واملغرب باتفاقات رشاكة
ثنائيــة مع االتحاد األوروبي اســتهدفت يف شــقها
التجاري تحرير الســلع الصناعية وبعض الســلع
الزراعيــة املصنعــة وتبــادل املعاملــة التجاريــة
التفضيليــة مــن خــال حصص تعرفية ومواســم
لتصديــر املحاصيــل الزراعيــة وبأســعار دخــول
تتفــق واألســعار التي تحددها السياســة الزراعية
األوروبيــة املشــركة دوريا ً ،وبما يراعــي الزيادة
املتوقعة للتدفقات التقليدية عىل الجانبني .وجاءت
هــذه االتفاقات تنفيــذا ً لنموذج أوروبــي للتعاون
اإلقليمــي يســتهدف ضمــن أمور أخــرى انخراط
دول جنــوب ورشق املتوســط يف الســوق املوحدة
واملجــال االقتصادي الحيوي لالتحــاد األوروبي.
ودخــل كل مــن األردن والبحريــن وعُمــان
واملغــرب من جهة أخــرى يف اتفاقات تجارة حرة
مع الواليــات املتحدة األمريكيــة .ووقعت كل من
األردن وتونــس ولبنان ومــر واملغرب اتفاقات
للتجــارة الحــرة مــع رابطــة الــدول األوروبيــة
للتجــارة الحــرة (اإلفتــا) ،فأصبحــت أطرافـا ً يف
املجــال االقتصادي األوروبي ،ومع تركيا لدواعي
تمليهــا ترتيبات االتحاد الجمركي الذي ترتبط به
أنقرة مع االتحــاد األوروبي .كما يرتبط عدد من
الــدول العربية باتفاقات للتجارة الحرة مع تجمع
الكوميســا واملريكوســور ،باإلضافــة إىل التــزام
بعــض الــدول العربيــة بإقامــة منطقــة للتجارة
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الحــرة الثالثيــة من املنتظر أن تشــمل الكوميســا
والســادك (الجماعة اإلنمائيــة للجنوب األفريقي)
والســوق املشــركة لــرق أفريقيــا ،كمــا يلتــزم
بعضهــا باالنخــراط يف االتحــاد الجمركــي لدول
الكوميســا عند إنشائه.
وبعض الدول العربيــة هي أعضاء يف منظمة
التجــارة العامليــة (األردن وتونــس وجيبوتــي
ومرص واملغرب وموريتانيا واليمن ودول مجلس
التعــاون الخليجــي) ،يف حــن ال تــزال خــارج
عضويــة املنظمة كل من الجزائــر (تقدمت بطلب
لالنضمــام للمنظمة منذ عام  )1987والجمهورية
العربيــة الســورية (التــي حظيــت يف عــام 2009
بوضعية املراقب بعد انســحابها من الغات يف عام
 1971اعرتاضا ً عىل انضمام إرسائيل) والســودان
(طلبــت االنضمام منذ عــام  )1994والعراق (منذ
عــام  )2004ولبنــان (منــذ عــام  )1999وليبيــا
( )2004واليمن (الذي أنهى مفاوضات االنضمام
إىل املنظمــة يف عام .)2013

بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة
يعــد بروتوكــول املناطــق الصناعيــة املؤهلــة
ترتيبـا ً انتقاليـا ً فريدا ً يســتمد ترتيباته التفضيلية
مــن اتفاق التجــارة الحــرة بني الواليــات املتحدة
األمريكية وإرسائيل ،وقد طرحته اإلدارة األمريكية
يف عام  1996يف سياق اسرتاتيجية لتعزيز التعاون
اإلقليمــي يف منطقــة الــرق األوســط .29وتمكــن
األردن من إنشاء أوىل املناطق الصناعية املؤهلة يف
عام  ،1997تلته مرص قبل انقضاء ترتيبات األلياف
املتعددة بأسبوعني يف أواخر عام  ،2005سعيا ً منها
إىل تمكني الرشكات املرصية املصدرة للمنســوجات
واملالبــس مــن التكيــف مع ظــروف املنافســة يف
الســوق األمريكيــة إىل حــن إبرام اتفاق مســتقل
للتجارة الحرة مع الواليات املتحدة األمريكية ،كما
يف حالــة األردن الذي ارتبــط الحقا ً باتفاق تجارة
حــرة مع الواليات املتحــدة األمريكية يف عام 2001
وانقضــت مراحلــه االنتقاليــة يف عام .2011
وقــد اعتمــد بروتوكــول املناطــق الصناعيــة
املؤهلــة نظامـا ً فريدا ً لتقســيم النطــاق الجمركي

للدولــة إىل مناطــق وجيــوب تمنــح الــركات
واملصانع املســجلة فيها (أو بعض خطوط اإلنتاج
فيها) معاملة تجارية استثنائية عىل شكل امتيازات
ال تــري عىل االمتــداد الجغــرايف الطبيعي و/أو
النطــاق الجمركي الكامل للدولة .وقد اســتند هذا
الرتتيب إىل إعالن منفرد أصدره الرئيس األمريكي
بيــل كلينتون يف عام  1996رغم ما تقتضيه قواعد
التجارة الدولية بشــأن رسيان الرتتيبات التجارية
التعاقديــة -أيـا ً كانــت خصائصها -عــى النطاق
الجمركــي الكامــل ألطــراف هــذه الرتتيبــات من
دون تجزئــة أو انقطــاع ومــن دون تفضيــل بني
األقاليــم الجغرافيــة داخل بلد املنشــأ الواحد ،بما
فيهــا املناطق الحرة.
وقــد فرضــت ترتيبــات املناطــق الصناعيــة
املؤهلــة نموذجـا ً محــددا ً للتكامــل اإلقليمــي لــم
تحكمــه االعتبــارات السياســية أو االقتصاديــة
التقليدية .فرغــم املنافع االقتصادية التي حصدها
األردن ومــر مــن تصديــر منتجــات املناطــق
الصناعيــة املؤهلــة معفاة من الرســوم الجمركية
والحصــص الكميــة يف الســوق األمريكيــة ،أثــار
الربوتوكول انتقادات يف ظل غياب اآلليات الالزمة
للتمييز بني مصادر مدخالت اإلنتاج املستخدمة يف
املناطــق الصناعيــة املؤهلة ،األمر الــذي أتاح ولو
نظريـا ً مــاذا ً للســلطات الجمركيــة اإلرسائيليــة
ملواصلــة إصــدار شــهادات املنشــأ اإلرسائيليــة
ملنتجــات املســتوطنات واحتســابها ضمن نســب
القيمــة املضافــة املقــررة للمكــون اإلرسائيــي يف
منتجــات املناطق الصناعيــة املؤهلة .ومن الناحية
االقتصاديــة ،تح ّمــل األردن ومــر بموجب هذا
الرتتيــب الكلفــة املرتفعــة املرتتبة عىل اســتخدام
مدخــات اإلنتــاج اإلرسائيلية يف ســبيل اســتيفاء
نســب القيمــة املضافــة التــي فرضتهــا الواليات
املتحــدة األمريكية نظري انتفــاع منتجات املناطق
املنشــأة يف األردن ومــر من املعاملــة التفضيلية
لــدى تصديرهــا إىل الســوق األمريكية.
وتفــرض املناطــق الصناعيــة املؤهلــة
تحديــات يف حالتــي األردن ومــر ،إذ تتناقض
مــع التزاماتهمــا يف إطار منطقــة التجارة الحرة
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العربيــة الكــرى بعــدم منــح مزايــا ألطــراف
أجنبيــة تفوق املزايا املتبادلــة يف اإلطار العربي.
وتزداد اإلشــكاليات تعقيدا ً يف حالة قيام االتحاد
الجمركي العربي يف عام  ،2015إذ يصعب عىل أي
مــن الدول األعضاء يف االتحاد الجمركي مواصلة
التفرد بــإدارة منافذها الجمركية بنهج مســتقل
أو وفــق ترتيبــات مغايرة لتلك التي ســتطبق يف
االتحــاد الجمركــي العربــي ،تســمح عىل ســبيل
املثــال باســترياد مدخــات اإلنتــاج اإلرسائيليــة
بنظــام الســماح املؤقــت ،أو بمخالفة مســتويات
الرســوم الجمركيــة املوحدة.
ويُشــار إىل أن ترتيبــات املناطــق الصناعيــة
املؤهلــة تعـ ّد يف شــكلها الحــايل مخالفــة لقواعــد
منظمــة التجــارة العامليــة ،حيــث ال يوجــد ســند
قانونــي يربر حصول صــادرات تلك املناطق دون
غريهــا عىل مزايا تفضيليــة يوفرها اتفاق تفضييل
ال تعـ ّد الدولة املعنية طرفا ً فيــه ،وطاملا لم تطلب
الواليات املتحدة األمريكية الحصول عىل اســتثناء
ملنــح هذه املعاملــة التفضيلية بمقتىض املادة  9من
االتفاق املنشــئ ملنظمة التجارة العاملية ،وبمخالفة
املــادة  24مــن اتفــاق الغــات ( .)1994وقد أثريت
تحفظات بشأن ترتيبات املناطق الصناعية املؤهلة
حينمــا خضعت اتفاقية التجارة الحرة بني األردن
والواليــات املتحــدة األمريكية للفحــص يف منظمة
التجارة العاملية يف عام  ،2005إذ اعتُربت الرتتيبات
التجارية التي يرســيها الربوتوكول إخالال ً بمبدأي
عــدم التمييــز والدولــة األوىل بالرعايــة وبرشوط
منح وتبــادل التفضيــات التجارية طبقـا ً للمادة
 24من اتفــاق الغات (.)1994

تأت باآلثار
مبادرات التكامل لم ِ
المنشودة على الواقع االقتصادي
إذا مــا قورنــت التجربــة العربيــة يف التكامل
االقتصــادي بمــا قامــت بــه تجمعــات أخرى من
العالــم ،يمكن القــول إن التجربــة العربية فوّتت
الكثــر مــن مقوّمــات النجــاح ،مــا أبقــى آثارها

اإليجابيــة بعيدة عن املســتوى املنشــود يف جميع
قطاعــات الرفــاه االقتصــادي واإلنســاني .ففــي
حالــة االتحــاد األوروبــي ،مثالً ،ســاعدت عوامل
عديــدة عىل نجــاح تجربة التكامــل ،أهمها تركيز
الــدول األعضاء عىل املدخــل االقتصادي وإبقاؤه
بمنــأى عــن تأثــر القضايــا السياســية .وقد لجأ
األوروبيون إىل االســتعاضة عــن مفهوم التكامل
االقتصادي القائم عىل التعاون الحكومي بتعاون
مختلــف توجهه مؤسســات فــوق وطنيــة تتمتع
بصالحيــات خالصــة إلدارة وتوجيــه عمليــات
االندمــاج والتكامــل االقتصــادي وفــق منطلقات
ورؤيــة اســراتيجية جماعيــة .وقــد تولــت تلــك
املؤسســات يف الجماعــة األوروبيــة ومــن بعدها
املفوضية األوروبية ،واملجلس والربملان ومحكمة
العــدل والبنــك املركــزي األوروبــي وأجهزة عرب
وطنية أخرى تعنى بالشــؤون التقنية واإلدارية،
اســتكمال البنيان االقتصــادي لالتحاد األوروبي
تدريجـا ً وبرسعــات متفاوتة .ومــع ذلك ،لم تخ ُل
التجربــة األوروبيــة مــن أخطــاء ودروس يتعني
عــى الــدول العربيــة أن تســتوعبها موضوعي ـا ً
وفنيا ً وتســتفيد منها وهي بصدد اتخاذ خطوات
لتعميــق التكامــل واالندمــاج يف منطقــة تواجــه
تحديــات أمنية وسياســية واقتصادية واجتماعية
وإنســانية وعلمية جســيمة.

تحسن محدود في التجارة البينية
ّ
تعتــر املنطقة العربية من أقــل مناطق العالم
تكامـاً مــن الناحية التجارية .فنســبة الصادرات
البينيــة لــم تتجــاوز  5.2يف املائــة مــن مجمــوع
صادرات املنطقة يف عام  ،2010إال أن هذه النســبة
ترتفــع إىل  18يف املائــة إذا مــا اســتثني النفــط
ومشــتقاته من الصــادرات العربيــة .وتبقى هذه
النســبة متواضعة جــدا ً إذا ما قورنت بنســبة 65
يف املائة بني دول االتحاد األوروبي ،أو بنســبة 49
يف املائــة يف حالــة منطقة التجــارة الحرة ألمريكا
الشــمالية .ويبقى أداء املنطقة العربية يف التجارة
البينية ضعيفا ً باملقارنة بمناطق نامية أخرى مثل
تجمــع دول جنوب رشق آســيا (اآلســيان) ،الذي

يبقى أداء
المنطقة
العربية في
التجارة البينية
ً
ضعيفا

بالمقارنة
بمناطق نامية
أخرى
***
يدل االختالف
الواضح
بين تركيبة
الصادرات
العربية البينية
وتركيبة
الصادرات
العربية الكلية،
على وجود
إمكانات
كبيرة لتطوير
التجارة العربية
وتنويعها
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وصلت نســبة التجارة بني دوله إىل  24.8يف املائة،
وأفريقيا التي وصلت نسبة التجارة بني دولها إىل
 12.4يف املائة (الشــكل .30)7-2
والالفــت أن التجــارة العربيــة البينيــة أكثــر
تنوعـا ً من تجارة البلــدان العربية مع باقي بلدان
العالم (الشــكل  .)8-2فصــادرات املنطقة العربية
مــع باقــي بلــدان العالــم تغلــب عليهــا املنتجات
الكيميائيــة ،إذ تصل نســبتها إىل  83يف املائة .وقد
تميزت الصادرات العربيــة البينية بالتنوع ،حيث
بلغــت حصــة املنتجــات الصناعيــة  42يف املائــة،
واســتحوذت املنتجــات الزراعيــة عــى  14.3يف

املائــة من مجموع الصــادرات .ويف هذا االختالف
الواضــح بني تركيبــة الصادرات العربيــة البينية
وتركيبــة الصــادرات العربيــة املتجهة إىل ســائر
بلــدان العالــم ،ما يدل عىل وجــود إمكانات كبرية
لتطوير التجارة العربية ودعمها وتنويعها ،سواء
أكان بني بلدان املنطقة نفســها أم مع سائر بلدان
العالم ،وعــى إمكانية تحقيق آثار إيجابية لصالح
مســرة التكامل االقتصــادي العربي ،نتيج ًة لدعم
النشــاط االقتصادي وتحفيــز النمو وخلق فرص
العمــل يف املنطقة.31
وتعتــر بلــدان املــرق العربي أكثــر البلدان
اســتفادة مــن التجــارة العربية البينيــة ،إذ بلغت
نســبة صادراتهــا إىل البلــدان العربيــة  19.1يف
املائــة مــن مجمــوع الصــادرات ،بينمــا اقترصت
هذه النســبة عىل  5يف املائة يف حالة بلدان مجلس
التعــاون الخليجــي ولــم تتجــاوز  4.3يف املائة يف
حالــة بلدان املغــرب العربي.
ودراســة وضــع التجــارة البينيــة العربيــة
تبي أن نســبة االندماج
عىل مســتوى القطاعاتّ ،
التجــاري العربي يف القطاعات غري النفطية وغري
املنجميــة تفوق مســتوى االندمــاج يف القطاعات
النفطية .فنســبة صادرات بلــدان املرشق العربي
الزراعيــة إىل البلــدان العربيــة وصلــت إىل 69.9
يف املائــة من مجموع صادراتهــا الزراعية يف عام
 ،2010بينمــا بلغــت نســبة الصــادرات الصناعية
للمنطقــة العربيــة نحو  41.7يف املائة من مجموع
صادراتهــا الصناعيــة .وتشــكل الصــادرات
الزراعيــة إىل البلــدان العربيــة  34.8يف املائــة
من مجمــوع الصادرات الزراعيــة لبلدان مجلس
التعــاون الخليجــي وتصل هذه النســبة إىل 16.1
يف حالــة الصادرات الصناعيــة .ويبقى االندماج
التجاري لبلــدان املغرب العربي هو األضعف ،إذ
لم تتجاوز نســبة صادراتهــا الزراعية إىل البلدان
العربيــة  7.2يف املائــة مــن مجمــوع الصــادرات
الزراعيــة لهــذه البلدان ،ولم تتجــاوز الصادرات
الصناعيــة إىل البلــدان العربيــة  9يف املائــة مــن
مجمــوع الصــادرات الصناعية .والســبب يف هذا
الضعــف تركيــز بلــدان املغرب عــى التجارة مع
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البلــدان األوروبية حيث قاربت نســبة الصادرات
املتجهــة من بلــدان املغرب إىل البلــدان األوروبية
 60يف املائــة مــن مجمــوع الصادرات.32
ويفضل مصدرو بلدان املغرب العربي الرتكيز
عىل بعض األسواق التقليدية ويرتددون يف التوجه
إىل أسواق أخرى ،إذ يرون فيها عملية مكلفة وغري
مضمونــة النتائج لقلة اإلملام بخصائص األســواق
الجديــدة ،وارتفــاع كلفــة النقــل ،وعــدم وجــود
عالقات تجارية متقدمة مع املســتوردين .كل هذه
األســباب جعلت معظم املصدريــن يف دول املغرب
يحبذون تركيز أنشــطتهم مع رشكائهم التقليديني
حتــى يف موجات الركود واألزمات التي تشــهدها
أســواق عىل غرار السوق األوروبية.
لتقييــم اآلثار التجارية لتنفيذ اتفاقية التجارة
الحــرة العربية الكــرى والتي اسـتُكملت بنودها
نظريـا ً اعتبــارا ً مــن مطلــع عــام  ،2005أجريــت
مقارنة بني نســب نمــو التجارة البينيــة قبل عام
 2005وبعــده .واســتنادا ً إىل نتائج هــذه املقارنة،
املعرضــة للتأثــر بعوامــل عديدة ،يتضــح أن آثار
هذه االتفاقية عــى التجارة العربية كانت إيجابية
ولكــن محــدودة .33فبتقييم متوســط نســبة نمو
الصادرات البينية العربية ،يتضح أن هذا املتوسط
ارتفــع من  3.6يف املائــة يف الفرتة  2004-2000إىل
 4يف املائــة يف الفــرة  2010-2005يف بلدان املغرب
العربــي ،وارتفع من  6.3إىل  7.2يف املائة يف بلدان
مجلــس التعــاون الخليجــي ،ومــن  15.6إىل 16.8
يف املائــة يف بلــدان املــرق العربــي .وتلتقي هذه
النتائــج الوصفية مع نتائج نموذج الجاذبية الذي
أثبــت أن اتفاقيــة منطقة التجارة الحــرة العربية
الكــرى كان لها أثــر إيجابي ولكنــه محدود عىل
التجارة البينية.
أمــا مــن حيــث توزيــع هــذه النســب حســب
القطاعات ،فيعترب القطاع الصناعي يف بلدان املرشق
العربــي أكثــر القطاعــات املســتفيدة ،إذ ارتفعت
نســبة صادراتها الصناعية إىل البلدان العربية من
 29.6يف املائــة قبل إنشــاء منطقة التجــارة الحرة
العربية الكــرى يف الفرتة  2004-2000إىل  39.6يف
املائة بعد إنشــائها يف الفــرة  .2010-2005غري أن

هذا التطوّر لم يشــمل الصادرات الزراعية ،حيث
تراجعت نســبتها إىل األســواق العربيــة من 68.3
ســنويا ً يف الفــرة  2005-2000إىل  64.6يف املائــة
ســنويا ً يف الفــرة  .2010-2005أما صادرات بلدان
مجلس التعاون الخليجي ،فقد شــهدت نموا ً تركز
يف القطاع الزراعي ،حيث ارتفعت نسبة الصادرات
الزراعيــة مــن هذه املجموعــة إىل البلــدان العربية
من  48.7يف املائة سنويا ً قبل إنشاء منطقة التجارة
الحــرة العربية الكربى إىل  57.8يف املائة بعده .أما
عىل صعيد بلدان املغرب العربي ،فكان األثر شــبه
منعدم ،إذ اقترصت الزيادة عىل  0.4نقطة مئوية
يف جميــع الصــادرات ،أي مــن  3.6إىل  4يف املائــة
ســنويا ً قبل منطقة التجارة الحرة العربية الكربى
وبعدهــا .أما الصادرات الزراعية فتطوّرت نســبة
نموّها السنوي من  4.1يف املائة قبل منطقة التجارة
الحــرة العربيــة الكربى إىل  6.5يف املائــة بعدها.34
وعنــد تحليــل تطــور الحركــة التجاريــة بني
عامي  2000و 2010عىل مســتوى البيانات الجزئية
حســب النظــام الــدويل املنســق لتصنيــف الســلع
وترميزهــا ،يظهــر جليا ً أن الجــزء األكرب من نمو
الصــادرات البينية العربيــة يرجع إىل تطور حجم
صــادرات املنتجــات القديمــة ،أي تلــك التي كانت
تصـدّر يف عام  .2000فمجموع الصادرات العربية
إىل بلــدان مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنســبة
 196.9يف املائة باألسعار الجارية 78 ،يف املائة منها
مصدرهــا نمو حجم صــادرات املنتجــات القديمة
إىل أســواق قديمة يف املنطقــة ،و 37يف املائة نتيجة
الخرتاق أســواق جديدة بمنتجــات قديمة ،و 8.6يف
املائــة نتيجــة لتصدير منتجات جديدة إىل أســواق
عربيــة قديمــة وجديــدة .أما املنتجــات التي كانت
تصــدر يف عام  2000ولــم تعد تصدر يف عام 2010
فتمثــل  24يف املائة من مجمــوع املنتجات.35
ويف الفرتة نفســها ،شــهد مجمــوع الصادرات
العربيــة إىل بلــدان املغــرب العربــي نموا ً بنســبة
 337.2يف املائــة 54.26 ،يف املائــة منهــا نتيجة لنمو
الصــادرات مــن املنتجــات القديمــة إىل األســواق
القديمــة ،و 45يف املائــة نتيجــة الخــراق أســواق
جديدة بصــادرات قديمــة .وهذه النســبة الكبرية
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كانــت يف األســاس نتيجة لنمو التجــارة بني بلدان
املغــرب وتمكــن العديــد من املصدرين مــن إيجاد
أسواق جديدة يف بلدان املغرب العربي ملنتجات هم
بصدد تصديرها إىل بلدان أخرى ،وخاصة البلدان
األوروبيــة .وكان نمو صــادرات بلدان املغرب إىل
بلدان املرشق يف األساس معتمدا ً عىل نمو صادرات
منتجــات قديمة إىل أســواق جديدة.
وإن كانــت نســبة النمــو الــكيل للصــادرات
العربية قد بلغت  400يف املائة باألســعار الجارية،
يكــون نمو الصادرات القديمة إىل أســواق جديدة
قــد ســاهم بنســبة  64.8يف املائــة من هــذا النمو.
وهذه النتائج تدل مرة أخرى عىل أن االقتصادات
العربية لم تشــهد تحوال ً هيكليـا ً هاما ً يف قدراتها
اإلنتاجيــة مــن خــال بــروز منتجــات جديــدة
يف صادراتهــا ،إذ بقيــت مســاهمتها يف تطــور
التجــارة البينيــة العربية ضئيلة .36واســتنادا ً إىل
هــذه النتائــج ،يمكــن التأكيــد أن معظــم البلدان
العربيــة بقيت مكبلة بســلة محدودة من الســلع،
تســعى إىل تطوير صادراتها منها رغم املتغريات
الدوليــة عــى صعيــد انفتــاح األســواق العربيــة
عــى منتجــات باقــي بلــدان العالم ،والتــي كانت
تســتدعي وضــع اســراتيجيات لتنويــع القاعدة
اإلنتاجيــة ،وتأمــن ســلع جديــدة لتلبية حاجات
بلدان املنطقــة والتعامل مع املنافســة الخارجية.

تباعد بين االقتصادات العربية
مــن أهــم مــؤرشات نجــاح مشــاريع التكامل
االقتصــادي مــا تــؤدي إليــه مــن تقــارب بــن
اقتصــادات البلدان املشــاركة .ويتضح من مراقبة
تطور االنحراف املعياري ملســتويات نصيب الفرد
من الناتــج اإلجمايل يف البلــدان العربية بني عامي
 1990و 2009أن العقــد األخــر شــهد تســارعا ً يف
التباعد بني البلدان عىل املستوى االقتصادي الكيل.
فبعد أن كان االنحراف املعياري شــبه مستقر بني
عامي  1990و ،1999شهد ارتفاعا ً ملحوظا ً اعتبارا ً
من عام  ،2000وتضاعف مستواه بني عامي 2000
و 2008لينخفض يف عام  2009نتيجة لألزمة املالية
التي ألحقت أرضارا ً باالقتصادات املصدرة للنفط.
ويف عام  ،2011بلغ أعىل متوسط لنصيب الفرد من
الناتــج املحيل اإلجمــايل يف البلد العربي األكثر ثرا ًء
(قطر)  116مرة أدنى متوســط لنصيب الفرد من
الناتج املحــي اإلجمايل يف البلد العربي األكثر فقرا ً
(جزر القمر) ،بعد أن كان هذا املتوســط يف حدود
 97مرة يف العام الســابق.37
وعنــد دراســة الرتابــط بــن معـدّالت النمــو
الحقيقــي للبلدان العربيــة يمكن مالحظة ضعف
مســتوياته .38فإذا اســتثنيت الجمهورية العربية
الســورية ،وعُمــان ،ولبنــان ،واململكــة العربيــة
الســعودية ،تبدو عالقــة الرتابط بني االقتصادات
العربيــة أضعــف مــن مســتوى ارتبــاط نموهــا
باالقتصــاد األوروبي واألمريكــي .فارتباط نمو
االقتصاد املرصي باالقتصادات العربية وصل إىل
 -0.01بينمــا بلغ مســتوى ارتبــاط نمو االقتصاد
املــري باقتصــاد الواليــات املتحــدة األمريكية
 0.14وباقتصــادات االتحــاد األوروبــي .0.24
وهــذا يعني أن  14يف املائــة من النمو االقتصادي
ملرص مرتبط بالنمو يف الواليات املتحدة األمريكية
و 24يف املائة مرتبط بالنمو يف االتحاد األوروبي.
وتعتــر تونــس واألردن من أكثر بلــدان املنطقة
ارتباطـا ً باقتصــادات البلدان العربية بنســبة 13
و 12يف املائــة عــى الرتتيب مما يعنــي أن تراجع
النمو يف املنطقة العربية بنســبة  1يف املائة يؤدي
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إىل خســارة مقدارهــا  0.12يف املائــة مــن معــدل
النمو يف األردن و 0.13يف املائة من معدل النمو يف
تونس .أما باقي البلدان العربية فتتميز إما بغياب
أي ارتبــاط أو بوجــوده يف مســتويات ضعيفة ال
تتجاوز  10يف املائة .وعىل ســبيل املقارنة ،يؤدي
النمــو اإلضايف بمقدار  1يف املائة يف أملانيا إىل نمو
إضــايف قدره  0.2يف املائة يف فرنســا.

والالفــت أن درجــات ارتبــاط النمــو كانــت
ســلبية أو منعدمــة بــن العديــد مــن االقتصادات
العربيــة الهامــة كمــر واملغــرب مما يــدل مرة
أخــرى عــى وجــود فــوارق واضحة يف الــدورات
االقتصاديــة لهــذه البلــدان ،تفــي إىل صعوبات
ملموســة يف تنســيق السياســات الكليــة وتدعيــم
التكامــل االقتصــادي بــن البلــدان العربية.

❊ ❊ ❊

الرسالة األساسية من هذا الفصل هي أن جهود العمل العربي املشرتك الرسمية لم تتمكن حتى
اآلن من تحقيق نهضة اقتصادية شــاملة يف البلدان العربية .وما زال التبادل االقتصادي بني هذه
البلدان ضعيفا ً مقارنة بما هو عليه يف معظم التجمعات اإلقليمية األخرى يف العالم بالرغم من التحسن
املسجل والذي يبقى حتما ً دون اآلفاق الرحبة املتاحة للتكامل العربي الفعال يف املجال االقتصادي.
لقد أضاعت الدول العربية فرصا ً كبرية كان ســيتيحها لها التكامل االقتصادي املنشــئ لسوق
إقليمية قوامها أكثر من  350مليون نسمة ،سوق تعزز عمليات التصنيع املشرتك وتذلّل العقبات
أمــام تــداول املنتجــات العربيــة ،األمر الــذي يــزوّد املنطقة بقــدرة هائلة عىل جذب االســتثمار
العربي واألجنبي املبارش.
ومــن املنافــع التي كان يمكن أن يحققها التكامل االقتصادي العربي تطوير القدرات اإلنتاجية
مــن خــال تطوير سالســل اإلنتاج اإلقليمية واالســتفادة من امليــزات التنافســية الجزئية للبلدان
العربيــة وتطوير قطاعــات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية .كما يــؤدي دعم التكامل االقتصادي
إىل تحســن القدرة التنافســية للمنتجات العربية يف األســواق العربية ويف باقي بلدان العالم ،وإىل
تشــجيع االســتثمارت البينية من خالل تســهيل تنقل عنارص اإلنتاج من رأس املال وقوى عاملة.
ومــن املنافــع األخــرى للتكامل االقتصادي العربــي تقوية القدرة التفاوضية للــدول العربية مع
الجهات الرشيكة التجارية التقليدية (االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية) ،مما يســهم
يف تقليــص الخســائر وزيــادة األرباح مــن اتفاقيــات التجارة الحــرة معها .وما يزيــد من أهمية
تصحيــح مســار التعاون والتكامــل العربي عىل مختلف األصعدة قبل فــوات األوان وقائع ظهور
بدائــل للنفــط وتوقعات بانخفاض كبري يف الصــادرات العربية النفطية يف أقل من  20عاما ً ،نتيجة
لنضوب املخــزون وارتفاع الطلب الداخيل.
والــدول العربية مدعوة ،إزاء هذا الواقع ،إىل أن تخلق لنفســها مجــاال ً اقتصاديا ً حيويا ً باتخاذ
خطــوات جذريــة ورسيعة مــن أجل الوصول إىل تكامل اقتصادي عميق وشــامل يحقق مكاســب
اقتصاديــة واجتماعية لشــعوب املنطقة ،ويضمن لها مكانة بني التكتــات اإلقليمية التي أصبحت
توجه منظومة االقتصاد العاملي وتسهم يف رسم مستقبل بنيانه ومؤسساته الدولية .وتربز يف هذا
الســياق أهمية توظيف املقومات االقتصادية الكامنــة من أجل الدفع بتحرير التجارة يف الخدمات
وانتقــال رؤوس األمــوال وانتقال القوى العاملة وتطوير سالســل اإلنتــاج اإلقليمية وغريها من
الــروط املطلوبة لقيام مرشوع اقتصــادي متكامل يتخذ من تعميق االندماج االقتصادي العربي
يف األجلني املتوسط والطويل هدفا ً مطلقا ً له ،بحيث تُغل ّب املصالح الكلية عرب الوطنية عىل أي من
التوجهات الوطنية الضيقة.

أضاعت
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ً
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الفصل الثالث
التكامل الرسمي العربي في
السياسة وقطاعات أخرى

تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا
وإذا افترقن تكسرت أحادا
من الرتاث العربي

التكامل الرسمي العربي في السياسة
وقطاعات أخرى
شــهد القرن املايض محاوالت وتجارب عديدة للوحدة بني الدول العربية ،اتخذ بعضها شــكل الوحدة االندماجية بني دولتني
أو أكثر ،بينما اتجه بعضها اآلخر نحو إنشــاء كتل إقليمية تهدف إىل تحقيق التكامل بني أعضائها يف مختلف القطاعات .وبعض
هذه التجارب تكل ّل بالنجاح مبرشا ً بإمكانات لتحقيق التكامل عىل نطاق أوسع ،وبعضها تغل ّبت فيه عوامل اإلخفاق عىل مقوّمات
االستمرار فاصطدم بعوائق خارجية وداخلية قبل أن يحقق اخرتاقا ً .وال شكّ يف وفرة النبت الطيب الساعي إىل الوحدة يف الوطن
العربي ،ولكن هذا النبت الطيب عادة ال يعيش لينمو ويزدهر ،بل كثريا ً ما يزوي ويُحترض ما لم تتوفر له األرض الخصبة للنمو
وملقاومة األعشاب الضارة.
ويستعرض هذا الفصل محاوالت التكامل والتجارب التي شهدتها املنطقة عىل الصعيد السيايس ،ثم يتناول منظومة التكامل
الرســمي القائمة حاليا ً يف الوطن العربي .ويســتعرض حال التكامل يف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،والزراعة ،والنقل؛
ويتطرق إىل وضع التكامل بني البلدان يف ضوء املد التحرري العربي؛ ويبني األرضار التي تلحق باملواطن العربي جراء ضعف هذا
التكامل ،والفرص التي يمكن االستفادة منها يف حال امليض بمرشوع التكامل إىل املستوى املنشود.

تجارب لم تستمر في التكامل
العربي السياسي
تكل ّلــت بعــض محاوالت وتجــارب الوحدة
بني الــدول العربية بالنجــاح ،بينما بقي الكثري
منهــا يف إطــار املحاولــة .ففــي بدايــات القرن
العرشيــن ،توحــدت نجــد والحجــاز واملخالف
الســليماني ورشق الجزيرة وشــمالها وجنوبها
يف اململكــة العربيــة الســعودية .ويف عام 1971
قامــت اإلمــارات العربية املتحدة بتوحيد ســت
إمــارات ســاحلية عــى الخليــج العربــي وهــي
أبوظبــي ودبــي والفجرية والشــارقة وعجمان
وأم القويــن ،انضمــت إليهــا رأس الخيمــة يف
عــام  1972ليصبــح عددها ســبع إمــارات .كما
توحــدت اليمــن مــن اليمــن الشــمايل واليمــن
الجنوبــي عام .1990
غري أن مشــاريع االتحــاد والتكامــل العربي

التــي لــم تكــد تنشــأ حتــى تفككــت هــي أكثــر
عــددا ً .كمــا أن األعــوام املاضيــة شــهدت عــى
أفــكار وحدوية لــم تر النور مثــل وحدة الهالل
الخصيــب ،أو ســوريا الكــرى (أساسـا ً األردن،
وســوريا ،والعــراق ،وفلســطني ،ولبنان) ،وعىل
اتحــادات ُولــدت ثم انهــارت دون أن ترتك أثرا ً،
ومنها االتحاد العربي الهاشــمي الذي تشــكل يف
عــام  1958من اململكة األردنية واململكة العراقية
ثــم انفــرط بعــد انقــاب الجيــش يف العــراق يف
تموز/يوليو من العام نفســه؛ ومجلس التعاون
العربي الذي أنشئ يف عام  1989بعضوية األردن
والعراق ومرص واليمن الشــمايل وانفض يف عام
 1991بســبب انقســام أعضائه حــول املوقف من
حرب الخليــج الثانية.
وشــهد القرن املايض كذلك نزعة إىل الوحدة
االندماجيــة بني بعــض بلدان املنطقــة ،فيما ييل
أهم نماذجها.

ّ
تكللت بعض
تجارب الوحدة
بين الدول
العربية
بالنجاح ،غير أن
مشاريع االتحاد
والتكامل
العربي التي
لم تكد تنشأ
حتى تفككت

ً
هي أكثر
عددا
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المملكة العربية السورية

كان من
نتائج سقوط
مشروع
المملكة
العربية
السورية
تراجع دور
ذلك الفريق
من الحركات
السياسية
العربية الذي
كان يعتقد
بإمكانية تحقيق
المشروع
العربي عن
طريق التعاون
مع القوى
الكبرى في
الغرب

كانــت الخطــوة األوىل التــي اتخذهــا العــرب
عــى طريق توحيــد أوطانهم يف القــرن العرشين،
عقــد املؤتمــر الســوري العام يف دمشــق يف آذار/
مــارس  ،1920الذي صــدر عنه اإلعــان عن قيام
اململكة العربية الســورية عىل رأسها األمري فيصل،
كنواة لكيان أوســع يضم أجزاء أخرى من املنطقة
العربيــة .وكان العــرب الذيــن تمثلــوا يف املؤتمــر
الســوري العام حاربوا إىل جانــب الحلفاء ،وتلقوا
منهم وعودا ً علنية ورصيحة بمســاعدتهم يف إقامة
دولــة مســتقلة وموحــدة يف املــرق العربي .كما
تلقــوا تأييدا ً من إدارة الرئيــس األمريكي وودرو
ويلســون التي أرســلت لجنة دولية باســم كينع-
كريــن إىل ســوريا للوقــوف عىل مطالب ســكانها
الوطنيــة فأوصــت برضورة الحفــاظ عىل الوحدة
الســورية ،مع إعطاء لبنان اســتقالال ً ذاتيا ً .1إال أن
أوىل تجليــات املــروع العربــي االتحــادي انتهت
بدخول قوات الجنرال هنري غورو دمشــق صيف
عــام  ،1920وقضائها عــى الحكومة العربية فيها.
وتبــع االحتالل الفرنيس لســوريا تطبيق سياســة
متشــددة تجاه مؤيدي املرشوع العربي االتحادي،
وسياسة احتضان ودعم ملناهيض هذا املرشوع من
القــوى اإلقليمية واملحلية.
وكان مــن نتائــج ســقوط اململكــة العربيــة
الســورية ،تراجع دور ذلك الفريــق من الحركات
السياســية العربيــة ،الــذي كان يعتقــد بإمكانيــة
تحقيــق املــروع العربي عن طريــق التعاون مع
القوى الكــرى يف الغرب ،وصعود فريق اعترب أن
الخــاص مــن ســيطرة دول الغرب عــى املنطقة،
والتعــاون مــع القــوى املناهضــة لهــا والرافضة
للوضــع الراهــن هــو الــرط األســاس لتحقيــق
املــروع العربي.

الحلف العربي
بعد عقد من انهيار اململكة العربية الســورية،
تــداول زعماء العراق واململكة العربية الســعودية
بشــأن تأســيس ما دعوه بالحلف العربي .وقد بدأ
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املرشوع بمبــادرة بريطانية إىل ترتيب لقاءات بني
زعمــاء البلديــن ،بغرض وضع حــد لالضطرابات
الحدوديــة بينهما ،والتــي باتت تثري قلق بريطانيا
بشــأن ضمــان خطــوط املواصــات إىل الهنــد.
وأســفرت املبــادرة الربيطانية عن عقــد معاهدات
تعــاون بــن البلديــن يف عــام  ،1931ممــا شــجع
الزعماء السعوديني والعراقيني عىل تطوير املبادرة
بتحويلها إىل حلف عربي .وتم التوافق بينهما عىل
مرشوع معاهدة أكّد عىل التعاون األمني والسيايس
والوظيفي بني البلدين ،وعىل توسيع الحلف بحيث
يشمل مرص واليمن ورشق األردن وسوريا ولبنان
بعد استقاللها.
وعارضت السلطات الربيطانية تحوّل مبادرتها
املحــدودة إىل مرشوع عربــي ذي أهداف تعاضدية
شاملة وبعيدة املدى .وظهرت تلك املعارضة بادئ
األمــر يف إلحاح املســؤولني الربيطانيني عىل تعديل
ديباجــة مرشوع املعاهدة ،بحيــث يحذف منها كل
مــا لــه صلة بفكــرة القوميــة العربية .وملــا عدلت
الديباجــة ،طلب املســؤولون الربيطانيــون تجريد
يغي
املــروع من طابعه الســيايس واألمنــي .ولم ّ
الجانب الربيطاني موقفه عندما رشح املســؤولون
العــرب أهميــة هذا الجانب لجهــة تحصني املنطقة
العربية ضد مشــاريع الغزو والتوسع اإليطالية يف
املنطقة ،وهو ما كانت بريطانيا نفســها تسعى إىل
تحقيقــه .ومل ّا قبــل الزعماء العــرب بحرص الحلف
العربــي يف مجــاالت التعاون الوظيفــي بني الدول
العربيــة ،رد الجانــب الربيطاني عىل هــذا املوقف،
باملزيــد مــن التحفظــات ضــد املرشوع ،ممــا أقنع
الزعمــاء العرب بأن الســلطات الربيطانية مصممة
عــى إحباطــه فتوقفــوا عــن متابعــة األمــر تجنبا ً
لخــوض رصاع غــر متكافئ معها.2
ولــم يختلــف كثــرا ً موقــف دول املحــور من
الوحدة العربية عن موقف الحلفاء .فأملانيا لم تكن
أساسـا ً تؤيد مــروع الوحدة العربيــة ،وال كانت
تعــارض اإلمربياليــة األوروبيــة بــل عــى العكس
كانت تعترب أنها األجدر بقيادتها .3وإيطاليا حليفة
أملانيــا الرئيســية ،كانت تعارض الوحــدة العربية،
لرغبتهــا يف ضــم البلــدان العربيــة املتوســطية إىل
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«إيطاليا الكربى» .وحكومة فييش الفرنسية ،حليفة
دول املحور ،كانت تسعى إىل الحفاظ عىل ما تبقى
مــن اإلمرباطوريــة الفرنســية يف البــاد العربيــة.
وإســبانيا التــي كانــت تتعاطف مــع دول املحور،
وتحظــى بدعمهــا ،كانــت ترغــب يف الحفــاظ عىل
مصالحهــا يف املغرب .فضالً عــن ذلك ،كانت أملانيا
تخــى أن يؤدي دعم املرشوع العربي إىل اإلرضار
بسياسة هتلر القاضية بعدم إغالق أبواب املصالحة
والتفاهــم مع بريطانيا .ولم ترغــب أملانيا يف تأييد
املرشوع العربي ألنه كان يتناىف مع اتفاقية التسفري،
التــي عقدتها مع الحركة الصهيونية ،للتعاون عىل
إجــاء يهود أملانيا وأوروبا عن القارة ،وإرســالهم
إىل فلسطني .باختصار كانت أملانيا رغم حربها مع
بريطانيا ،ال تزال تراعي الوضع الراهن يف املنطقة
العربيــة ،وتفضل أن تتقاســمه القــوى األوروبية
وفقا ً لنظام «التفاهم الودي» ،وسايكس-بيكو ،عىل
أن يحقق العــرب مرشوعهم االتحادي.4
ويف ظل الفشــل يف الحصــول عىل تأييد أي من
املعســكرات الدولية املتحاربة للمــروع العربي،
بدأت الدعوة إىل الحياد تنمو يف أوساط مؤيّدي هذا
املــروع خالل الحرب العامليــة الثانية ،وتطوّرت
بعد الحــرب إىل عدم االنحياز والحياد اإليجابي.

الجمهورية العربية المتحدة
أتت حرب الســويس يف عام  1956لتســتهدف
الحيلولــة دون توطيــد زعامــة مــر بقيــادة
الرئيــس جمــال عبــد النــارص ،كقاطــرة ملرشوع
الوحــدة العربية .5ولكن الحــرب ونتائجها لعبت
دورا ً مهما ً يف التقارب املرصي-السوري ،ومن ثم
يف والدة الجمهوريــة العربية املتحدة يف شــباط/
فرباير  1958عىل أكتاف قوميني عرب بزعامة عبد
النارص ،اعتقدوا أن تحرر البلدين من االســتعمار
هــو بمثابــة حجــر األســاس يف تحقيــق االتحــاد
العربــي .6وبعــد ســنوات ثــاث مــن تأسيســها،
أنهيت الوحدة يف أعقاب انقالب عســكري سوري
يف أيلول/ســبتمرب .1961
وقــد تعــددّت دواعــي اإلخفــاق واألخطــاء يف
هذه التجربة ويأتي عىل رأســها انعــدام التواصل

الجغــرايف بــن البلديــن والتناقــض بــن التوجــه
االشــراكي الــذي كانــت تأخــذ به مــر حينذاك
والتكويــن الرأســمايل املزدهر يف ســوريا حني بدء
الوحدة ،وغياب الديمقراطية السليمة يف الحكم ،ال
سيما فيما يتصل بخضوع القطر السوري للقيادة
املركزية يف مرص .كما لم تسلم املحاولة من مكائد
تحالــف ضم الرشائح الرأســمالية الســورية التي
تــررت من تأميــم أصولهــا االقتصادية ،وقوى
الهيمنة الخارجية وبعض القوى اإلقليمية التي لم
تتــورع عن تمويل محــاوالت االنفصال.

المنظومة الرسمية القائمة
للعمل العربي المشترك
جامعة الدول العربية
يف عــام  1941أدىل أنتونــي إيــدن ،وزيــر
الخارجيــة الربيطاني ،بترصيح تناول فيه مســألة
الوحــدة العربيــة ،قائالً إنه يعتــر تقوية الروابط
الثقافيــة واالقتصاديــة وحتــى السياســية بــن
البلــدان العربية أمرا ً طبيعيـا ً وصائبا ً ،وأن بالده
مســتعدة لدعم أي مرشوع يف هذا النطاق رشيطة
أن يحــوز عــى املوافقــة العامة .7وهــذا الترصيح
ولّــد انطباعا ً بأن الحكومــة الربيطانية كانت تؤيد
مــروع الوحدة العربية ،فســارع الزعماء العرب
املؤيدون للغرب ،إىل االســتفادة من فرصة صدور
هــذا الترصيــح للتحرك من أجل تحقيق مشــاريع
التعــاون اإلقليمــي .فدعــا كل من نوري الســعيد،
رئيــس الحكومــة العراقية ،ومصطفــى النحاس،
رئيــس الحكومــة املرصيــة ،إىل تأســيس جامعــة
الــدول العربية .واســتجاب قــادة الــدول العربية
املســتقلة آنــذاك لهــذه الدعــوة ،وصــوال ً إىل عقــد
مؤتمــر يف ترشين األول/أكتوبــر 1944؛ أعلن فيه
تأســيس الجامعة ،وصدر بروتوكول اإلسكندرية
الذي حــدد منطلقاتها الرئيســية.
وأصبحت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها
يف عام  1945اإلطار الرسمي للتعاون العربي .وقد
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تأسســت الجامعة من ســبع دول عربية هي رشق
األردن ،وســوريا ،والعراق ،ومرص ،والســعودية،
واليمن ومن ثم توســعت لتشــمل الــدول العربية
االثنتني والعرشين .وكان امللحق الخاص بفلسطني
قــد أعطــى الصالحيــة ملجلــس الجامعــة باختيار
مندوب عن فلســطني لالشــراك يف أعماله إىل حني
تمكّن هذا القطر من ممارسة استقالله فعالً؛ وقد
جــرى تعديل ذلــك يف عام  1976بقبول فلســطني،
تمثلها منظمة التحرير الفلســطينية ،عضوا ً كامالً
يف الجامعة.
وحــدد امليثاق الغــرض من تأســيس الجامعة
بتوثيــق الصالت بني دولها تحقيقا ً للتعاون بينها
وصيانـ ًة الســتقاللها وســيادتها .وحـدّدت املادة
الثانية من امليثاق مجاالت التعاون لتشمل الشؤون
االقتصاديــة واملاليــة؛ واملواصــات؛ والجنســية
والجــوازات وتطبيق األحكام وتســليم املجرمني؛
والشــؤون االجتماعية والصحية؛ والثقافة .وترك
امليثــاق الباب مفتوحـا ً لتعديله لجعل الروابط بني
الــدول «أمتن وأوثق وإلنشــاء محكمة عدل عربية
ولتنظيم صالت الجامعة بالهيئات الدولية التي قد
تنشأ يف املستقبل لكفالة األمن والسالم» .وأضيفت
إىل امليثاق يف عام  2005املادة  19التي تقيض بإنشاء
الربملان العربي.
ويف عــام  1950وقّعــت الــدول األعضــاء يف
الجامعــة عــى معاهــدة الدفــاع العربي املشــرك
والتعاون االقتصادي ،وذلك حرصا ً من تلك الدول
«عىل اســتقاللها ومحافظــة عىل تراثها املشــرك.
واســتجابة لرغبــة شــعوبها يف ضــم الصفــوف
لتحقيق الدفاع املشــرك عن كيانها وصيانة األمن
والسالم ...وتعزيزا ً لالستقرار والطمأنينة وتوفري
أســباب الرفاهيــة والعمــران يف بالدهــا» .وقضت
املعاهــدة بإنشــاء مجلــس للدفــاع املشــرك لدعم
املقومــات العســكرية للدول األعضــاء وتعزيزها،
والتخــاذ التدابــر الوقائيــة والدفاعيــة للتعامــل
مــع املخاطــر والتهديــدات التــي قد تتعــرض لها
تلــك الــدول .كما قضت بإنشــاء مجلس اقتصادي
لتوفــر الرفاهيــة يف البــاد العربيــة مــن خــال
تعاون الدول األعضاء «عىل النهوض باقتصاديات

بالدهــا واســتثمار مرافقهــا الطبيعيــة وتســهيل
تبــادل منتجاتها الوطنيــة ،والزراعية والصناعية،
وبوجــه عــام عــى تنظيــم نشــاطها االقتصــادي
وتنســيقه وإبرام مــا تقتضيه الحال مــن اتفاقات
خاصــة لتحقيق هذه األهداف» .وتعهدت الدول يف
املعاهــدة بــأال تعقــد أي اتفــاق دويل يناقض هذه
املعاهــدة ،وبــأال تســلك يف عالقاتهــا الدولية ومع
الــدول األخرى مســلكا ً يتناىف مــع أغراضها.

المجالس والمنظمات العربية
باإلضافــة إىل املجلــس االقتصــادي الــذي
أنشــئ بموجب معاهدة الدفاع املشــرك والتعاون
االقتصــادي بني الــدول العربية ،وأصبح فيما بعد
املجلس االقتصادي واالجتماعي ،أنشئ اعتبارا ً من
ســبعينات القرن املايض ثالثة عرش مجلسا ً وزاريا ً
لشــؤون الصحة ،والشــباب والرياضة ،والشؤون
االجتماعيــة ،والداخليــة ،واإلســكان والتعمــر،
والعدل ،والنقل ،والبيئة ،واالتصاالت واملعلومات،
واإلعالم ،والكهرباء ،والسياحة ،واملياه .وقد أنيط
بهذه املجالــس تعزيز التعاون وتوحيد الجهود يف
مجال عملها؛ كما أنيط ببعضها توحيد الترشيعات
العربية ،وتوحيد الكلمة العربية يف املحافل الدولية.
كمــا أنشــئت اعتبارا ً مــن الخمســينات ثماني
متخصصــة غطت مجــاالت عملها
ّ
عــرة منظمــة
مختلــف القطاعــات التنموية يف البلــدان العربية.
ويتضمن امللحق السابع تفاصيل عن هذه املنظمات
واألهــداف التي أنشــئت من أجلها.
ولكــن حصيلــة هــذه املنظومــة لــم تكن عىل
قــدر املرتجــى ،ويتضمن اإلطــار  1-3وجهة نظر
يف أســباب نجاح بعض تجارب التكامل بني الدول
العربيــة وإخفــاق بعضها اآلخر.

مشاريع التكامل الفرعية
يف مــوازاة العمــل العربــي املشــرك يف إطار
الجامعــة العربيــة ،قــام اتحــادان إقليميــان بني
مجموعــات من البلدان العربية هما اتحاد املغرب
العربــي ومجلس التعاون الخليجــي .وبينما ظل
اتحــاد املغرب العربي أســر تــأزم العالقات بني
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تجارب يف التكامل العربي

عارصت أربع تجارب تكاملية يف حقيل الصحة والرتبية والتعليم.
ُ
عرب عدة عقود من العمل العام الوطني والقومي
للتخصصات
ّ
األوىل يف منتصف سبعينات القرن املايض عندما وافق مجلس وزراء الصحة العرب عىل قيام املجلس العربي
الطبية الذي اقرتحته دولة البحرين آنذاك عىل مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية فتبنَّى االقرتاح وتقدَّم به ملجلس
وزراء الصحة العرب.
كان الهــدف وجــود مجلــس عربي يضع برامج تعليميــة وتدريبيّة لألطباء العرب يف مختلــف التخصصات ،بحيث يتم
التدريب يف املستشفيات التعليمية عرب الوطن العربي كل ِّه تحت إرشاف املجلس ،وينتهي بامتحان عربي واحد وإصدار شهادة
تخصص للناجحني يف التدريب واالمتحان معرتف بها من قبل كل األقطار العربية.
ّ
بــدأ الربنامــج بأربعــة تخصصات ليصل اليــوم إىل عرشين ،وبســت دول عربية لينتهي اليوم بجميعهــا ،وببضع مئات
متــدرِّب ليصل اليوم إىل خمســة عرش ألف متد ِّرب.
التخصص ،ولكن قسما ً كبريا ً منهم
ّ
قبل املرشوع كان األطباء العرب يذهبون إىل أوروبا وأمريكا للحصول عىل شهادات
يفضل البقاء يف تلك البلدان ،فال يعود لوطنه ،وينضم هؤالء ملاليني العقول والقدرات العربية التي هاجرت إىل الخارج.
كان ِّ
مــا جعــل املرشوع ناجحا ً كان وجود اإلرادة السياســية واإليمــان العروبي الوحدوي عند مجموعــة من وزراء الصحة
العرب الذين دعمــوه بالوقت واملال والحماس.
التجربة الثانية الناجحة تمثَّلت يف موافقة مجلس وزراء الرتبية والتعليم لدول الخليج العربية يف أوائل ثمانينات القرن
املايض عىل إنشاء جامعة مشرتكة يف البحرين تهتم بتعليم التخصصات التي لم تكن متوافرة يف بعض دول الخليج الصغرية
آنذاك والتي كانت ستكون مكلفة إىل أبعد الحدود لو قامت بها تلك الدول الصغرية.
اليوم تقف جامعة الخليج العربي املشرتكة شامخة بالرغم من الكثري من العقبات التي واجهتها أثناء السنني األوىل من
قيامها .وهي تحتاج إىل تطوير أكثر لتخدم هدفها األسايس ،ولكن املهم أنها موجودة تمثِّل إرادة تكاملية مشرتكة وتؤكد أن
املشاريع التكاملية العربية املشرتكة يمكن أن تبقى وتتنامى إذا وجدت اإلرادة السياسية الوحدوية عند األنظمة العربية يف
مستوياتها املختلفة وليس يف قيادات قممها فقط.
التجربة الثالثة تمثَّلت يف محاولة جديَّة عند بداياتها ،يف منتصف ثمانينات القرن املايض ،لتوحيد املناهج الدراســية يف
دول الخليج العربية .واملرشوع ال يزال موجودا ً ولكنه يســر ببطء.
التجربة الرابعة ماتت يف املهد .يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (أليكسو) ،اتخذ قرار بإيجاد جامعة عربية
مشــركة تعنى بدراســات ما بعد شــهادة البكالوريوس يف تخصصات مفصلية وتعطي اهتماما ً كبريا ً للبحوث ،وتهت ُم بأمر
تعريــب التعليــم الجامعي ،بما فيــه تعريب العلوم الطبيعية .لقد مــات املرشوع لغياب اإلرادة السياســية آنذاك عند وزراء
الرتبية العرب ولغياب القدرات اللوجســتية عند أليكسو.
ما الذي يعنيه كل ذلك؟ الذي يعنيه هو إمكانية القيام بمشاريع تكاملية يف ألف شكل وشكل .وهذه بدورها ستصب
يف النهاية يف مجرى وحدة األمة العربية والوطن العربي الكبري .الكثري من هذه املشاريع لن تحتاج لقرارات القمم العربية
وال حتى قرارات رسمية حكومية تدخل يف عبث املناقشات السياسية .الوزراء العرب ومن دون مكانتهم اإلدارية يستطيعون
أن يفعلوا العجب يف مضمار التكامل.
حتــى لــو وضعنا جانبا ً إيديولوجية الوحدة العربية ،التي أؤمن بها مثــل املاليني اآلخرين من املواطنني العرب كمدخل
لنهضة هذه األمة وتفجري طاقاتها ،فإن عرص العوملة الذي نعيش أثبت أن قيام التكتالت اإلقليمية املتكاملة املتعاونة يف كل
الحقول دون استثناء سيحمي مكونات تلك التكتالت لتتعامل مع اآلخرين ومع النظام العوملي الدويل بنديّة وإبداع ذاتي.
املصدر :عيل فخرو ،مراسلة مع فريق التقرير.
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ساهم
ضعف البنى
األساسية
لقطاع النقل
من طرق
وسكك حديدية
في ضعف

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

الجزائر واملغرب بسبب قضية الصحراء الغربية،
نجــح مجلــس التعــاون الخليجــي الذي تأســس
يف عــام  1981يف التقـدّم بمراحــل التكامــل بــن
بلدانه ،ربما بســبب التقارب الجغرايف والتجانس
يف البنــى املجتمعيــة ،أي السياســية واالقتصادية
والثقافيــة .فقــد أثبــت املجلس أنه أكثــر تجارب
الوحــدة الفرعية العربية ثباتـا ً وفعالية وحيوية،
إذ أبدى قدرة عىل التشـ ّكّل باســتمرار ،اســتجابة
ملقتضيات سياســية إقليمية.
ومــع أن مجلس التعاون الخليجي يُعد الحالة
املثــال عىل مجموعــة فرعية من البلدان يف املنطقة
العربيــة ويف العالــم ،تتجانــس من حيــث طبيعة
البنيــة املجتمعيــة وأنظمــة الحكــم إىل حــد كبري،
وتحظــى بمســتوى من الوفرة املاليــة ،لم يتمكن
مــن االرتقــاء بالتكامل بني أعضائه إىل املســتوى
املمكــن واملرجــو .فظلــت بعض مراحــل التكامل
االقتصادي ،مثل العملة الخليجية املوحدة ،أسرية
تبايــن يف املواقــف أدّى إىل تعطيلهــا .ويف أيــار/
مايــو  ،2012أعلــن عن قــرب تحويــل املجلس إىل
اتحــاد ،إال أن تبايــن مواقــف دول املجلــس حال
دون تحقيــق ذلك.

التبادل التجاري
والسياحي
والثقافي بين
الدول العربية

التكامل العربي القطاعي
ال يقــوم تكامل حق بني مجموعــة من البلدان
مــن دون نهج يشــمل جميــع قطاعــات االقتصاد
واملجتمــع ،يسـهّل حركــة انتقال البرش والســلع،
ويؤمــن مــا يتطلبه ذلك مــن بيئة مــؤازرة وبنية
أساسية داعمة .وهذا ما يُقصد بالتكامل القطاعي.

البنى األساسية والنقل
يعانــي النقــل يف املنطقة العربية من مشــاكل
جمة مــن أهمها ضعف البنى األساســية وضعف
كفاءة حركة البضائع والركاب وارتفاع تكاليفها
وانعدام رشوط السالمة واألمن وضعف الرتتيبات
اإلجرائية (اللوجستية) وعدم تكامل أنظمة النقل،
وعدم تنظيم النقل املتعدد الوسائط وعدم مواءمة
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الهياكل املؤسسية والترشيعات ،وضعف االهتمام
باالنضمــام إىل االتفاقات الدولية أو اإلقليمية ذات
العالقــة أو عــدم تنفيــذ القائم منها ،مما ســاهم،
ضمــن عوامل أخرى ،يف ضعــف التبادل التجاري
والســياحي والثقايف بني تلك الدول .فالنقل الربي
عــى الطــرق وبالشــاحنات ،مثـاً ،هــو مــن أكثر
الوسائل املستخدمة يف النقل بني األقطار العربية.
ومــع ذلك ،تبلغ تغطية شــبكة الطــرق يف املنطقة
العربية حوايل  749ألف كلم ،أي ما يوازي  54كلم
لكل ألف كلم مربع من مســاحة املنطقة العربية.8
وتعترب هذه التغطية متواضعة مقارنة باملســاحة
الشاســعة للبلدان العربية التــي تبلغ  14.2مليون
كلم مربــع .9ويفتقر حوايل نصف البلدان العربية
إىل خطــوط للســكك الحديدية .وحتــى يف البلدان
التي تتوفر فيها هذه الخطوط ،توضح املعلومات
املتوفــرة أن نســبة طــول الشــبكات إىل املســاحة
اإلجماليــة للبلــد هــي يف أدنى املســتويات مقارنة
بمناطق أخرى يف العالم.
وتعتــر مخططات الربط بــن الدول العربية
بالطرق الدولية أو بالســكك الحديدية الدولية أو
خطوط النقل البحري والجوي الرشايني الحيوية
التــي مــن شــأنها تســهيل انتقــال األشــخاص
والخدمــات والبضائــع بــن الــدول .ومــن هــذا
املنطلــق ،تعمــل اللجنة االقتصاديــة واالجتماعية
لغربــي آســيا (اإلســكوا) بالتعــاون مــع جامعة
الــدول العربيــة عىل تطوير نظــام النقل املتكامل
يف املــرق العربــي منذ عام  ،1998وعىل دراســة
ســبل تمويل البنــى التحتيــة للمشــاريع املتعلقة
بتنفيــذ مختلــف مكوناته .ويشــمل نظــام النقل
املتكامــل اتفاقــات متعــددة منهــا اتفــاق الطرق
الدوليــة يف املــرق العربــي ،واتفــاق الســكك
الحديديــة الدوليــة يف املــرق العربــي ،ومذكرة
التفاهم بشــأن التعاون يف مجال النقل البحري يف
املرشق العربي ،وإنشــاء اللجان الوطنية لتسهيل
النقــل والتجــارة ،وتنســيق الهيــاكل املؤسســية
والترشيعــات يف قطــاع النقــل .وقد ســهلت هذه
االتفاقــات تحقيق إنجازات ومكاســب هامة نحو
التكامــل العربي يف قطــاع النقل.
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وقــد اعتمــدت القمة العربيــة العاديــة الثانية
والعــرون (ليبيــا )2010 ،مخطــط الربط الربي
بالطــرق الدوليــة بــن البلــدان العربيــة بنفــس
املواصفات الفنية املعتمدة يف اتفاق الطرق الدولية.
ويجــري العمــل حاليا ً ضمن إطــار مجلس وزراء
النقــل العرب عىل إعــداد خطة عمل تشــارك فيها
املنظمــات اإلقليميــة املختصة وصناديــق التمويل
العربية للمــي يف التنفيذ.
وقــد اعتمــد مخطــط الربــط الربي بالســكك
الحديديــة يف القمــة العربية التنمويــة االقتصادية
واالجتماعيــة يف الكويت يف عــام  .2009ومن املهم
اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل التقــدم يف العديد من
بلــدان املرشق العربــي يف إعداد الدراســات الفنية
واملاليــة ملشــاريع إنشــاء الســكك الحديديــة ،وقد
رشعــت العديد مــن الدول ،وخاصــة دول مجلس
التعــاون الخليجــي ،يف التنفيذ.

البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات
لــم تصــل أي دولــة عربيــة بعــد إىل مرحلــة
اإلقــاع التنمــوي االقتصــادي والتكنولوجــي ،يف
حني نجحت العديد من الدول النامية األخرى مثل
دول الــرق األقىص وبعض دول أمريكا الالتينية
يف ذلــك ،من خــال التزامها سياســة االعتماد عىل
الــذات يف التكنولوجيا والصناعــة ،والتزامها ببناء
القــدرات الوطنيــة يف جهــود ومشــاريع التنمية.
وكانــت سياســة التكامل التكنولوجي شــبه غائبة
يف املنطقة العربيــة ،حيث قلة عدد مراكز البحوث
املشــركة وكليات الدراسات العليا العربية الطابع
والعاليــة الجــودة ،وغيــاب الدوريــات العلميــة
العربيــة باملســتوى العاملي ،وضعــف العالقة بني
العلمــاء العــرب .ويصطــدم تطــور مجتمع علمي
عربــي بعــدم تخصيص املــوارد لتمويــل البحوث
املشــركة والتعاون يف البحث ،وغياب التســهيالت
والتجهيــزات املشــركة التي تدعــم ذاك التعاون.
ويســجل مســتوى التعاون بني الدول العربية
يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
تحســنا ً ،رغــم التباين الكبري بني الــدول يف القدرة
عىل تمويل املشــاريع واملبادرات التكنولوجية ،ويف

املستوى املعريف للقوى العاملة ،والنضج يف تسيري
القطــاع .وتُبذل حاليـا ً جهود يف قطاع تكنولوجيا
املعلومــات واالتصــاالت يمكــن أن تكون أساسـا ً
لتطــور وتوســع يف املســتقبل ،ودافع ـا ً ملــروع
التكامل العربي .10ومن هذه الجهود ،التعاون بني
جامعة الدول العربية وبعض املؤسســات الدولية
مثــل اإلســكوا يف تنفيــذ مــروع إقليمــي عربــي
خاص بتسجيل النطاقات العربية ضمن النطاقات
العلويــة عىل شــبكة اإلنرتنــت ،ومــروع لحماية
النــشء العربي عىل اإلنرتنت ،واســتكمال مرشوع
بوابة املــؤرشات العربية.
وقامــت مشــاريع عربية ،وإن كانــت ال تزال
متواضعــة ،لتضييــق الفجــوة الرقميــة وتطوير
قــدرة النفــاذ إىل التكنولوجيــا واملعلومــات.
وتركــز هــذه املشــاريع عــى تمويــل الحاضنات
اإلطار 2-3

لم تصل أي
دولة عربية
بعد إلى
مرحلة اإلقالع
التنموي
االقتصادي
والتكنولوجي

األسماء العربية لنطاقات اإلنرتنت

هــي عناويــن مواقع اإلنرتنــت ،ولكن مكتوبة باللغــة العربية بحيث
تســتخدم بالطريقة نفســها التي تســتخدم بها العناويــن الحالية يف
مختلف التطبيقات التي تســتخدم فيها أسماء النطاقات ،وخصوصا ً
يف تصفــح املواقــع والوصــول إليها .وهي تعتمد عىل فكرة بســيطة
تتمثــل يف أن يكون الســم النطاق العربي ترميــز مقابل له يخزن يف
خادمــات النطاقــات بنظــام ( )ASCIIالذي ال تقبــل الخادمات غريه
بينما يبقى اســم النطاق يف واجهة املستخدم مكتوبا ً بالعربية أو أي
لغــة أخرى .وتتم عملية التحويل بني اســم النطاق العربي والرتميز
املقابل له بشــكل غري محسوس للمستخدم ودون الحاجة إىل تركيب
برامج خاصة أو تغيريات عىل خادمات النطاقات .وهذا الحل التقني
ليس حالً جديدا ً تماما ً بل حل موجود ومطروح منذ مدة طويلة من
جانــب منظمة مهنديس اإلنرتنت واملعنية بالبحث يف الجوانب التقنية
والتطويرية لإلنرتنت.
وقــد أدخلت مرص اســم النطــاق «.مرص» يف ترشيــن الثاني/نوفمرب
 .2009وبحلــول عــام  2012أصبــح هنــاك أيضا ً «.امــارات» .وهكذا،
دخلــت اللغــة العربية ،أســوة باللغــات غــر الالتينية مثــل الهندية
والروســية والكورية ،املجــال الرقمي.
املصدر :أسماء النطاقات العربية.http://arabic-domains.org ،
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التكنولوجيــة ،وتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة
لتضييــق هــذه الفجوة.
كمــا أن هنــاك مشــاريع مشــركة ،وخاصــة
بــن دول مجلس التعاون الخليجــي ،يف تطبيقات
الحكومــة اإللكرتونيــة ،التي تشــكل آليــة لتطوير
التعــاون يف التجــارة واالقتصــاد والخدمــات
واملواطنة ،ليس فقط ضمن الدولة الواحدة ،وإنما
عــر املنطقة العربيــة بأرسها.
وتشــهد املنطقــة العربيــة بدايــات للتعــاون
الترشيعــي يف مجال التكنولوجيــا ،ومنها مرشوع
اإلســكوا لتنســيق الترشيعات الســيربانية العربية
الــذي يعــد من املشــاريع الرائدة يف هــذا املجال.
كما قامت مشاريع ومبادرات لتعزيز املحتوى
العربي ،كما ً ونوعا ً ،عىل اإلنرتنت .وتشرتك يف هذه
الجهود جهات رسمية وشعبية عىل حد سواء.

المحتوى الرقمي العربي
ســاهمت شــبكة اإلنرتنت وبرمجيــات تصفح
املعلومــات يف نمــو صناعــة املحتــوى الرقمي كما
حفــزت خدمات الحــزم العريضة هــذه الصناعة.
ويبــر التالقــي بــن تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت مــن جهــة وتكنولوجيــا اإلعالم من
جهــة أخرى بزيادة نمو صناعــة املحتوى الرقمي
وتعظيــم أثرهــا االقتصــادي واالجتماعي.
وتغطــي صناعــة املحتــوى الرقمــي العربــي
مجــاالت مجتمعيــة واســعة ،منها:
› ›اإلعــام والرتفيــه والثقافة ببنودهــا املتعددة،
بمــا يف ذلك اإلنرتنت.
› ›املحتوى الثقايف والتاريخي والكتب.
› ›األعمال والتجارة ،خاصة التجارة اإللكرتونية
بأنواعها املتعددة.
› ›محتــوى املســتخدم كاملدونــات والشــبكات
االجتماعيــة.
› ›الخدمــات العامــة ،وتوســع هــذه الخدمات يف
القطاع العام مــن خالل التطبيقات الحكومية
اإللكرتونية.
› ›التعليم اإللكرتوني.
› ›خدمات الصحة اإللكرتونية.

لقــد بذلــت الــدول العربيــة جهودا ً كبــر ًة يف
الســنوات األخرية لدعم املحتــوى الرقمي العربي
عىل اإلنرتنت .كما يعتــر املحتوى الرقمي العربي
أحــد املجــاالت الهامــة لتحفيــز التكامــل العربي،
وللتعــاون والــراكات بــن القطاعــن العــام
والخــاص ،وكذلك بني القطــاع العلمي األكاديمي
واملرشوعــات اإلنتاجية واملنظمات غري الحكومية.
ولكن ما زال قطاع املحتوى الرقمي العربي يعاني
من ضعف التصميــم وضعف التفاعل بني املواقع
واملســتخدمني ،ومــا زالت معظم املواقــع العربية
تعاني من فجــوة تكنولوجية مقارنة بتكنولوجيا
املواقــع املتقدمــة ،ومــن فقــر املحتــوى وطغيان
النصــوص عــى غريها مــن أنواع املحتــوى ،ومن
عــدم انتظــام التحديث والتفاعل مع املســتفيدين.
ومــن أبــرز العوامــل التــي تعرقــل نمــو صناعة
املحتــوى يف املنطقة العربية ،ضعف جهود البحث
والتطويــر يف االســتخدام الرقمــي للغــة العربيــة
وتطويــر أدواتهــا الحاســوبية ،وكذلــك ضعــف
التكامــل العربي املؤثر يف هــذا اإلطار وخصوصا ً
الجهود املبذولة إلنشــاء سوق عربية «إلكرتونية»
مشــركة ،11رغــم الدعــوات املتكــررة إىل ذلــك.
وقــد أولــت مجموعــة مــن خطــط العمــل
العربيــة أهمية خاصة لصناعــة املحتوى الرقمي
العربــي لدورهــا يف التنمية والحفــاظ عىل اللغة
والرتاث والثقافة ويف تطويــر وتنمية املجتمعات
العربية .ومن املفيد اإلشــارة إىل أن هذه الجهود
قــد بدأت تثمــر ،ولو ببطء .فبعــد أن كانت اللغة
العربيــة يف املرتبــة العرشين من حيث انتشــارها
عــى اإلنرتنــت يف عــام  ،2000تقدمــت يف عــام
 2011إىل املرتبــة الســابعة .12ويمكــن أن تكــون
جهــود تطويــر صناعة املحتــوى الرقمي العربي
قاطرة أساســية فعالــة يف التكامــل التكنولوجي
واالقتصــادي العربي.
وتــزداد أهميــة اللغة مــع التوجه العــام نحو
اقتصــاد املعرفــة الــذي يســتند إىل تيســر اللغــة
العلمية وتعميمها ،فاللغة هي وعاء املعرفة العلمية
والتكنولوجيــة؛ ويمكــن أن تكــون لغــة التواصل
والعمل يف جميع املجاالت يف الوطن العربي الكبري.
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وتعتــر زيــادة املحتــوى الرقمــي العربــي
وسيلة فعالة يف نقل وتعليم العلوم والتكنولوجيا
عىل مســتوى املجتمع ككل ،خصوصا ً يف قطاعات
اإلنتــاج والخدمــات الكثيفــة االعتماد عــى اللغة،
مثــل قطاعات اإلعــام والنرش والطب والتســلية
والخدمات االستشــارية وغريها.

قطاع الطاقة
يعتــر التكامــل العربي يف قطــاع الطاقة من
أهم أشــكال التعاون .وقــد كان الربط الكهربائي
يتحقــق يف إطار اتفاقــات ثنائية منذ الســبعينات
ليتطــور ويصبــح حاليـا ً قائمـا ً يف إطــار ثالثــة
تجمعــات رئيســية وفق أطــر تنظيميــة متباينة:
الربــط الكهربائــي املغاربي ،والربــط الكهربائي
الخليجــي ،والربط الكهربائــي الثماني (األردن،
والجمهورية العربية السورية ،وتركيا ،والعراق،
وفلســطني ،ولبنــان ،وليبيا ،ومرص).
والجديــر بالذكــر أن الربــط الكهربائــي
املوجود حاليا ً لم يصل إىل املســتوى املنشود منه
من حيث الجــدوى االقتصادية والفنية والبيئية.
واقتــر هذا الربط حتى اآلن عىل دور املســعف
املتواضــع لنجدة الدول التــي تعاني من عجز يف
إنتــاج الطاقــة الكهربائية .وهذا الدور املســاعد
بقي محدودا ً من حيث الكميات املتبادلة وفرتات
التبادل وقدرات التبــادل .والواقع أن محدودية
التبــادل تعــود إىل قصــور يف برامــج تجهيــز
محطــات التوليــد ،ال ســيما عدم دقــة التوقعات
للمســتقبل ،التي كانت أقــل مما حدث يف الواقع،
وإىل التأخــر يف التنفيــذ ،وإىل عــدم الثقــة بــن
مؤسســات ورشكات الكهربــاء التــي ترى أنه ال
يمكنهــا الركون إىل عقود اســتمداد آجلة للطاقة
الكهربائيــة بســبب القصــور أيض ـا ً يف احــرام
التعهدات املستقبلية .ورغم محدودية التوقعات
مــن مشــاريع الربــط الكهربائــي باإلمكانــات
املتوفــرة حاليا ً ،يبقى التعــاون العربي يف مجال
الربــط الكهربائــي أفضــل حاال ً مما هــو عليه يف
النفــط والغاز .ومع أن شــبكات الغــاز كانت يف
الســنوات القليلة املاضية إحــدى اآلليات املبرشة

بتعزيــز التعــاون اإلقليمي يف مجــال الطاقة ،مع
مــروع خــط الغــاز العربي/الشــبكة العربيــة
للغاز بني األردن والجمهورية العربية الســورية
ولبنــان ومرص ،ومــروع دولفني بني اإلمارات
العربيــة املتحــدة وعُمــان وقطر ،ومع مشــاريع
شــمال أفريقيــا مع أوروبــا ،بقي التنســيق بني
هذه املشــاريع إمــا غائبا ً وإما محــدودا ً .ويمكن
القول إن أنشــطة دعم التعاون العربي يف النفط
والغــاز بقيت دون املســتوى املطلوب.

الزراعة واألمن الغذائي
تبــنّ اإلحصــاءات املتوفــرة أن املســاحة
املزروعــة يف املنطقة العربية قبــل انفصال جنوب
الســودان تبلغ حوايل  68.5مليون هكتار ،تشــكل
 4.9يف املائــة مــن املســاحة اإلجماليــة للمنطقــة
العربيــة .13وهــذه النســبة ذاتهــا تــرد يف التقرير
الســنوي للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة.14
وتشري تقديرات صندوق النقد العربي لعام ،2009
إىل أن مســاحة األرايض القابلــة للزراعة تبلغ نحو
 197مليون هكتار ،تشــكل املســاحة املستغل ّة منها
حــوايل  36.5يف املائــة ،يف منطقــة تبلغ مســاحتها
حــواىل  10.8يف املائــة من مســاحة العالم.
وتعتــر الحبــوب ،وخاصــة القمح والســكر
والزيوت النباتيــة ،من أهم املنتجات التي يرتكز
عليهــا الغــذاء يف املنطقــة العربيــة .وبالرغم من
اإلمكانــات الطبيعيــة الهائلــة التــي يختزنهــا
العديــد مــن الــدول العربيــة ،تســتورد املنطقة
حــوايل نصــف احتياجاتها مــن الحبوب ،و  63يف
املائــة مــن الزيــوت النباتيــة ،و  71يف املائــة من
الســكر .وشــكلت هذه الســلع الثــاث حوايل 76
يف املائــة مــن قيمة الفجــوة الغذائيــة يف املنطقة
العربيــة يف عــام .15 2007
ولــم تتضمــن االتفاقــات التجاريــة بــن
الــدول العربيــة أحكاما ً مبارشة وشــاملة تكفل
النهوض بهذا القطاع .ومن املعروف أن اتفاقية
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكربى جاءت
لتحريــر التجــارة البينيــة يف جميــع القطاعــات
بمــا يف ذلك القطاع الزراعــي .ولكن تطبيق هذه
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االتفاقيــة لم يســاعد عىل تحقيق زيادة ملموســة
يف التجــارة الزراعيــة.
وقد شــهدت العقود السابقة بعض املحاوالت
الثنائيــة بــن البلــدان العربيــة لدعــم التعــاون
والتكامــل الزراعــي .ففــي عــام  ،1975أنشــئت
الرشكة املرصية الســودانية يف والية النيل األزرق
عىل مســاحة  160ألف فــدان وبلغ رأســمالها 20
مليــون دوالر ،ولكــن عمــل هذه الرشكــة توقف
بســبب الحــرب األهلية التــي اجتاحت الســودان
ويُعــاد البحــث يف تأهيلهــا وتطويرهــا .ويف عام
 ،1999أنشئ مرشوع «البشائر» الزراعي األردني
يف الســودان ،وهــو نمــوذج للتعــاون العربي يف
الزراعــة يقــي باســتخدام مياه نهــر النيل عىل
مســاحة  9آالف فــدان لزراعــة القمــح والنخيــل
والحمضيات والربســيم ،إضافــة إىل إقامة محجر
صحــي للماشــية .ومقارنة باملرشوع الســوداني
املــري ،تمكــن املــروع األردنــي الســوداني
مــن تحقيــق أربــاح ملحوظــة ،أدت إىل التوســع
يف أعمالــه من خــال تصدير بعــض منتجاته إىل
األردن لســد حاجــة الســوق األردنيــة من بعض
املنتجــات كالقمح.16
ونظــرا ً إىل أهميــة القطاع الزراعــي يف تأمني
الغــذاء لســكان املنطقــة ،ويف تحقيــق التكامــل
االقتصــادي العربــي ،قرر مجلــس جامعة الدول
العربيــة يف عــام  1970إنشــاء املنظمــة العربيــة
للتنميــة الزراعيــة ،وهــي منظمــة متخصصــة يف
دعــم القدرات اإلنتاجية الزراعية العربية ،لتبارش
أعمالها يف عام  ،1972ضمت جميع الدول العربية
األعضــاء يف جامعة الــدول العربية.
وترتكــز أهــم أهــداف املنظمــة يف تنميــة
القطــاع الزراعــي يف البلــدان األعضــاء ،وتقوم
بمتابعــة تطبيــق الرزنامــة الزراعيــة وقواعــد
املنشــأ التــي تشــملها اتفاقيــة التجــارة الحــرة
العربيــة الكــرى .وقــد قامــت املنظمــة بتنفيــذ
العديــد مــن املشــاريع يف البلــدان األعضــاء،
كمشــاريع إنشــاء الســدود الصغــرة وتنميــة
املــوارد املائيــة ،وإدارة وترشــيد اســتخدامات
امليــاه يف الزراعــة ،وتطوير املشــاتل الحراجية.

ويف مجــال تحقيــق األمــن الغذائــي ،قامــت
املنظمــة بإعــداد اســراتيجية التنميــة الزراعيــة
العربيــة املســتدامة للعقديــن ،2025 -2005
أقرّتهــا الدول خــال أعمال القمــة العربية التي
عقــدت يف الرياض يف عــام  .2007واعتربت هذه
االســراتيجية جزءا ً من االســراتيجية املشــركة
للعمل االقتصــادي واالجتماعي العربي ،ودُعيت
املنظمــة العربيــة للتنمية الزراعية إىل الرشوع يف
تنفيذها بالتنســيق والتعاون مع جميع األطراف
املعنيــة .وقــد تضمنــت االســراتيجية بنــودا ً
طموحــة للغاية مقارنة باإلمكانات املتوفرة ،مما
جعل التنفيذ يســر ببطء شــديد.
ونتيجــة ألزمة الغــذاء العاملية خــال الفرتة
 ،2008 -2007أصــدرت املنظمــة إعــان الرياض
لتعزيــز التعــاون العربي ملواجهة أزمــة الغذاء.
ومــن التدابري التــي تضمنها اإلعالن اســتحداث
برنامــج عربي مشــرك ،وهــو الربنامج الطارئ
لألمــن الغذائــي العربــي والــذي أطلقتــه القمة
العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
يف عــام  2009يف الكويــت .ويف كانــون الثانــي/
ينايــر  ،2011وافقــت القمة العربيــة االقتصادية
واالجتماعيــة يف رشم الشــيخ عــى الخطــة
التنفيذيــة للمرحلــة األوىل للربنامــج الطــارئ
لألمن الغذائــي العربي (  .)2016 -2011ويتطلب
تنفيــذ هذه املرحلة اســتثمارات تقــدر بنحو 12
مليــار دوالر ،يتح ّمــل القطــاع الحكومي نصف
هــذا املبلــغ لتطويــر البنيــة التحتية فيمــا يتكفل
القطــاع الخاص بتأمني النصــف الثاني عرب بناء
وتطويــر القــدرات اإلنتاجية .وأمــام غياب آلية
عربيــة واضحة وفعالــة ملتابعة تنفيــذ الربنامج
وتنســيقه ،بقــي التقــدم ضعيفـا ً يف التنفيذ.
وبالرغــم من هــذا االهتمام بتدعيــم التكامل
العربــي يف القطــاع الزراعــي ،لــم تكــن النتائج
بمســتوى التطلعــات وبقيــت معظــم الــدول
العربيــة تعاني من نقص هيكيل يف تلبية حاجات
ســكانها الغذائيــة .فالقمح الــذي يعترب من أهم
املحاصيــل الزراعيــة إنتاجا ً يف العالــم ،ال يغطي
اإلنتــاج العربــي منــه أكثــر مــن  50يف املائة من
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حجــم اســتهالك املنطقــة .أما الكميــات املتوفرة
من الســكر والزيوت النباتية من اإلنتاج العربي
فتــراوح يف املتوســط بــن  26يف املائــة و  33يف
املائــة من حجــم االســتهالك يف املنطقة .17
ويتضــح من الشــكل  1 -3أن معدالت اإلنتاج
من هذه السلع األساسية لم تشهد نموا ً ملحوظا ً.
ولســد الفجوة بني اإلنتاج واالســتهالك العربي،
تسجل فاتورة استرياد الغذاء يف املنطقة العربية
ارتفاعـا ً ،وال ســيما منــذ عام  2008الذي شــهد
ارتفاعا ً غري مســبوق يف األســعار العاملية للســلع
الغذائيــة .وقد بلغــت قيمة الواردات من الســلع
الغذائيــة  37مليــار دوالر 56 ،يف املائــة منهــا
للحبــوب ،و  10يف املائــة للزيــوت النباتية ،و  8يف
املائة للســكر .وخــال الفرتة من عــام  2003إىل
 ،2010شــهدت فاتــورة اســترياد القمــح وحدها
ارتفاعـا ً قــدر بثــاث مــرات مقارنــة بارتفــاع
معدّلــه خمس مــرات يف فاتورة البــذور الزيتية،
حيث ازدادت قيمــة واردات الدول العربية منها
من  500مليون دوالر يف عام  2003إىل  2.5مليار
دوالر يف عــام ( 2010الشــكل .)2 -3
ومن أخطر دالئل الفشــل يف التعاون العربي
الزراعــي ،أزمــة الغــذاء ،بل قــل الجــوع ،الذي
يواجــه بعــض البلــدان العربيــة ،ويهـدّد أخرى
إذا اســتمرت السياســات العربية املتعلقة باألمن
الغذائــي عــى حالهــا .فصدمات ارتفاع أســعار
الغــذاء يف الفــرة  2008 -2007ويف عــام ،2012
واألوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة املضطربــة يف
الكثــر من البلــدان العربيــة ،والعوامــل البيئية
وتغي املناخ ،كل ّها حوّلت قضية األمن
ّ
والتصحــر
الغذائــي ،يف غيــاب الرؤيــة العربيــة وااللتــزام
الســيايس والجدي ،إىل إخفاق ذريع لم تتجاوزه
املنطقــة طــوال العقد املايض.
فارتفــاع أســعار الغذاء يف عــام  2008أدى إىل
ارتفــاع حــاد يف نســبة الذين يعيشــون دون خط
الفقــر األدنى مــن  8إىل  13يف املائة يف لبنان ،ومن
 20إىل  34يف املائــة يف مــر ،ومــن  34إىل  54يف
املائــة يف اليمن .18واألخطر هو أن اســتمرار غياب
التحــرك العربــي يف مواجهــة هذا الواقــع أدى إىل

تفاقمه ليصبح عدد األطفال املهددين باملوت جوعا ً
يف اليمن وحده أكثر من نصف مليون طفل ،وأكثر
مــن مليون طفــل يف الصومال .وينــذر ذلك ،ليس
فقــط بتفاقــم فقر الغــذاء يف باقي الــدول العربية
الشكل 1-3
2010-2003

اإلنتاج العربي من السلع الزراعية األساسية،

املصدر.http://faostat.fao.org/:

الشكل 2-3
2010-2003

الواردات العربية من السلع الزراعية األساسية،

املصدر.http://faostat.fao.org/:
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اليمن فضاء مفتوح للطائرات بدون طيار

أصبحــت عمليــة القتــل بالطائــرات بدون طيــار يف اليمن ظاهــرة عادية ينقلها اإلعالم الرســمي والخاص يف خرب شــبه
أســبوعي .ويف مطلع عام  ،2013صارت العمليات أكثر شـدّة .وال إحصاء رســمي للقتىل والجرحى ،ولكن مصادر دولية
تشــر إىل أن عدد القتىل تجاوز  1,900قتيل خالل الفرتة املاضية ،ليكون اليمن يف املرتبة الثانية بعد باكســتان من حيث
االســتهداف بهجمات الطائرات وعدد الضحايا.
وينقــل اإلعــام أن الغــارات تســتهدف عنارص من املطلوبــن بقضايا اإلرهاب الــدويل من تنظيــم القاعدة ،ولكن ال
معلومات مؤكدة حول األسماء وال حول العمليات وأثرها عىل األرض يف اليمن .ويكتنف هذا امللف الكثري من الغموض.
وحســب مــا ذكــرت وكاالت األنبــاء يف أواخر كانون الثاني /ينايــر  2013وموقع «بي بي يس» حول موقف الســلطات
يف اليمــن ،أكــد رئيس جهاز األمن القومي يف اليمن اللواء عيل حســن األحمدي يف  8كانــون الثاني/يناير أن الهجمات التي
تشنها هذه الطائرات عىل أهداف للقاعدة يف اليمن ستتواصل يف إطار التعاون بني صنعاء وواشنطن للتصدي «لإلرهاب».
وتفيد مجموعة األبحاث «نيو أمريكا فاونديشن» ،ومقرها يف واشنطن ،أن هجمات الطائرات من دون طيار ازدادت
بمعدل ثالث مرات بني عامي  2011و ،2012إذ شنت تلك الطائرات  53غارة يف عام  2012مقابل  18غارة يف عام .2011
ووفقـا ً لعضــو الكونغــرس األمريكي دينيس كوســينيتش (موقــع « )Examinerالطائرات األمريكيــة من دون طيار
قتلــت منــذ بــدء الغارات قبل ســنوات يف باكســتان نحو  3,378شــخصا ً ويف اليمن نحو  1,952شــخصا ً ،فيما بلغ عدد من
قتلوا يف الصومال نحو  170شــخصا ً».
وحتــى اآلن لــم تأخــذ هذه القضية حقها من االهتمام والنقاش ال عىل صعيد القانون الدويل وانتهاكات الســيادة وال
عىل صعيد حقوق اإلنســان والقتل خارج نطاق القضاء وبدون معرفة الجرائم التي ارتكبها املســتهدفون بالعمليات.
املصدر :مراسلة خاصة لفريق التقرير مع عزالدين األصبحي.

رغم األهداف
النبيلة
لمعاهدة
الدفاع العربي
المشترك،
ازدادت
االنتهاكات
الخارجية
لألراضي
العربية
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املتوســطة الدخل ،بل بتبديد أهــم اإلنجازات التي
حققتها املنطقة العربية بخفض فقر الغذاء بنسب
كبــرة يف إطار األهــداف اإلنمائية لأللفية.
واملؤلــم أن كل هــذا يجــري يف ظــل حــال
مــن إمــكان التكامــل بــن دول ذات فائض مايل
وعجــز غذائــي ودول ذات عجز مــايل وإمكانات
كبــرة يف مضاعفــة إنتاجهــا الزراعــي ،يخ ّفــف
عــبء الفجوة الغذائية عــى دول الفائض ودول
العجــز املايل معـا ً .وإذا كانت دول الفائض املايل
اليــوم تواجــه عجــزا ً كميـا ً يف الغــذاء تعوضــه
باالســترياد واالســتثمار الزراعــي يف أراض ٍ
خــارج حدودهــا ،تبقى يف وضــع دقيق إزاء أي
متغــرات اســراتيجية تضع نفطهــا يف مقايضة
مــع الغذاء ،وهــي مقايضة خــارسة ألن رشوط
التبــادل التجاري ترجح لصالــح منتجي الغذاء،
وخصوصـا ً الكبــار منهم.

ثورات الحرية العربية تكشف
ضعف النظام العربي الرسمي
كشفت ثورات الحرية العربية هشاشة النظام
العربــي الرســمي .وقــد أصبــح االصطفــاف بني
الــدول العربية أكثر حدة والرصاعــات فيما بينها
أكثر خطرا ً عىل مستقبل األمة العربية .وال ريب يف
أن بــروز دور القوى الخارجية اإلقليمية والدولية
عــى خط هذه االصطفافات يجعــل الحديث اليوم
عــن نظــام إقليمي عربــي أو عمل عربي مشــرك
موضع تســاؤل ،واألمثلة كثرية.
لقــد كان واضحـا ً قبل اندالع ثــورات الحرية
العربية أن النظــام اإلقليمي العربي غري قادر عىل
الدفاع عن املصالح العربية املشرتكة أو عن سيادة
الــدول العربيــة .فرغم األهــداف النبيلــة ملعاهدة
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الدفاع العربي املشرتك بالدفاع عن الكيان العربي
يف وجه املخاطر والتهديدات ،استمرت ،بل ازدادت،
االنتهاكات الخارجية لــأرايض العربية ،من دون
رادع يف الكثــر مــن األحيــان .فما زالــت إرسائيل
تحتل األرايض الفلســطينية والســورية واللبنانية
يف خــرق واضح للقانــون الدويل ،وانتهاك ســافر
لألمن والسلم اإلقليميني.
ويُذكــر مــن التاريــخ الحديــث قيــام العراق،
يف ســابقة خطرية الحتــال دولة عربيــة أخرى،
باحتــال الكويت يف عــام  ،1990واجتياح العراق
واحتاللــه يف عــام  2003وإعــادة إنتــاج النظــام
الســيايس فيه عىل أســس طائفية وعرقيّة ،وفشل
النظام العربي يف الحفاظ عىل وحدة الســودان.
وبــرزت مجــدّدا ً االنقســامات يف النظــام
اإلقليمــي العربي إبان حــرب تموز /يوليو يف عام
 2006وإبــان العــدوان عىل غــزة ،يف الفرتة -2008
 .2009فقــد انقســمت الــدول العربية مجــددا ً بني
دول تدعــم املقاومــة اإلســامية وأخــرى ترى يف
الحــرب اإلرسائيلية عىل لبنــان فرصة للقضاء عىل
هذه املقاومة .وطغت هــذه الخالفات العربية عىل
تحديد بديهيات العمل واألمن العربيني املشرتكني.
وظهــرت الدول العربية مظهــر العاجز عن وقف
آلة الحــرب اإلرسائيلية عــى لبنان وغزة.
ويتجــى انهيــار النظــام اإلقليمــي العربــي
ومنظومــة العمــل العربــي املشــرك بوضــوح يف
الحالة الســورية .وقد دخلــت الرصاعات الدولية
واإلقليميــة يف قلــب االنتفاضــة الســورية محوّلة
الــراع مــن رصاع بــن النظــام ومعارضيــه
مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة وإصالحــات
اجتماعيــة واقتصاديــة ،إىل رصاع جيوســيايس
عــى ســوريا قد يكون الشــعب الســوري الخارس
األكــر فيــه .وقــد أدت قــوى خارجيــة إقليميــة
ودوليــة دورا ً أساســيا ً يف هــذا الــراع .وإزاء
هــذا االنقســام العمــودي أضحت جامعــة الدول
العربيــة عاجــزة عــن القيــام بواجباتهــا القومية
واملؤسســية ملعالجة املأســاة الســورية املتفاقمة.
ومــن أهــم تجليــات هشاشــة النظــام األمني
العربــي ،انتشــار القواعــد األجنبيــة يف أكثــر من

ثلــث الــدول العربيــة .فبعــض الــدول العربيــة،
ومنهــا دول تنفــق أمــواال ً طائلــة عــى التســليح،
اســتدعت ،أو وافقــت عــى دخــول قــوات أجنبية
قــد يكون غرمهــا أفدح ليس فقــط يف املال ،ولكن
يف تهديــد األمــن القومــي واســتقالل القــرار.
واستجدت ظاهرة اســتعمال الواليات املتحدة
األمريكيــة لطائــرات بــدون طيــار يف العمليــات
العســكرية عــى األرض العربيــة ،يف الصومــال
واليمــن مثـاً .وطالــت عمليــات هــذه الطائــرات
مؤخــرا ً ليبيا ومــايل والنيجر.

جلية
العربي ّ

يعوق التواصل
القطري ّ
التقوقع ُ
البشري والتكامل العربي

اإلسرائيلي

نبــع التكامــل الثقــايف العربــي مــن وحــدة
الرموز املشــركة بــن أبناء األمة فجسّ ــد همومهم
وآمالهــم ،وغــذى شــعورهم بوحــدة قضاياهــم
ومصريهــم .وقــد تبلــور ذلــك الوجــدان املشــرك
عــى الرغــم مــن ذهنيــة التقوقــع القُطــري ،التي
انتعشــت يف بعض البلدان يف نهايات القرن املايض.
ويف بدايــات الوفــرة املاليــة ،قدّمــت بلــدان
عربيــة العــون للبلــدان العربية النفطية ،ال ســيما
يف مجــاالت التعليــم والرعايــة الصحيــة ،وغريها
مــن مقومات بنــاء الدولــة الحديثة .ومع اتســاع
التفــاوت يف القدرات املالية بني املجموعتني ،قامت
حركــة ضخمة من الهجرة للعمل من بلدان العرس
إىل بلــدان اليــر عــززت العالقــات الثقافيــة بني
الشــعوب ،وكان يمكن أن تكون قــوة دفع جبارة
للتكامــل العربــي لو لم تعرتها شــوائب.
فقد قــام معظم إنجــازات دول الوفرة املالية،
ال ســيما يف مجاالت البعد اإلنســاني مثل اكتســاب
املعرفــة واإلبداع ،عىل التكامل مــع العمق العربي
عــى األقل يف البدايات ،وال ســيما يف مجايل التعليم
األســايس والرعايــة الصحية ،وإنشــاء مؤسســات
التعليــم العايل ،وشــبكات اإلعــام والثقافة (مثالً
املجلس األعىل للثقافة يف الكويت) ،وأحيانا ً أنشئت
املشــاريع خــارج القطــر املمـوِّل ،مثــل الصحافة
املموّلــة مــن اململكة العربيــة الســعودية يف لندن،
وشــبكة تلفزيــون  MBCيف بريوت.

برزت
االنقسامات
في النظام
اإلقليمي
ّإبان العدوان
على لبنان في
عام 2006
***
من أهم
تجليات
هشاشة
النظام األمني
العربي،
انتشار القواعد
األجنبية في
أكثر من ثلث
الدول العربية
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الشكل 3-3

إجراءات الدخول إىل البلدان العربية حسب الجنسية

الجزائر

البحرين

جزر القمر

جيبوتي

مرص

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

عمان

قطر

السعودية

الصومال

السودان

سوريا

تونس

اإلمارات

الجزائر
البحرين
جزر القمر
جيبوتي
مرص
العراق
األردن

1

1

الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب

2
3

3

عمان
قطر
السعودية
الصومال
السودان
سوريا
تونس
اإلمارات
اليمن
لحاميل جواز سفر لخمس سنوات 1
لحاميل ما يكفي من املال 2
ال ينطبق عىل النساء 3

ال حاجة إىل تأشرية دخول

الحصول عىل تأشرية دخول من السفارة قبل السفر

مالحظة :ال سيطرة لفلسطني عىل حدودها ،ودخول املواطنني وغري املواطنني إليها رهن بموافقة سلطات االحتالل.
املصدر :فريق إعداد التقرير.
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اليمن

من

إىل

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

الفصل الثالث

التكامل الرسمي العربي في السياسة وقطاعات أخرى

ولكــن املؤســف أن بعــض الــدول العربيــة
أفرطت يف املغاالة يف التعبري عن السيادة القطرية،
مــن خالل فرض قيــود تكاد تكون مانعــة أحيانا ً
لدخــول املواطنــن العــرب إليهــا ،مخالفــة بذلك
اتفاقيــة الوحدة االقتصاديــة التي انضمت إليها يف
الخمســينات من القــرن املايض.
وبعــد إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي،
عملــت الــدول العربيــة الخليجيــة بســنة حميدة
بإعفــاء مواطنــي الــدول األعضاء من تأشــرات
الدخــول واإلقامــة والعمــل .واتســع العمل بهذا
اإلجراء ليشمل مواطني عدد من الدول األجنبية،
بينمــا ظــل املواطنــون العرب يعانون مشــقة يف
الحصــول عىل تأشــرات الدخول.
وال ريب أن يف تيســر الدخول واإلقامة لجميع
املواطنني العرب ،باملوازاة مع املزايا املمنوحة لغري
العرب الكثري من الدعم للهوية العربية الجامعة.
ويبي الشكل  3-3مدى سماح البلدان العربية
ّ
لدخول أراضيها من دون اشرتاط الحصول املسبق
عىل تأشرية دخول حسب الجنسية.
ويالحــظ أن مواطنــي بلدان مجلــس التعاون
الخليجــي يحظــون بأفضليــة يف دخــول البلــدان
العربيــة ،ليــس فقــط يف بلــدان املجلــس ولكن يف
غريها أيضا ً ،غري أن دول مجلس التعاون الخليجي
ال تعامــل تلــك الــدول باملثل .وتنفرد جــزر القمر
وجيبوتي ولبنان بالســماح بالحصول عىل تأشرية
الدخــول عنــد الوصــول ملواطنــي جميــع البلدان
العربية ،بينما يســمح األردن للمواطنني اللبنانيني
واملرصيني والسوريني بالدخول إىل أراضيه من دون
الحصول املسبق عىل تأشرية .وعموما ً يبقى فرض
الحصول املســبق عىل تأشــرة الدخول ،أو اإلعفاء
منها ،رهنـا ً بجودة العالقات بني الــدول العربية.
ويخوض املواطنــون العرب عىل حدود بعض
الدول فصــوال ً طويلة من املعانــاة تبدأ بالحصول
عــى تأشــرة دخــول .وقــد تحـوّل هــذا األمر إىل
تقليد ثابت ،صــار مصدر إلهام لفنانني عرب مثل
دريــد لحــام .19وأكثر من يقايس مــن هذا الوضع
الفلسطينيون ،خاصة حاميل وثائق السفر لالجئني
الفلســطينيني التي تصدرهــا الدول املضيفة.

الشكل  4-3حرية التنقل يف نظر سكان الوطن العربي2013-2012 ،

املصدر :باالستناد إىل بيانات من املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2013 ،

والجديــر بالذكــر أن نســبة مرتفعــة مــن
املواطنني العــرب تؤيّد حرية التنقــل بني البلدان
العربيــة يف أي مــروع للتكامــل العربــي.

ضعف التكامل العربي الرسمي
ينعكس على المواطن
لم تتوقــف النتائج الســلبية لضعف التعاون
والتنســيق بــن الــدول العربيــة عــى حرمــان
املواطــن العربــي مــن فوائد هذا التعــاون يف كل
القضايــا التي تهمه يف حياتــه اليومية ،بل تعدت
ذلــك إىل التأثــر الســلبي عــى عالقــة املواطــن
باملجتمــع والدولــة يف كل قطــر عربــي .فضعف
التعــاون بــن الــدول العربيــة أدى ،مــع غيــاب
الحكــم الديمقراطي وحقوق املواطنة املتســاوية
يف معظــم البلــدان العربية ،إىل تشــجيع الهويات
واملذهبيــة والطائفيــة ،فأوجــد مناخـا ً معتـاً يف
مجتمعــات عربيــة كثرية ،أفقد املواطن الشــعور

تنفرد جزر القمر
وجيبوتي
ولبنان بالسماح
بالحصول على
تأشيرة الدخول
عند الوصول
لمواطني
جميع البلدان
العربية
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الشــكل  5-3القضيــة الفلســطينية يف نظــر ســكان
الوطــن العربــي2013-2012 ،

الشكل  6-3النظام الديمقراطي يف نظر سكان
الوطن العربي2013-2012 ،

املصدر :باالستناد إىل بيانات من املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات.2013 ،

املصدر :باالستناد إىل بيانات من املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات.2013 ،

ضعف التعاون
أفقد المواطن
العربي
الشعور
باألمان
واالطمئنان

باألمــان واالطمئنــان وخصوصـا ً عنــد مواطني
الثقافات والعقائد والجماعات الفرعية يف الوطن
العربــي .كمــا أدى ضعــف التعــاون العربي إىل
تدني قــدرة الــدول العربية ،فــرادى ومجتمعة،
عــى التصــدي للتحديات الرئيســية التــي تواجه
أبنــاء املنطقة.
وكشــفت ثــورات الحريــة العربيــة أن
طموحــات املواطنــن العــرب يف جميــع األقطار
تتلخــص بمطالــب رئيســية ثالثــة هــي الحرية،
والكرامــة ،والعدالة .وترتبــط الحرية والكرامة
بقضيتــن مركزيتــن لــكل مواطن عربــي ،هما
قضيــة فلســطني ،وقضيــة نظــام الحكــم ومــا
يفتقــده من حريــة ومواطنة متســاوية وعدالة.
وقــد أظهــرت نتائج اســتطالع حديــث للرأي يف

الوطن العربي أولوية هاتني القضيتني بالنســبة
للمواطــن العربــي كمــا يظهــر يف الشــكلني 5 -3
و . 6 -3
وقد شــهدت ســنوات ربع القرن املايض فشل
النظــام العربــي الرســمي يف التعامل مــع هاتني
القضيتني .فعىل صعيد القضية الفلســطينية ،أدى
التهــاون العربي إىل اســتمرار إرسائيل يف انتهاك
املواثيــق والقــرارات الدوليــة ،ويف سياســاتها
االســتيطانية ويف تهويــد القــدس ،معمق ـ ًة مــن
احتاللها التوســعي اإلحاليل لألرايض الفلسطينية
والعربيــة .ولــم تؤثر هــذه االنتهــاكات عىل قوة
العالقــات السياســية واالقتصاديــة بــن الــدول
العربيــة املعروفة باســم «دول االعتدال العربي»
وإرسائيل.

❊ ❊ ❊
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أخفــق نمــوذج التنميــة القُطــري يف ظــل التــرذم العربــي وخل ّف تركــة ثقيلة مــن الظلم
االجتماعي ،تحمّلت أشـ ّد عواقبهــا الفئات الضعيفة يف املجتمعات العربية .وال ريب يف أن التوق
إىل العدالــة االجتماعيــة والكرامة اإلنســانية كان من أهم بواعث ثورات املــد التحرري العربي.
وخليــق بأي اســراتيجية لنهضة إنســانية يف الوطــن العربي أن تويل مطلــب الكرامة والعدالة
أولوية قصوى.
والرســالة األساســية لهذا الفصل أن مفهوم التكامل العربي ،عىل رجاحته املنطقية ،لم يجد
لــه حتــى اآلن تجســيدا ً يليــق بقيمته الفكريــة والتاريخيــة ،وأن محاوالت االتحــاد التي قامت
يف املنطقــة العربيــة يف القــرن املــايض ،كثريا ً ما حثت عليهــا منطلقات سياســية وآنية ،فلم ِ
تأت
لصالح التطوّر املعريف واإلنتاجي .وقد انحرس دور الشعوب يف هذه املحاوالت وقل ّت إنجازاتها
يف التنمية اإلنســانية ،واالســتقالل الوطني وتقرير املصري .ولم يكن غريبا ً أن تذوي االتحادات
الفوقيــة هذه ،يف غياب املشــاركة الشــعبية الفاعلة ويف ظــل التعثر التنموي.
ومــن هنــا تتضــح امليزة الحاســمة ملنطــق التكامــل العربي ،الــذي يبدأ من اإلنســان القادر
والعــارف واملنتــج ،الــذي يضطلــع بــدور ناهض ،يف ظــل حكــم ديمقراطي صالــح ،وإصالح
مجتمعي عميق الجذور وواســع النطاق .هذا املنطق يكفل مواجهة التحديات الجســيمة املاثلة
أمــام الوطن العربي ،ويؤســس لنهضة إنســانية يف عموم األمــة العربية.

الفصل الثالث

ّ
خلف نموذج
القطري
التنمية ٌ
تركة ثقيلة
من الظلم
االجتماعي،
أشد
تحملت
ّ
ّ

عواقبها الفئات
الضعيفة في
المجتمعات
العربية
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الرسمي العربي

قد ال نكون الجيل المهيّ أ
نعد
لتحقيق النصر ،لكننا ّ
الجيل القادم للنصر
غسان كنفاني

أسباب تعثّ ر التكامل الرسمي العربي
أبرمت الدول العربية فيما بينها العديد من االتفاقات الطموحة ،يف محاولة لالرتقاء بالتعاون والتكامل العربي إىل مستويات
تحاكــي رغبة الشــعوب وتطل ّعها إىل الوحدة .غري أن جهود التكامل الرســمي العربي كما يبــنّ الفصالن الثاني والثالث لم تصل
يف التاريخ املعارص إىل املســتوى الذي تتيحه املقوّمات الفريدة ،وتمليه رضورات تحقيق الفائدة من وفرة الحجم ،يف بناء مجتمع
يواجه تحديات العرص بكتلة واحدة ،انطالقا ً من أســس يف التكامل االقتصادي نجحت يف مناطق أخرى من العالم ،فكانت الكتلة
القوية وقاية من الصدمات ،ومصدرا ً للفرص ،وأساسـا ً ملشاريع املستقبل.
ويف هــذا الفصــل محاولة لتقيص أســباب ضعف التكامل الرســمي العربي ،الداخلية والخارجية .ويبدأ باســتحضار محاوالت
أخفقت من املايض بغية استقاء الدروس ،عىل أمل االستفادة منها يف التحضري ملحاولة يرجى أن تتكوّن يف أعقاب الحراك الشعبي
الهائل الذي شــهدته املنطقة مؤخرا ً .ثم يتناول بيشء من التفصيل مناهضة بعض القوى الخارجية الهامة عىل الســاحة الدولية،
لجهود التكامل واالتحاد العربي ،ويعرض لألســباب والعوامل السياســية الداخلية التي ســاهمت يف إفشــال الكثري من مبادرات
التعــاون العربــي ،فبقي يف املراحل األوىل البعيدة كل البعد عن الطمــوح الذي انطلقت منه فكرة التكامل يف البداية.

دواعي اإلخفاق تغلب احتماالت
النهضة في أكثر من تجربة في
الماضي
تخللــت التاريخ الحديــث محاولتــان للنهضة
يف املنطقــة العربيــة تجاوزتــا الحــدود القُطريــة
القائمــة حينــذاك ،وتمركزتــا حــول مــر وكان
لهمــا أفق عربي واســع ،وأُجهِضتا يف النهاية ،عىل
أيــدي القــوى الخارجية ولكن بفعــل عيوب ذاتية
أيضا ً ،بعضها مشــرك .ولو ُقيِّــض إلحدى هاتني
املحاولتني أو لكليهما ،النجاح واالســتمرار ،لربما
اســتطاعت األمــة العربيــة أن تتفــادى الكثري من
الفرص الضائعة وأن تتجنب بعض الكوارث التي
حلت بها.
قــاد املحاولــة األوىل محمد عيل باشــا (-1769
 ،)1849وايل مرص الذي تمرد عىل سلطانه ،الخليفة
العثمانــي ،وســعى إىل بنــاء إمرباطورية عرصية.
وتز ّعــم املحاولــة الثانية ،بقبول شــعبي عارم من

املحيــط إىل الخليــج ،جمــال عبد النــارص (-1918
 .)1970وقــد قاومــت القــوى العامليــة املحاولتني
بقــوة ،وبضغــوط اقتصادية وسياســية بلغت حد
شن الحروب.
وقاد الزعيمان محاوالت للتحديث عىل النســق
الغربــي املتقــدم يف عرصيهمــا .غــر أن مــروع
عبــد النارص تميّــز ببُعـ ٍ
ـد اجتماعي ينشــد العدالة
يف مــر ،وبُعـ ٍ
ـد ينشــد التحرر يف الوطــن العربي
ويف العالــم ،من خالل حركــة عدم االنحياز .ولكن
مقتــل املرشوعني داخليا ً كان يف االعتماد عىل نخبة
محــدودة؛ أجنبيــة يف حالة محمد عــي ،ومن «أهل
الثقــة» 1يف حالة جمال عبــد النارص .ويف الحالتني،
افتقــر مرشوع الوحدة إىل تنظيم ســيايس شــعبي
ديمقراطــي يتبنــاه ويدافع عنه .وقــد بالغ محمد
عيل يف الجباية لتمويل مرشوعه التوسعي ،وأفرط
يف االعتمــاد عىل استنســاخ التكنولوجيا واملعارف
املســتوردة دون أن يــويل انتباهـا ً كافيـا ً لتوطني
املعرفــة واالعتمــاد عــى الــذات .وعــى الرغم من

تميز مشروع
ّ
عبد الناصر

عد ينشد
ُبب ٍ
التحرر في

الوطن العربي
وفي العالم

81

الفصل الرابع

منذ عام
 1840شجعت
بريطانيا
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اليهود في
فلسطين
«إليقاف
أي محاوالت
شريرة إلقامة
كيان موحد بين
مصر وسوريا»
اإلطار 1-4
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تبنــي عقيــدة القوميــة العربيــة وتحقيق مرشوع
عبــد النــارص إلنجاز مشــهود يف تحصيل الحقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة لعامة املرصيــن الذين
طــال حرمانهــم ،شــاب عهــده انتهــاكات كبــرة
للحقوق املدنية والسياسية ،حيث كان التعامل مع
عامة املرصيني كمشاهدين ال كمساهمني فاعلني يف
عملية التنمية اإلنســانية .ولعل غياب الديمقراطية
واملشــاركة املتكافئة كانــا من أهم أســباب انهيار
الوحدة بني مرص وسوريا يف عام  ،1961عىل الرغم
من الشــعبية الواسعة لعبد النارص يف سوريا ،كما
يف عمــوم الوطن العربي.
وبدأ محمــد عيل برنامجا ً ضخمـا ً للتحديث يف
مرص عىل النســق األوروبي .ورعى العلم وأســس
مــدارس متخصصــة للطــب والهندســة ومجالس
للمعارف والرتبية .ومنح األولوية للنهوض املعريف
فاســتجلب األســاتذة واألطبــاء من فرنســا وأوفد
املئــات مــن الطلبة املرصيــن إىل إيطاليا وفرنســا
وإنكلــرا لدراســة العلــوم العســكرية والهندســة
والطــب والصيدلــة واآلداب والفنــون .ويف عهده

جــرت إعادة تنظيم الجيــش املرصي عىل الطريقة
الحديثة ،فش َّن حمالت عسكرية وصلت إىل سوريا
وكادت تقيض عىل اإلمرباطورية العثمانية .ولكن
الــدول األوروبيــة تدخلــت يف نهايــة عــام 1840
وأرغمــت محمد عيل عىل الجالء عن ســوريا .وقد
اعتــرت الدول األوروبية قيام دولة فتية نشــيطة
تهديدا ً لنفوذهــا وخطوط مواصالتها من الرشق.
ومــن ذلــك الحــن ،عقــد الغــرب العــزم عــى
التصدي ألي محاولة عربية للوحدة والنهضة .ففي
منتصف القرن التاســع عــر ،أفصحت بريطانيا،
القــوة االســتعمارية الكربى حينــذاك ،عن رغبتها
يف زرع كيــان يهــودي وســط األمــة العربية يمنع
وحدتهــا .ففــي عام  ،1840أرســل وزيــر خارجية
بريطانيــا ،باملرســتون ،إىل ســفريه يف اســطنبول،
الفيســكونت بونســونبي ،مؤكدا ً سياسة بريطانيا
يف تشــجيع اســتيطان اليهود يف فلسطني ،حيث إن
إقامة كيان قومي لهم فيها ســيؤدي إىل إيقاف أي
محــاوالت رشيرة قد يقودها محمد عيل أو أي من
خلفائه يف املســتقبل ،2إلقامة كيان موحد بني مرص

جمال عبد النارص يرفض املساومة بعد «النكسة»

«أنــا عــارف مدى الغضب ،ومدى املفاجأة اليل أصابتنا جميعا بعد النكســة ،وبعد اليل حصل ،وعارف إن الشــعب العربي
يف مــر غاضــب ،وحزين ألن جيشــه نال هزيمة غري مســتحقة ،وألن ســيناء تم احتاللها .بس أنا بــدي أقول لكم حاجة.
الرئيس تيتو ،بعت يل رسالة جت له من ليفي أشكول رئيس وزراء إرسائيل ،بيطلب فيها أنه يقابلنى يف أي مكان يف العالم،
لنتحدث ،ولكي نصل لحل ،وبيقول انه مش هيتعامل معي معاملة منترص مع مهزوم ،وان إرسائيل مستعدة ترد لنا سيناء
من غري رشوط مذلة ،إال رشط واحد بس ،إن مرص تبقى دولة محايدة يعني ال قومية عربية ،وال عروبة ،وال وحدة عربية.
نبقى يف حالنا ،ومالناش دعوة بإرسائيل وال نحاربها ،إرسائيل قتلت الفلســطينيني ،واحنا مالنا ،إرسائيل رضبت ســوريا،
احنــا محايديــن ،رضبــت األردن ولبنــان ،مرص مالهاش دعــوة ،ما تفتحش بقهــا ،وال تتكلم .يعني خدوا ســيناء ،وطلقوا
العروبة والقومية والوحدة ،ونبيع نفسنا للشيطان.
أنــا طبعــا قولــت للرئيس تيتو الــكالم ده مرفوض ،القــدس ،والضفة ،والجوالن ،وســيناء ،يرجعوا مــع بعض .إحنا
مســئولني عن إســتعادة كل األرايض العربية ،إحنا مسئولني عن حل مأساة شعبنا العربي يف فلسطني .مش هنقبل رشوط،
ومش هنخرج من عروبتنا ،ومش هنســاوم عىل دم وأرض العرب .لن تقبل الجمهورية العربية أبدا حل جزئى ،معركتنا
واحدة ،وعدونا واحد ،وهدفنا واحد ،تحرير أرضنا كلها بالقوة .حبيت أنقل لكم املوضوع ده علشــان تعرفوا ان املشــكلة
مش ســيناء بس .األمريكان واليهود رضبونا يف  67عشــان يساومونا بســيناء عىل عروبتنا ،وعىل رشفنا ،وعىل قوميتنا».
املصدر :حديث الرئيس جمال عبد النارص إىل أساتذة وطلبة الجامعات املرصية عقب مظاهرات الطلبة يف ترشين الثاني/نوفمرب .1968
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وســوريا الطبيعيــة .وتبلــورت هذه النيــة يف عام
 1917بصــدور وعــد بلفور لليهود «وطنـا ً قوميا ً»
يف فلســطني ،3وكان إنشــاء إرسائيــل يف عام .1948
وظلّــت إرسائيــل عقبة أمــام الوحــدة العربية
واحتل ّت مزيدا ً من األرايض العربية يف حرب األيام
الســتة يف منتصف عام  ،1967وقاست مرص هوان
الهزيمة الكاسحة .وكرَّس عبد النارص أيامه األخرية
لقيادة حرب االســتنزاف ضد االحتالل اإلرسائييل،
وإلعادة بناء القوات املسلحة املرصية ،وإعداد البلد
لجولــة جديــدة من الحرب ،لكنّه لم يعش ليشــهد
الجيــش الذي أعاد بنــاءه يباغت إرسائيل يف حرب
أكتوبر  ،1973محققا ً نرصا ً عسكريا ً ،بالتعاون مع
بعض البلدان العربية وبدعم من شــعوبها.

تقوض مشاريع
أسباب خارجية ّ
الوحدة العربية
كان للقــوى االســتعمارية دور يف إجهــاض
مرشوعــي محمد عيل وعبــد النــارص .والواقع أن
غالبيــة القــوى الدوليــة الكــرى وقفــت ضــد أي
مــروع عربي يرمــي إىل إقامة كيــان اتحادي أو
تعاوني مستقل وفاعل للعرب ،وأدّت دورا ً حاسما ً
يف إضعاف أي مرشوع ينشأ وإجهاضه .وألسباب
عديــدة ،كان للقــوى الكــرى يف الغــرب النصيب
األكــر من هــذا املوقف العدائي ،الــذي تراوح بني
االضطالع بمهام الفاعل املساعد عىل إجهاض هذه
املشــاريع ،ودور الفاعل الحاســم يف إجهاضها.
ولــم يكــن املوقــف الســلبي تجــاه املــروع
العربــي موجهـا ً فقط ضد الصيغــة االتحادية ،أو
ضــد فكرة إقامــة دولة عربية واحــدة مركزية أو
فدراليــة الطابــع ،وإنمــا كان موجهـا ً أيضـا ً ضد
الصيغ التعاونية التدرجية أو الرتاكمية للمرشوع.
وهــذا مــا يفــر محاولة إجهــاض أي مبــادرات
للتعــاون ،ولو الوظيفي ،بني الــدول العربية .كما
إن املوقف الســلبي لم يكن موجها ً ضد املشــاريع
التــي دعــت إليهــا الثــورات العربية فحســب ،بل
كان موجهـا ً ضــد أي مــروع عربــي حتــى ولو

جــاءت الدعوة إليــه عن طريق آليــات ديمقراطية
واستفتائية (اململكة العربية السورية ،الجمهورية
العربية املتحــدة) .وإضافة إىل املعارضة املبارشة،
كانت مناهضة القوى الخارجية للمرشوع العربي
تجــري أحيانـا ً من خالل طرح مشــاريع بديلة.

مناهضة المشاريع العربية
انتهــت الحــرب العامليــة األوىل بانعقاد مؤتمر
فرســاي الــذي أســفر عــن عــدد مــن املعاهــدات
واالتفاقــات بني القــوى الدولية .واســتمدت بنود
هــذه املعاهــدات ،خاصــة املتعلــق منهــا بمصــر
الواليــات العربية يف اإلمرباطوريــة العثمانية ،من
املبــادئ العامة للتفاهم «الــودي» ولنقاط الرئيس
األمريكــي وودرو ويلســون األربــع عــرة،4
والتفــاق ســايكس بيكــو بــن بريطانيا وفرنســا
وروســيا ،وإعــان بلفور.
وأسســت مقــررات صلــح فرســاي لوضــع
جديــد يف املنطقــة العربيــة يصــح فيــه وصــف
«املســتبد» ،أي وضــع دويل مفــروض يحــوّل
املرشوعــات واالســراتيجيات التــي وضعتهــا
القوى الكربى إىل معطى ثابت بدال ً من أن يكون
قابـاً للمراجعــة والتغيــر.5
ويف الوضــع الجديــد ،جــرى تقاســم املنطقــة
العربيــة كملحقــات ومناطــق نفــوذ بــن القــوى
األوروبيــة األربــع (بريطانيــا وفرنســا وإيطاليا
وإســبانيا) ،ثم تقســيمها إىل عدد أكرب من كيانات
الســيادة القُطريــة «الوســتفالية» 6تضمهــا تلــك
امللحقــات ومناطق النفوذ .وفضالً عن هذا الطابع
الجيوسيايس ،اصطبغ التقاسم والتقسيم بالطابع
االقتصادي .فقد بدأ التقسيم االقتصادي للمنطقة
العربيــة عندمــا طبقــت دول االنتــداب والحماية
إثــر انتهــاء الحرب العامليــة األوىل ،تفكيك االتحاد
الجمركي العثماني .7وبدأت رحلة تقاســم ثروات
املنطقــة يف الفــرة نفســها تقريبـا ً .حينئــذ أُنجز
أحــد أهــم فصــول هــذا التقاســم عندمــا توصلت
الحكومتان الربيطانية والفرنسية يف عام  1920إىل
توقيــع اتفاق ينظم تشــاركهما يف إنتاج وتســويق
واستغالل النفط يف العراق وبلدان شمال أفريقيا.8

وقفت القوى
الكبرى في
الغرب ضد
أي مشروع
عربي يرمي
إلى إقامة
كيان اتحادي
أو تعاوني
مستقل
وفاعل للعرب
***
أسست
مقررات صلح
فرساي لوضع
جديد جرى
فيه تقاسم
المنطقة
العربية
كملحقات
ومناطق نفوذ
بين القوى
األوروبية
األربع
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إزاء قلق الحركة
الصهيونية من
تأسيس جامعة
الدول العربية،
هدأ الوزير
البريطاني
إيدن من
مخاوف الزعيم
الصهيوني
حاييم وايزمان
فأكد له
أن التأييد
البريطاني
للمشروع
العربي كان
ً
مشروطا

بموافقة
الحركة
الصهيونية،
طرفا
ً
باعتبارها
من األطراف
الرئيسية في
المنطقة
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ويف املناقشــات التي ســبقت ورافقت تأســيس
منظمــة األمم املتحدة يف عام  ،1945ســعت القوى
الكربى إىل تعزيز ســلطتها يف مجلس األمن بنظام
العضويــة الدائمة ،بذريعة ضمان الســام واألمن
الدويل واإلقليمي ،واإلرشاف عىل املنظمات اإلقليمية
التي تؤسســها الــدول الصغرية واملتوســطة ،كما
رغبت القوى الكــرى يف إطالق حريتها يف تكوين
منظمــات وأحالف خارج إطار األمــم املتحدة من
دون التقيد بقواعد يف تأسيســها.
واســتمرت الــدول الكــرى يف معارضتهــا
ملشــاريع التعــاون العربــي .فعند بــدء العمل عىل
تأســيس جامعة الدول العربية عارضت بريطانيا
املــروع ،بعد أن كان وزيــر الخارجية الربيطاني
أنتونــي إيــدن قــد رصح بتأييده يف عــام .91941
ورغم طابع الســيادة القُطريــة الذي غلب عىل
منطلقات مرشوع تأســيس جامعة الدول العربية
وتأكيــد بروتوكول اإلســكندرية يف عام  1944عىل
احــرام الوضع الراهن ،وتعهدات بريطانيا بوقف
الهجــرة اليهودية واملحافظة عىل األرايض العربية
واستقالل فلسطني ،عارضت الحكومة الربيطانية
املبــادرة ،احتكامـا ً إىل موقف قديــم اتخذته تجاه
املــروع العربــي ،10وضغطــت عــى الحكومــات
العربيــة لتأجيل املرشوع إىل ما بعد نهاية الحرب،
أي إىل ظروف تســمح للقوى الكربى بدور أكرب يف
رسم الخريطة السياسية للعالم الجديد ،بما يف ذلك
املنطقة العربية .وبعد انعقاد مؤتمر اإلســكندرية
صعّدت الســلطات الربيطانيــة معارضتها ملرشوع
جامعــة الدول العربية ،وتغــرّ ت خمس حكومات
عربيــة موقعة عىل الربوتوكول ،واتُهمت الحكومة
الربيطانيــة بأنهــا كانــت وراء هــذا التغيــر.11
وتعــززت االتهامات بعد أن اســتبدلت الحكومات
الجديــدة الربوتوكول بميثــاق أضعف صالحيات
الجامعــة وقل َّص فعاليتها ودورها يف السياســتني
العربية والدولية.12
كما ســعت الحركة الصهيونية هي األخرى إىل
قطع الطريق عىل أي مبــادرة للتعاون العربي .يف
هذا الســياق ،وخوفا ً مــن أن يعكس ترصيح إيدن
نوايــا بريطانية حقيقية تجــاه أي مبادرة من هذا

النوع ،ســارع حاييم وايزمان ،الزعيم الصهيوني،
إىل اإلعــراب عن مخاوف الحركــة الصهيونية من
هذه السياســة وإىل تحذير الوزيــر الربيطاني من
متابعتها جديا ً .إال أن إيدن هدأ من مخاوف الزعيم
الصهيونــي عندمــا أكد لــه أن التأييــد الربيطاني
للمرشوع العربي كان مرشوط ـ ًا بموافقة الحركة
الصهيونيــة ،باعتبارهــا طرفــا ً مــن األطــراف
الرئيســية يف املنطقة .13
ولــم تكــن ردود فعل القوى الكــرى األخرى
تجاه والدة جامعة الدول العربية مختلفة كثريا ً عن
موقف الحكومة الربيطانية .فاالتحاد السوفياتي،
اتخــذ موقفا ً ســلبيا ً من الجامعــة ،إذ اعتربها أداة
لتحقيق أهداف السياسة الربيطانية يف املنطقة .أما
الواليات املتحدة األمريكيــة ،فكانت تعاضد آنذاك
السياســة الربيطانية يف املنطقــة العربية ،وبالتايل
املوقف الربيطاني من الجامعة.
وعانــت الجامعــة وفكــرة التعــاون الســيايس
والوظيفي املزيد من الرتاجع بسبب اشتداد الحرب
البــاردة بــن املعســكرين الدوليــن ومــا أحدثته
مــن انقســامات داخــل الجســم العربي الرســمي
والشــعبي ،وال سيما بعد تزايد الضغط عىل الدول
العربيــة لالنضمــام إىل تكتــات وأحــاف دولية
بزعامــة قوى غربيــة .ففي شــباط/فرباير ،1958
أرســلت الخارجيــة األمريكيــة خطابـا ً إىل الوفــد
الــذي مثل الواليــات املتحدة األمريكيــة يف مؤتمر
حلــف بغــداد يف أنقــره ،14تحيطــه فيــه بموقفها
الســلبي من مرشوع الجمهوريــة العربية املتحدة
وباالعتبارات التــي أملت اتخاذه ومنها ما ييل :إن
املرشوع سوف يسهل الهيمنة املرصية عىل الوطن
العربي ،ويجمد السياســة الســورية يف وجهة غري
طبيعيــة ،ويؤثر ســلبا ً عىل الــدول املؤيدة للغرب،
ويســاهم يف نرش الحياد اإليجابي ،ويعقد القضية
الفلسطينية .15
وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة نشــأ نظــام
دويل جديد هو ،يف تقدير ريتشــارد فولك ،أســتاذ
القانــون الدويل يف جامعة هارفرد ،النظام الدويل
القديــم نفســه ناقصـا ً االتحــاد الســوفياتي ،أي
نظــام جديد قديم يرســخ الرتاتبيــة الدولية التي
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تتصدرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة .16ويف
الواقــع ،دخل العالــم مرحلة جديــدة غلب عليها
نزع صفة القداسة عن الدولة الجغرافية ،17إذ لم
تعــد الدولــة القطرية هي وحدها أســاس النظام
الــدويل ،بل بــات عليها أن تنافــس وأن تصمد يف
وجه تحديــن كبريين ،هما النزعات االســتقاللية
اإلثنيــة أو الدينيــة ،والتكتــات اإلقليمية.18
وعــى خلفيــة الواقــع الجديد ،بدّلــت الواليات
املتحــدة األمريكيــة والقــوى األوروبيــة مواقفها
تجــاه دولــة الســيادة القُطريــة العربيــة .فخالل
املرحلة السابقة التي شهدت صعود حركة الوحدة
والتكامل العربي ،اجتهدت القوى الكربى ،وخاصة
األطلســية ،يف الدفــاع عن دولة الســيادة القطرية
يف املنطقة ضد مشــاريع الوحــدة واالتحاد وحتى
التعاون اإلقليمي الفاعــل .أما يف املرحلة الجديدة،
فاتجهــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كما اتجه
الحلفاء األوروبيون ،إىل ســحب الدعم املطلق الذي
قدموه ســابقا ً إىل دولة الســيادة القطرية العربية،
وإىل تقديم دعم ملموس لحركات انفصالية يف عدد
من الدول العربية كالســودان والعراق.19

طرح المشاريع البديلة
اتجهــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كمــا
االتحاد األوروبي ،إىل إطالق مشاريع تشكل بدائل
للنظام اإلقليمي العربي ومؤسساته ،ويف مقدمتها
جامعــة الدول العربية .فأطلــق االتحاد األوروبي
مرشوعي «الرشاكة األورومتوســطية» يف منتصف
تســعينات القــرن املــايض ،و«االتحــاد مــن أجــل
املتوســط» يف عام  .2007وأطلقت الواليات املتحدة
األمريكية مرشوعات عديدة منها مرشوع «الرشق
األوســط الكبري» ،و«مبادرة الرشاكة بني الواليات
املتحــدة األمريكية والرشق األوســط» أيضا ً خالل
العقد الفائت .ودخلت الحكومات األطلسية يف هذه
املبادرات واملشــاريع لتحقيــق التكامل اإلقليمي يف
املنطقة من منظور مصالحها ،واعتربت أنها تجلب
بذلــك التحول الديمقراطي لــدول املنطقة والرفاه
لشعوبها ،وتوطد أمنها واستقرارها .وحملت تلك
املشــاريع العديد من السمات املشرتكة.

ϑ ϑتجاهل النظام اإلقليمي العربي
االتفاقــات املعروضــة هــي بــن الرشيــك
األطلــي (االتحــاد األوروبــي أو الواليات املتحدة
األمريكيــة) ،ودول منفردة أســقطت عنها هويتها
الجماعيــة .وتتفــاوت أغراض هذه السياســة بني
تغييــب الهوية واملؤسســات واالهتمامات العربية
تغييبا ً كامالً ،وتهميشــها يف املحافل الدولية .ففي
قمة العرشين يف دوفيــل التي عُقدت يف أيار/مايو
 ،2011أعلن املجتمعون دعمهم القوي لآلمال التي
عب عنها «الربيع العربي» .ومن املفارقات أنّ هذه
َّ
القمــة التي أعلنت دعمهــا القوي «للربيع العربي»
أسقطت الهويّة العربية عندما تدارست املساعدات
التي ستقدّمها ،فوجّ هت وعودا ً للتعاون واملشاريع
املشــركة إىل دول الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
ϑ ϑاعتمــاد الثنائيــة يف بنــاء املنظومــات
اإلقليميــة الجديــدة
تركــز هــذه املشــاريع عــى توطيــد العالقات
االقتصاديــة بــن دول منطقــة الــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،التــي تشــمل إرسائيــل ،وبــن
االتحــاد األوروبي أو الواليات املتحــدة األمريكية
كل عــى حدة .وتتوخى هذه املشــاريع واملبادرات
تنميــة العالقات بني الدول األعضاء عرب مرحلتني:
› ›األوىل :مرحلــة االتفاقات التجارية الثنائية بني
الواليات املتحدة األمريكية/االتحاد األوروبي
ودول املنطقة.
› ›الثانية :مرحلة تأســيس رشاكــة إقليمية تضم
الــدول التــي عقــدت االتفاقــات الثنائيــة مــع
الرشيــك الدويل.
ويربر شــارحو هــذه املشــاريع اختيــار هذا
األســلوب برضورة املــرور باملرحلة األوىل حيث
يمنــح الطابــع الثنائــي للعالقــات بــن الــدول
العربيــة والواليات املتحــدة األمريكية/االتحاد
األوروبي السلطة الكافية إلقناع النخب الحاكمة
يف دول الرشاكــة بتطبيق إصالحــات ديمقراطية
واقتصاديــة واجتماعية وتنمويــة فيها ،ومن ثم
تأهيلهــا لالنتقال إىل املرحلة الثانية حيث يجري
تكويــن التكتــل اإلقليمــي مــع الرشيــك األطليس
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ومــع إرسائيــل ،وكذلــك لالنضمــام إىل منظمــة
التجــارة العاملية .20
واعتمــدت األطــراف األطلســية ،ال ســيما
االتحــاد األوروبي ،هذه الصيغة املبتكرة ســبيالً
لتنفيذ مشــاريعها يف املنطقة لعدة أســباب .أولها
أن هــذه الصيغة ترســخ فكرة التعامل مع الدول
العربيــة فــرادى ،وتخلــق حالــة مــن التنافــس
الســلبي بينهــا تدفــع بقبولهــا ملــا هــو مطروح
عليهــا .وقد تجىل أحد مظاهر هذا التنافس بفعل
إقــران رصف حــزم املســاعدات املاليــة املتاحــة
لدعــم الــدول العربيــة بالتقــدم الــذي تحــرزه
النخــب الحاكمة فيها نحو االنخراط يف املشــاريع
املطروحــة للمنطقــة ،والتــي تســتهدف يف املقام
األول تحقيــق األمــن واالســتقرار يف منطقتــي
الجــوار األوروبي والرشق األوســط اعتمادا ً عىل
ربــط املصالح االقتصادية لدوله .وثانيها أن هذه
الصيغــة تجنــب األطــراف األطلســية التعقيدات
التــي قد تنجم عن تمســك الدول العربية بموقف
جماعــي موحــد يعوق قــدرة تلك األطــراف عىل
جنــي أكرب قدر مــن التنازالت واملزايــا التجارية
التفضيليــة منهــا .ولعـ ّل يف هذا املوقف تفســرا ً
للمغــزى مــن تحييــد أيــة أدوار كان يمكــن أن
تضطلــع بها جامعــة الدول العربيــة يف تنفيذ أو
توجيــه هذه املشــاريع ،وتفســرا ً للعقبــات التي
أصبحــت تعــرض مســرة التكامــل االقتصادي
العربي .والسبب الثالث وربما األهم هو أن هذه
الصيغــة تتيح لألطراف األطلســية االلتفاف عىل
املعارضــة العربيــة للجلوس جماعيـا ً عىل مائدة
التفــاوض مع إرسائيل وبحــث ترتيبات إدماجها
اقتصاديـا ً يف املنطقــة يف ظل غياب أفق التســوية
السياســية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
وتســتهدف املرحلــة األوىل لهــذه الصيغــة إلزام
الــدول العربية وإرسائيــل كل عىل حدة بالتوصل
إىل ترتيبــات قانونيــة تلتزم بمقتضاها بتنســيق
البنيــة الترشيعيــة االقتصاديــة والتجارية لديها
بحيث تطابق نظرياتها لدى األطراف األطلســية،
ويف املرحلــة الثانية يصبــح التواصل العربي مع
إرسائيــل واندماجهــا يف املنطقة أمرا ً يســرا ً بعد

إزالة العقبات الفنية واالقتصادية التي قد تثريها
الــدول العربيــة للحيلولــة من دون إتمــام ذلك.
ϑ ϑتأكيــد األهمية القصوى للمنطقة العربية
يف إطار ضمان تحقيق ثالثة أهداف رئيسية
تختــر هــذه األهــداف بتدفــق النفــط إىل
دول األطلــي بأســعار معقولــة ،والحفــاظ عىل
أمــن إرسائيــل وتفوقهــا يف املنطقــة ،ومحاربــة
اإلرهــاب.21
وجيل أن هذه املشــاريع والقواســم املشــركة
فيهــا ،تتعــارض مــع أكثــر الحوافــز واملقومــات
التي تتأســس عليها مشــاريع التعاون اإلقليمي أو
االندمــاج القومي .وصحيــح أنه حتى هذا التاريخ
ال يــزال من الصعب االتفــاق عىل قائمة مواصفات
تتأســس عليهــا الكيانــات اإلقليمية ،ولكــن هذا ال
يعنــي أن هذه الكيانات تنشــأ بصــورة اعتباطية،
وإنما عندما تتوفر عدة مقومات يأتي يف مقدمتها،
وفقا ً آلراء العديد مــن االختصاصيني يف العالقات
الدوليــة والتكتــات اإلقليمية والقوميــة« ،الجوار
الجغــرايف ،والقرابــة الثقافيــة واللغويــة ،ونُظــم
إيمانيــة متشــابهة ،وتجــارب تاريخية مشـرَكة،
وحاجــات واهتمامــات اقتصاديــة منســجمة/
مُتســاوِقة ،ومؤسســات سياســية واجتماعيــة
متُشــابهة ،باإلضافــة إىل تحديــات وتهديــدات
مشــركة» .22والقليل من هــذه املقومات يتوفر يف
مشاريع التكتالت األطلسية املعروضة عىل املنطقة
ممــا يقلل مــن قيمتهــا كمرشوعات للتعــاون بني
الــدول
ويرجح طابــع الهيمنة فيها.
ِّ
ويالحــظ أن معظــم نماذج التكامــل اإلقليمي
املطروحــة عــى املنطقــة لم تبــد اهتمامـا ً بتعزيز
التعــاون العلمي مع الــركاء العرب خالفا ً ملا هو
متاح إلرسائيل .وقد سُ مح لها باملشاركة يف الربامج
اإلطاريــة للبحــث العلمي والتطويــر التكنولوجي
األوروبــي منذ عــام  ،1996وأصبحت بذلك الدولة
الوحيدة غــر األوروبية التي لها الحق يف االنتفاع
بنتائــج البحث العلمي األوروبي ،واالســتفادة من
التمويــل األوروبي املبارش ملؤسســاتها وباحثيها.
ويبلــغ التمويل األوروبي املتاح للربنامج اإلطاري
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أسباب ّ
تعثر التكامل الرسمي العربي

( )Horizon 2020نحــو  80مليار يورو ،كما ســمح
إلرسائيــل املشــاركة يف مراكز األبحــاث األوروبية
املشــركة وأنشــطة هيئة الطاقة الذرية األوروبية
( ،)EUROATOMويف برامــج ثنائيــة وإقليميــة
أخــرى .ومن جانب آخــر قامت الواليــات املتحدة
األمريكيــة بإرســاء صــات بحثيــة معــززة مــع
إرسائيــل عــر أكثر مــن  40اتفاقيــة قطاعية فنية
وعلميــة ســمحت بمشــاركة إرسائيــل يف مجاالت
بحثية عديدة مــن األمن النووي.
وتعـرّض االتحاد األوروبي النتقادات بســبب
تعاونه مع إرسائيل حسبما أوردته بعض منظمات
املجتمع املدني الفلسطينية واألوروبية نتيجة لقيام
رشكات إرسائيليــة (ومنهــا «موتــوروال إرسائيل»
املســتفيدة من الربنامج اإلطاري األوروبي السابع
للبحث العلمــي) بتوظيف التكنولوجيا املتأتية من
تعاونهــا مع األوروبيني لتصنيع أســلحة متطورة
محظورة اســتخدمت فلســطني كحقل تجارب لها
يف مخالفة للقانون الدويل .والجدير باملالحظة أن
املفوضية األوروبية التي أرست صالت معزّزة مع
إرسائيــل يف البحــث والتطوير ،عزفــت عن تطوير
صالت مع الدول العربية يف هذا املجال الهام رغم
النصوص التي تتضمنها اتفاقيات الرشاكة بشــأن
تعزيــز التعــاون العلمــي .ويعل ّل الســبب يف ذلك
بالتحفظــات التي أبدتهــا إرسائيل تجــاه التعاون
العربي األوروبي بذريعة أن نتاج التعاون العلمي
العربــي األوروبــي يمكــن أن يوظــف ألغــراض
غري مدنية والســتخدامات مزدوجــة قد تهدد أمن
إرسائيــل .وحينمــا بــدأت بعــض الــدول العربية
تكشــف خبايا املوقف اإلرسائيــي ،أبدت املفوضية
مرونة ،لكنها اكتفــت بالتوصل إىل اتفاقيات عامة
تمهد للتعاون العلمي مع األردن وتونس والجزائر
ومرص واملغرب.
ويقدم ناقــدو االتفاقات الثنائيــة أمثلة عديدة
عىل العالقــات غري املتكافئة التي قــادت إليها مثل
هــذه االتفاقــات بــن الكيانــات العمالقــة والدول
الصغرية وحتى املتوســطة كما حدث يف االتفاقات
الثنائيــة مــع دول املغــرب العربــي التــي أدت إىل
إلحاق أرضار جســيمة بالصناعات النامية املحلية،

أثــارت ردود فعل شــعبية غاضبة ضد الحكومات
التــي وقعت عىل االتفاقــات الثنائية.23
وتثري مشــاريع التكتالت اإلقليمية األطلســية
املزيــد مــن التســاؤالت والتحفظــات يف حالــة
الــدول العربيــة .فاإللحــاح عــى تجميــع العرب
واإلرسائيليــن يف كيــان إقليمــي واحــد ،وإنهــاء
املقاطعــة العربيــة إلرسائيــل حتى قبــل أن تنفِّذ
إرسائيــل القــرارات الدوليــة بإنهــاء احتاللهــا
لــأرايض العربية وعودة الالجئني الفلســطينيني
إىل ديارهم ،يعمّق فــارق القوة ملصلحة إرسائيل،
ويمنحها مجاال ً أوســع ملمارسة الهيمنة اإلقليمية.
وتتعمق هذه املخاوف أكثر عندما يتبنى مشاريع
الهيمنــة تلك ،زعماء إرسائيليــون يوصفون عادة
يف الــدول األطلســية بأنهم من املعتدلــن مثل أبا
إيبــان الذي يرى أنّ وســط الفسيفســاء الرشقية
التي يتكون منها الرشق األوسط تربز الصهيونية
وحدها كعنــر توحيد.24

أسباب داخلية تحبط مشاريع
الوحدة العربية
لــم تكــن األســباب الخارجيــة هــي وحدهــا
املســؤولة عــن تعثــر جهــود التكامــل العربي يف
تحقيق أهدافها املعلنة .فهناك أسباب داخلية عديدة
قوضــت هــذه الجهود .ورغــم أن بعضهــا يتعلق
بظــروف موضوعيــة خارجة عــن إرادة أصحاب
القرار الســيايس أو االقتصــادي ،إال أن العديد من
هذه األســباب يرتبط بغياب اإلرادة السياسية عىل
املســتويات العليا لتحقيــق التكامل العربي.

األسباب السياسية والمؤسسية
تعب عن إرادة الشعوب
ϑ ϑأنظمة حكم ال ّ
الســبب الرئييس لتعثر جهود التكامل العربي
هــو أن عددا ً مــن أنظمــة الحكم العربيــة ال تمثل
شــعوبها وال تخضــع للمســاءلة أمامهــا .فبعــض
أنظمــة الحكم هذه كان يرى أنه يســتمد الرشعية
واألمن من القوى املتنفذة عىل الساحة الدولية ويف

تلح مشاريع
التكتالت
اإلقليمية
األطلسية على
تجميع العرب
واإلسرائيليين
في كيان
إقليمي
واحد ،وإنهاء
المقاطعة
العربية
إلسرائيل
حتى قبل أن
تنفذ إسرائيل
ِّ
القرارات
الدولية بإنهاء
احتاللها
لألراضي
العربية وعودة
الالجئين
الفلسطينيين
إلى ديارهم
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قوضت
ّ

الخالفات
العربية-العربية
والنزاعات
فرص التكامل
العربي ،بل
فرطت عقد ما

ً
قائما منها
كان
قبل أزمات
تأججها

اإلطار 2-4

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

املنطقــة ،وال حاجــة بــه إىل الحرص عــى مصالح
املواطنني أو األخــذ بأولوياتهم.
وكان هـ ّم هــذه الزعامــات يــكاد ينحــر يف
غايتــن ،البقــاء يف الحكم وتوريثــه ،والحفاظ عىل
مصالــح العُصبة املهيمنة عىل الســلطة والثروة يف
كل بلــد عربــي عىل حدة .واقتــى ذلك رضب أي
فرصــة جادة للتكامل العربــي الفعّال ،إذ ينطوي
التعــاون الجــاد عــى منافســة الثلــل االحتكاريــة
بعضهــا البعــض يف الســوق العربيــة الكبــرة،
اقتصاديا ً وسياســيا ً ،وهي منافسة ترض باملصالح
االحتكاريــة داخــل كل قطر.
ϑ ϑالخالفات العربية العربية
نشــأت بني الــدول العربية خالفــات ونزاعات
كثرية بلغت حد الحروب الرضوس ،لعل أشــهرها
الحــرب بــن الدولتــن املرصيــة والســعودية يف
اليمــن ،واحتــال العــراق للكويت يف عــام ،1990
والخــاف املســتعر حــول الصحــراء الغربية بني
الجزائــر واملغــرب .وقــد قوضــت هــذه النزاعات
فــرص التكامــل العربــي ،بل فرطت عقــد ما كان
قائمـا ً منهــا قبل أزمــات تأججهــا .وأوضح مثال
عــى ذلك هو التضييق عىل العمالة العربية الوافدة
يف بعــض بلدان االســتقبال العربيــة ،كما حدث يف
الخليــج والعــراق وليبيا يف بعــض األحيان .ومن
األهمية اإلشــارة إىل أن عمق العالقــات التاريخية

بــن أجــزاء الوطــن العربــي كان يفــرض أحيانا ً
اســتمرار العالقات بني الــدول العربية عىل الرغم
من الخالفات املبطنة ،خاصة يف صورة مؤسسات
العمل العربي املشرتك ،ولكن ذلك كان يجعل هذه
املؤسســات صورية وقليلــة الجدوى.
ϑ ϑقصور أداء أجهزة العمل العربي املشرتك
تراجعت مشــاريع االتحاد بني الدول العربية
خالل مرحلة ما بعد الحرب الباردة .ومن عالمات
هــذا الرتاجع اختفاء قضيــة التكامل اإلقليمي من
جداول أعمال مؤسســات نشــأت بغــرض تحقيق
هذا التكامل.
وقــد اســتعارت جامعــة الــدول العربيــة
ومنظماتهــا املتخصصة نمــط تنظيم منظمة األمم
املتحدة ،فكانت اجتماعا ً لبريوقراطيات دول أعضاء،
أقــل كفاءة من الدول األعضــاء يف املنظمة الدولية.
وبســبب عيــوب يف امليثــاق ،أهمهــا اشــراط
اإلجمــاع التخــاذ القــرارات ،عانت جامعــة الدول
العربيــة ومنظماتهــا قــدرا ً من الشــلل الناجم عن
غياب اإلجماع العربي عىل كثري من مســائل العمل
العربي املشــرك.
وانعكســت الخالفــات العربيــة عــى تقل ّــب
التمويــل املتــاح ألجهــزة العمل العربي املشــرك،
بســبب تعثر الدول العربية أو تقاعسها عن الوفاء
بالتزاماتهــا املاليــة تجــاه جامعة الــدول العربية،

اقتناص ُعصب الحكم للمجتمع يف البلدان العربية وتواطؤ املجتمع الدويل

تدل القرائن املتاحة عىل أن املجتمع الدويل تجاهل سوء الحكم يف الرشق األوسط ،وأتاح كميات كبرية من املعونة األجنبية
لحكومات كانت مؤرشات املشــاركة الشــعبية واملســاءلة يف ظلها هي األدنى يف العالم .فقد كان االقتصاد والسياســة نهبا ً
القتناص عصب الحكم التي كانت تُشـكِّل البنى القانونية ومؤسســات الدولة ملصلحة قلة ،يف عموم املنطقة.
وعىل الرغم من أن القيادات القديمة قد أسقطت يف مرص وتونس ،تبقى تركة الحكم السابق واقتناص العصب للمجتمع
مــن العوامــل املؤثرة يف املرحلــة االنتقالية ،وتســتدعي تغيري أولويات املســاعدة الدولية .فيتعني أن تصبح اســراتيجيات
املساعدة الدولية أكثر انتقائية عرب البلدان واملؤسسات ،مع إيالء عناية خاصة لدعم التحوّل إىل الحكم الديمقراطي الصالح
ومكافحة الفساد.
املصدر.Kaufmann, 2011 :
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أسباب ّ
تعثر التكامل الرسمي العربي

حتى شــارفت املنظمة عىل اإلفالس يف أوقات تأزم
العالقــات العربية.
أمــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي،
والذي أنيطــت به مهمة تحقيق أهــداف الجامعة
االقتصادية واالجتماعية ورســم السياسة العامة
للتكامــل والتعــاون االقتصــادي واالجتماعــي
العربــي ووضع االســراتيجيات املشــركة لذلك،
فيعانــي مــن مشــاكل إداريــة وسياســية ومهنية
عــدة .وقــد بيّنــت تقارير صــادرة عــن الجامعة
نفســها بعــض مكامــن الخلل يف عملــه .ومن تلك
التقاريــر ملف وثائقي حول تطوير عمل املجلس
االقتصــادي واالجتماعــي ،أعدّته األمانــة العامة
ملجلــس جامعــة الــدول العربية يف عــام .25 2010
وأظهــر امللف أن غياب اإلرادة السياســية هو من
أهــم العقبات التــي تعوق عمل املجلــس .ويتجىل
ذلك يف غياب الشــفافية خــال املفاوضات ،وعدم
اســتقرار أو انخفــاض مســتوى التمثيــل ،وعدم
التــزام الــدول بالقــرارات املتخــذة .ومعالجــ ًة
لهــذه العقبــات ،تضمّن التقرير دعــوة إىل تحييد
القــرارات عن السياســة ورفع مســتوى التمثيل،
وإىل دراســة مشــاريع قرارات املجلس داخل ك ّل
دولــة ،مــن خــال عرضها عــى مجلــس الوزراء
مثـاً ،قبل التفاوض بشــأنها.
وأشــار التقريــر إىل انخفــاض املــوارد املالية
الالزمة إلنجاز الربامج واألنشطة وإعداد الدراسات
املتخصصــة ،وضعــف الكــوادر الفنيــة يف األمانة
ّ
العامــة للمجلــس .ويرتتب عــى ذلك تدنــي قدرة
األمانــة عىل البحــث املعمّق يف مختلــف املواضيع،
وبي
وعرضهــا عــى النحو املالئــم أمام املجلــسّ .
التقرير أيضا ً أن املوضوعات اإلجرائية والتنظيمية
تطغى عىل جــدول األعمال.
ومــن العوائــق األخرى لعمل املجلس ،حســب
التقرير ،اختــال هيكلية املجلس والتباس العالقة
املتخصصــة.
ّ
مــع املجالــس واملنظمــات العربيــة
ويتجــىّ ذلك يف ازدواجية العمل يف بعض األحيان
بــن املجالــس واملنظمــات املتخصصــة وإهمــال
متخصص ،وعدم
ّ
املواضيــع غري املنوطة بمجلــس
وضــوح دور اللجنتــن االقتصاديــة واالجتماعية

التابعتــن للمجلــس ،وعــدم تنفيــذ املنظمــات
املتخصصة قرارات املجلس ،وكثرة اللجان املؤقتة
ّ
التــي تأخذ وقتـا ً طويالً يف تأديــة مهامها.
ϑ ϑضعف مؤسسة القمة العربية
عقــدت الــدول العربيــة  35مؤتمــر قمــة منذ
إنشــاء جامعة الدول العربيــة يف عام  1945وحتى
نهايــة عام  ،2013منها  24مؤتمر قمة عادية ،و11
مؤتمــر قمــة طارئة ،كمــا عقدت ثالثــة مؤتمرات
قمــة اقتصاديــة واجتماعيــة .وارتبــط انعقــاد
مؤتمــرات القمة العربية دائما ً بالرغبة يف التصدي
لخطــر خارجــي يتعــرض لــه النظــام اإلقليمــي
العربــي ،وتمحــورت مواضيعهــا حــول الرصاع
العربي اإلرسائييل ،واالحتالل اإلرسائييل لألرايض
الفلســطينية والعربية.26
فقــد انعقــدت قمــة أنشــاص يف عــام  1946يف
إطــار تصاعد خطر املرشوع الصهيوني عىل أرض
فلســطني مع ظهور تقرير لجنة التحقيق األنغلو–
أمريكية والذي دعا إىل هجرة مائة ألف يهودي إىل
فلســطني؛ وانعقدت قمة عام  1956يف ظل ظروف
العــدوان الثالثــي عىل مرص؛ وانعقــدت قمة عامي
 1964و 1965ملواجهــة األعمال اإلرسائيلية لتحويل
مجــرى نهــر األردن؛ وانعقــدت قمــة عامي 1967
و 1969يف ســياق مواجهــة الهزيمــة العربيــة أمام
إرسائيــل يف عــام 1967؛ وقمة عامــي  1973و1974
يف أعقــاب حــرب أكتوبــر وتداعياتهــا؛ ومؤتمرات
القمة من  1978إىل  1985ملواجهة تداعيات سياســة
التســوية الســلمية التــي اتبعتها القيــادة املرصية
إزاء إرسائيــل .وارتبطت قمة عامــي  1988و1989
بتطــورات االنتفاضــة الفلســطينية يف ذلك الوقت،
كمــا ارتبطت قمة بغداد يف عــام  1990بالتطورات
يف عالقــات العــرب الدوليــة وبصفــة خاصة أزمة
العالقات األمريكية–العراقية وتدفق واســع ليهود
االتحــاد الســوفياتي عــى إرسائيــل؛ وعقــدت قمة
القاهرة يف حزيران/يونيو  1996ملواجهة تداعيات
وصول اليمني اإلرسائييل املتطرف إىل ســدة الحكم
يف إرسائيــل عىل عملية تســوية الــراع العربي–
اإلرسائيــي .كما عقدت قمة ترشيــن األول/أكتوبر

يعاني
المجلس
االقتصادي
واالجتماعي
الذي أنيطت
به مهمة
تحقيق أهداف
الجامعة
االقتصادية
واالجتماعية،
من مشاكل
عدة أهمها
غياب اإلرادة
السياسية
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اتخذت قرارات
مؤتمرات
القمة منحى
ً
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يتعلق
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لألراضي
العربية
***
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 2000ملواجهــة تفجــر انتفاضــة األقىص يف شــهر
أيلول/ســبتمرب من العام نفسه.
واتخــذت قــرارات مؤتمــرات القمــة منحــى
تنازليا ً فيما يتعلق باملوقف من إرسائيل واحتاللها
لألرايض العربية .ففــي حني اعتربت قمة القاهرة
يف عــام  1964إرسائيــل الخطــر الداهم عــى األمة
العربية ،اعتمدت قمة فاس الثانية يف عام  1982ما
سمي بصيغة فاس لتسوية الرصاع ،والتي تحدثت
للمرة األوىل عن ضمانات للســام بني جميع دول
املنطقة ،يف إشــارة إىل القبــول بدولة إرسائيل وإن
بــروط معينة .غري أن هــذا القبول تحوّل يف عام
 2002إىل وعــد مــن قمة بريوت بعالقــات طبيعية
كاملــة ،لــو أن إرسائيــل لبّــت املطالــب العربيــة
التــي تضمنتها مبــادرة األمري عبداللــه ويل العهد
السعودي آنذاك ،وأهمها انسحاب إرسائيل الكامل
مــن جميــع األرايض العربيــة املحتلة منــذ ،1967
وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة
وعاصمتها القــدس الرشقية.
ولــم تقبــل إرسائيــل بمبــادرة قمــة بــروت
العربية ،رغم التنازالت الكبرية التي قدمتها الدول
العربيــة منذ بــدء الــراع ،وخاصة فيمــا يتعلق
بحقوق الالجئني الفلســطينيني .وأمعنت إرسائيل
يف انتهاك الحقوق الفلســطينية املعرتف بها دوليا ً،
فتوســعت يف االســتيطان يف األرايض املحتلــة،
ومصادرة أرايض الفلســطينيني وهدم ممتلكاتهم،
وتهويد القدس.
وإضافــة إىل الفشــل يف معالجــة القضيــة
الفلســطينية ،لم تنجح مؤتمــرات القمة العربية يف
تسوية النزاعات العربية .وبعض هذه النزاعات لم
يجد طريقه إىل القمة أصالً ،وبعضها نوقش يف القمة
أو عىل هامشــها من دون أن تتخذ قرارات بشــأنه.
فعىل ســبيل املثال ،لــم تتناول مؤتمرات القمة
العربيــة التــي عُقــدت يف ســتينات القــرن املايض
يف أي مــن قراراتهــا الحرب األهليــة اليمنية .كما
لــم تتنــاول حــرب االنفصــال يف عــام  1994بعد
أربع ســنوات مــن إنجاز وحــدة شــطري اليمن.
ومؤتمــرات القمــة العربية التي لم تــو ِل اهتماما ً
مبــارشا ً أو معلنا ً للحرب األهليــة يف اليمن ،عُقدت

خصيصــا ً ملواجهة أحداث الصدام املســلح الدامي
بــن الســلطة األردنيــة واملقاومة الفلســطينية يف
أيلول/ســبتمرب  ،1970حيث تم التوصل إىل اتفاق
لوقــف إطالق النار بــن الطرفني.
ويف حــن انعقــدت قمّــة عربيّــة لتخليــص
الكويــت مــن غــزو النظــام العراقي الســابق ،لم
تنعقد ق ّمــة لنرصة لبنان أثناء العدوان اإلرسائييل
يف صيف عام  ،2006والذي اســتم ّر  34يوما ً .ففي
الحالــة األوىل كان املربر االلتــزام باتفاقية الدفاع
العربي املشــرك ،ويف الحالــة الثانية لم تكن هذه
االتفاقيــة مربرا ً كافيا ً للدفاع عن لبنان يف مواجهة
العــدوان اإلرسائييل.
ومــن ناحية أخرى لفت أنظــار العالم ظاهرة
الغياب املتكرر ،واملتزايد ،لقادة الدول العربية عن
مؤتمــرات القمــة العربيــة ،التي اتفــق عىل عقدها
دوريا ً منذ قمة عمّان يف عام  ،2001حتى أن بعض
هــذه املؤتمــرات حرضها أقل من نصف الرؤســاء
العــرب .27فبــدأت هذه املؤسســة تفقــد الكثري من
قيمتها بتزايــد غياب هؤالء القادة.
ويف ضــوء ضعــف أجهــزة جامعــة الــدول
العربية ،وســيادة النظم الرئاســية يف نظم الحكم
العربية ،كان طبيعيا ً يف البداية أن تتطلع الشعوب
العربية ألن تســهم مؤسســة الرئاســة عىل صعيد
الوطــن العربي ،أي قمة الرؤســاء وامللوك العرب،
بفعالية يف تحقيــق أحالم األمة العربية يف الوحدة
والعــزة واملنعــة .إال أن الــرأي العــام العربي بات
ينظــر إىل مؤتمــرات القمة العربية نظرة ســلبية،
حيــث أصبحت مرادفـا ً لغياب الفاعلية حســب ما
أكده اســتطالعان للرأي أجراهما مركز الدراسات
العربــي األوروبــي حــول التوقعــات مــن مؤتمر
القمــة يف عامــي  2010و ،28 2012قبيل قمتي رست
وبغــداد .فقبيل قمة رست يف عام  ،2010رأى 85.2
يف املائة من الذين شملهم االستطالع أن نتائج قمة
رست لن تكون يف مستوى التحديات التي يواجهها
الوطــن العربــي ،ورأى  11.5يف املائــة فقــط أن
مؤتمر القمة قــد يخرج بقرارات تفيد يف تصحيح
األوضاع العربية عىل الرغم من صعوبة الظروف.
وجاء اســتطالع عام  2012قبيل قمة بغداد ليؤكد
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االنطباع ذاته ،حيث توقع نجاح القمة  6.4يف املائة
فقط من املشــاركني يف االستطالع.
ولهــذا االنطباع الســلبي ما يعـزّزه يف الواقع،
إذ أدت مؤتمــرات القمــة يف مناطــق أخــرى دورا ً
هامـا ً ليس يف تســوية النزاعات فحســب ،بل أيضا ً
يف الدفــع باتجــاه تعميــق التكامــل اإلقليمي .ففي
أوروبــا ،كانــت مؤتمــرات القمة هي التــي قادت
عمليــة التكامل األوروبي ليصل إىل مرحلة االتحاد
االقتصادي والنقــدي .ويف القارة األفريقية ،حيث
محدوديــة املوارد وكثــرة التحديــات االقتصادية
والتنمويــة ،يُعقــد مؤتمر القمة دوريـا ً وعىل أعىل
املستويات .ومن األمثلة عىل ذلك مؤتمرات مبادرة
الرشاكة الجديدة مــن أجل تنمية أفريقيا (النيباد)
التي تعقد مرة كل أربعة أشهر ،وتضم ممثلني عن
أكثــر من  20رئيس دولة أفريقية .وكثريا ً ما يقوم
القــادة األفارقة بعقد مؤتمرات قمة عىل مســتوى
االتحــاد األفريقــي مرتــن كل عــام بــدال ً من مرة
واحدة كما ينص امليثاق التأسييس لالتحاد لتعزيز
التنسيق فيما بينهم.
وعىل الجانــب اإليجابي ،اتخذت القمة العربية
يف الريــاض يف عــام  2007قــرارا ً بعقد مؤتمر قمة
يخصــص فقــط للشــؤون التنمويــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة بهــدف بلورة برامــج وآليات عملية
لتعزيز وتفعيل االســراتيجيات التنموية الشــاملة
واملتفــق عليهــا .وقــد اســتضافت دولــة الكويــت
القمــة االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعية األوىل
يف مطلــع عــام  ،2009أي بعد مــرور قرابة نصف
قــرن عــى إبرام اتفاقيــة الوحــدة االقتصادية بني
دول الجامعــة العربيــة .وكان أبــرز ما صدر عن
القمــة إطــاق صندوق لدعــم املشــاريع الصغرية
واملتوســطة برأس مــال قدره مليــاري دوالر.29
ويف إعالن رشم الشــيخ الــذي صدر عن القمة
التنموية الثانية التي عُقدت يف عام  ،2011جدد قادة
الدول العربيــة التزامهم الكامل باالســراتيجيات
التنمويــة والفكــر االقتصــادي املتطــور ،مؤكدين
إرصار الــدول العربيــة «عىل امليض قدمـا ً يف تنمية
مجتمعاتهــا العربية برشيـا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً
وتكنولوجي ـا ً ،وتطويــر هيــاكل عملهــا العربــي

املشــرك يف إطــار جامعــة الــدول العربيــة ،عــى
نحو يضمن املســتقبل األفضل لشعوبها وأجيالها
القادمــة» .كمــا أكــد اإلعــان أن األمــن الغذائــي
«يمثــل  ...أولويــة قصوى للــدول العربية ،وال بد
من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن
تحقيقــه ملجتمعاتنــا العربية» ،وشــدد القادة عىل
أن «األمــن املائــي العربــي يُعــد إحــدى أولويــات
العمل العربي يف الســنوات القادمة ،خاص ًة يف ظل
تداعيــات تغري املناخ التي من شــأنها أن تؤثر عىل
املوارد املائيــة ،وأن تزيد من ندرة تلك املوارد».30
وعقــدت القمــة التنمويــة االقتصاديــة
واالجتماعية الثالثة يف اململكة العربية السعودية يف
كانــون الثاني/يناير  .2013وكان من أهم نتائجها
املوافقة عىل زيادة رؤوس أموال املؤسسات املالية
العربيــة والــركات العربيــة املشــركة القائمــة
بنسبة ال تقل عن  50يف املائة ،لتمكينها من توسيع
أعمالهــا وتعزيــز الرشاكــة بــن القطاعــن العام
والخــاص مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املتزايدة
من الســلع والخدمــات التي يحتــاج إليها املواطن
العربي ،واملســاهمة يف ســد الفجوة التــي تعانيها
الدول العربية يف العديد من تلك السلع والخدمات،
وتوفــر املزيد من فــرص العمل.
وأكــد القــادة رضورة اســتكمال متطلبــات
منطقــة التجارة الحــرة العربية الكربى قبل نهاية
عــام  .2013وتنــاول القــادة االتفاقيــة املوحــدة
الســتثمار رؤوس األمــوال يف الــدول العربيــة
(املعدلــة) لتتــواءم مــع املســتجدات عىل الســاحة
العربية واإلقليمية والدولية ،ولتوفري املناخ املالئم
لزيادة تدفق االستثمارات العربية البينية ،والعمل
عــى جعل املنطقــة العربيــة منطقة جاذبــة لهذه
االســتثمارات إيمانـا ً بأهمية االســتثمار ودوره يف
االرتقــاء بمســتوى التكامل االقتصــادي العربي،
وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل
جديدة تســهم يف خفض معدالت البطالة ،وخفض
مســتويات الفقر.
وأكــد القــادة رضورة االلتــزام بالعمــل عــى
وضــع هــذه االتفاقيــة موضــع التنفيــذ ،ودعــوا
القطاع الخــاص العربي ،وضمنــه رجال األعمال

على الجانب
اإليجابي،
اتخذت القمة
العربية في
الرياض في
عام 2007

ً
قرارا بعقد
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العــرب املهاجــرون إىل املبــادرة باالســتفادة مما
توفــره هذه االتفاقيــة من مزايــا وضمانات ،وإىل
اســتغالل الفــرص املتاحــة واملســاهمة يف التنمية
االقتصاديــة العربية الشــاملة ،كما أكــدوا االلتزام
بتهيئة املناخ االســتثماري يف الدول العربية وســن
القوانــن والترشيعــات الوطنية التي تســاعد عىل
جذب املزيد من االســتثمارات واســتغالل الثروات
الطبيعيــة واملزايا التي تتفرد بهــا الدول العربية.
واعتمدت القمة االســراتيجية العربية لتطوير
اســتخدامات الطاقــة املتجــددة ()2030-2010
بهــدف تلبية الطلــب املتزايد عــى الطاقة ،وتنويع
مصادرهــا والوفاء باحتياجات التنمية املســتدامة،
وبذلك أُفسح املجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة
املتجــددة تعمــل عــى توفري فــرص عمــل جديدة
بمشــاركة فاعلة مــن القطاع الخاص.
واعتمــد القــادة العــرب توصيــات املؤتمــر
العربــي حــول تنفيــذ األهــداف التنمويــة لأللفية
بشــأن التحــرك العربي املطلوب حتــى عام 2015
لبلــورة رؤيــة عربيــة ،تكــون جــزءا ً مــن الرؤية
العاملية ألهداف التنمية املســتدامة الجديدة ملا بعد
عــام .31 2015
وإزاء الواقع العربي الراهن ،املرتدي واملتفجر،
هل ت ِ
ُقدم القمة التنموية العربية الرابعة عىل اتخاذ
قرارات يف مســتوى األحداث؟ قرارات تكون بداية
تحول جذري يف أداء مؤسســة القمة العربية نحو
الفعالية املرجوة يف مرشوع التكامل العربي ،إيذانا ً
ببــدء عرص جديد من النهضة اإلنســانية يف الوطن
العربي.

األسباب االقتصادية
ϑ ϑاألسباب الهيكلية
› ›تبايــن إمكانــات التكامل التجــاري بني الدول
العربية
يُعنــى مــؤرش التكامــل التجــاري برصــد
إمكانيــة تطور التبادل التجاري بني األطراف،
إذ يقيس مســتوى أو درجة التوافق والتكامل
بــن صــادرات بلد معني واحتياجــات بلد آخر
أو وارداتــه .وبذلــك يوضــح املــؤرش جــدوى

إنشــاء منطقة للتبادل الحــر يف تطوير التبادل
التجــاري بــن البلديــن ،إذ يكشــف معلومات
مفيــدة عن آفاق التجارة البينية لدراســة مدى
تطابــق تركيبة الواردات والصــادرات وتوفر
املزايا التنافســية بني الــدول املعنية.32
ومــؤرش التكامــل التجــاري بــن الــدول
العربيــة قريــب من متوســط مــؤرش التكامل
مع باقــي الرشكاء التجاريني وإن كان أضعف
منــه قليالً .فقــد بلغ مؤرش التكامــل التجاري
للمملكــة العربية الســعودية مــع باقي البلدان
العربيــة  13.3يف املائــة يف حني بلغ هذا املؤرش
 21.3يف املائــة مــع تركيــا ،و 18.7يف املائــة مع
الصــن ،و 18.2يف املائــة مع الواليــات املتحدة
األمريكيــة ،و 16يف املائة مع الدول األوروبية،
و 3.5يف املائــة مــع الهند.33
والجديــر بالذكــر أن درجــة التكامــل
التجاري تختلف من مجموعة إىل أخرى ضمن
املنطقــة العربية نفســها .ففي حــن ينخفض
مــؤرش التكامــل بــن بلــدان مجلــس التعاون
الخليجــي ،يرتفــع بني بلــدان إعــان أغادير.
ويرتفع مؤرش التكامــل مع البلدان العربية يف
حالــة البلــدان ذات االقتصــادات األكثر تنوعا ً،
حيــث يبلــغ  30يف املائــة يف مــر ،و 27.9يف
املائــة يف لبنان ،و  26يف املائة يف األردن ،و 26
يف املائة يف تونس .وتوضح هذه النســب حجم
الفرص التي لم يجر استغاللها حتى اآلن نظرا ً
إىل وجــود عوائــق أمام نمــو التجــارة البينية
العربية .ويف الوقت نفسه ،تفتقر مجموعة من
البلــدان العربية إىل مقومات تطوير صادراتها
إىل البلــدان العربيــة ،خاصة تلــك التي تعاني
من ضعــف أو حتى انعدام التنوع االقتصادي
مثــل العــراق حيث يبلــغ املــؤرش  2.4يف املائة
وقطــر حيــث يبلــغ  9.7يف املائة.34
› ›ضعف التنوّع االقتصادي يف البلدان العربية
مــن األســباب الهيكليــة لضعــف التجارة
البينيــة العربيــة ســيطرة النفط عــى التجارة
الخارجيــة لبعض بلــدان املنطقــة ،إذ تتجاوز
حصتــه  80يف املائــة من إيــرادات التصدير يف

الفصل الرابع

أسباب ّ
تعثر التكامل الرسمي العربي

العديــد منهــا .35وقــد تعــزز هــذا الوضع عىل
مدى ســنوات مــع االرتفاع املتواصل ألســعار
النفــط العاملية الذي أدى إىل تقلص مســاهمة
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى يف صادرات
بعــض البلــدان العربيــة .وهــذا مــا قد يفرس
ضعــف مــؤرش التكامــل بــن بلــدان مجلــس
التعاون الخليجي مقارنة بما هو عليه يف حالة
بلدان إعــان أغادير.
ونتيجــة لهيمنــة قطاعات النفــط واملوارد
الطبيعيــة األخــرى ،ال يزال االقتصــاد العربي
ينحــر يف الرتكيــز عــى ســلة محــدودة من
السلع ،إذ تشكل الصناعات االستخراجية أكثر
مــن  35يف املائة من مجموع اقتصادات البلدان
العربيــة ،يف حني ال تتجاوز حصة الزراعة 6.1
يف املائــة ،والصناعات التحويليــة  9.3يف املائة،
والخدمــات  42.6يف املائة .وتســاهم الخدمات
الحكومية بنســبة كبرية من القيمة املضافة يف
قطاع الخدمات.36
غــر أن بعــض الــدول العربيــة أحــرزت
تقدما ً يف جهود التنويع اإلقتصادي ،خصوصا ً
يف قطاعات الزراعــة والصناعة والخدمات ،إذ
بارشت بعض الدول العمل عىل إنشــاء مناطق
صناعية لتشــجيع الصناعــات ،وبادرت أخرى
إىل تخصيص مســاحات شاســعة لالستصالح
الزراعــي ،يف حــن ركــزت دول أخــرى عــى
تعزيــز دور قطاعــات الخدمــات ،خصوص ـا ً
الخدمــات الســياحية واملاليــة واإلنشــاءات.
ويوضــح الشــكالن  1-4و 2-4حركــة مؤرش
تركيــز الصــادرات لجميــع البلــدان العربيــة
بــن عامــي  2000و .2010ويظهــر الشــكالن
تحســنا ً ســجلته معظم هذه البلــدان يف تنويع
اقتصاداتهــا .وعــى الرغــم مــن تطــور األداء
باتجــاه تنويــع الصــادرات بــن عامــي 2000
و ،2010ال تــزال نســبة الرتكيــز مرتفعــة.
ϑ ϑاألسباب غري الهيكلية
› ›عــدم التــزام بعــض البلــدان بإلغــاء جميــع
الرســوم الجمركيــة

الشكل 1-4

النفطية

مؤرش تركيز الصادرات يف البلدان العربية غري

مالحظة :يد ّل املؤرش عىل ضعف التنوع االقتصادي كلما اقرتب من  ،100وعىل تحسن يف التنوع
االقتصادي كلما اقرتب من صفر.
املصدر.http://wits.worldbank.org/wits :
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مؤرش تركيز الصادرات يف البلدان العربية النفطية

مالحظة :يد ّل املؤرش عىل ضعف يف التنوع االقتصادي كلما اقرتب من  100وعىل تحسن يف
التنوع االقتصادي كلما اقرتب من صفر.
املصدر.http://wits.worldbank.org/wits :
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التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

تشــر قاعدة البيانات ( )GTAPاملستخدمة
يف بنــاء نمــوذج التــوازن العــام العاملــي
( )MIRAGEإىل أن ســلعا ً عديــدة ال تــزال
تخضــع يف التجــارة البينيــة لحمايــة جمركية
حقيقيــة ،وذلك خالفا ً ملا يجــب أن تكون عليه
التجارة البينية العربية من إعفاء جمركي كامل
حســب بنــود اتفاقية منطقــة التجــارة الحرة
العربية الكربى .37فحســب البيانات الواردة يف
قاعــدة البيانات التجاريــة العاملية (،)MacMap
فــرض املغــرب يف عــام  ،2009مثـاً ،رســوما ً
جمركية عىل  84مجموعة ســلعية من أصل 97
مســتوردة مــن مرص ،حســب الدرجــة الثانية
من النظام املنســق للتعرفة الجمركية (.)HS6
وتوضــح بيانــات التجــارة البينيــة العربيــة
مســتوى الضبابيــة الــذي ينتــج مــن ارتبــاط
دولتــن عربيتــن باتفاقيات مختلفــة للتجارة
الحــرة .ففي عام  ،2009فــرض املغرب تعرفة
جمركيــة بلغــت نســبتها  112.1يف املائــة عــى
الحيوانات الحية املســتوردة من مرص يف إطار
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى،
و 11.8يف املائــة فقط يف إطــار إعالن أغادير.38
› ›تعدد العراقيل الحمائية غري الجمركية
ال تزال التدابري غري الجمركية تشكل عائقا ً
أمــام نمــو التجارة بــن البلــدان العربية .وقد
أوضحت املســوح التي أجراهــا مركز التجارة
الدوليــة يف عدد مــن البلدان العربيــة (تونس،
ومــر ،واملغرب) وجود عقبــات حمائية غري
جمركية عديدة تعرقل التجارة البينية العربية.
ومن أبــرز هذه العقبات ،تراخيص االســترياد
والتصديــر والرســوم والرضائــب ذات األثــر
املماثــل للتعرفــات الجمركيــة ،ومنهــا رضيبة
الدمغة والرسوم القنصلية والرسوم اإلحصائية
ورســوم الخدمات الجمركية ورســوم العبور.
وتــؤدي هــذه الرســوم والرضائــب اإلضافية
إىل رفــع تكاليــف املبــادالت التجاريــة كمــا
تُســتخدم أحيانا ً كسياســة للحد من الواردات.
وتعانــي التجــارة البينيــة مــن تعقيــد
اإلجــراءات اإلداريــة املرتبطــة بتخليــص

البضائــع وبعمليــات التقييــم الجمركــي.
فإجراءات تقديم األوراق واملستندات املتعلقة
بالشــحن والتأكد مــن صحتها والتدقيق فيها
وتفتيشــها ومناولتهــا وفحصهــا ،تســتغرق
وقتا ً طويالً مقارنة بما تســتغرقه يف مناطق
أخــرى مــن العالم .ويشــر تقرير ممارســة
األعمــال لعــام  2012أن إنجــاز عمليــات
التصديــر واالســترياد يف منطقــة الــرق
األوســط وشــمال أفريقيا يســتغرق  21يوما ً
للتصديــر و  24يوما ً لالســترياد ،ويرتاوح يف
بعض الدول العربية كالســودان وموريتانيا
بــن  32و  80يومـا ً للتصديــر وبــن  38و 83
يومـا ً لالســترياد ،مقابل  11يوما ً لالســترياد
و  10أيــام للتصديــر يف دول منظمة التعاون
االقتصــادي والتنميــة .39
ومن العوائق األخرى الرســوم والرضائب
التي تفرضها بعض الدول عىل عملية التصدير
بحــد ذاتها ،وليــس عىل قيمة الســلع املصدرة
أو كميتها .كما أن التدابري املالية التي تشــرط
الدفع املســبق عىل الواردات ،والتداول بالعملة
الصعبــة ،تشــكل عائقا ً أمــام التجــارة البينية
العربيــة ،خاصة يف الدول التي ال تزال تفرض
قيودا ً عىل عمليات الحســاب الجاري.
وتعاني التجــارة العربية البينية من تعدد
أشكال الحواجز الفنية عىل التجارة املستخدمة
ألغراض حمائية .ويعود ذلك يف بعض الحاالت
إىل اختالف نظم الجودة واملواصفات واملعايري
القياسية بني دولة وأخرى ،وعدم توصل هذه
الــدول إىل اتفاقيات جماعية لالعرتاف املتبادل
باملواصفــات واملعايري املطبقــة أو عدم اعتماد
املواصفــات املوحّ دة العربية .وتشــر البيانات
إىل العبء الكبري الذي تمثله قواعد املنشأ .فهي
تتطلــب تحققا ً من نســبة القيمــة املضافة عىل
الســلع املتبادلــة قبل إقرار اســتحقاق املعاملة
التفضيليــة بموجــب اتفاقيــة تســهيل وتنمية
التبادل التجــاري بني الدول العربية.
وتعــادل التدابــر غــر الجمركيــة يف الــدول
العربية ما نسبته  32يف املائة تقريبا ً من التعرفة
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الجمركيــة عىل املبادالت الصناعية و 29يف املائة
عــى الــواردات الزراعية (الشــكل .)3-4
ال تقتــر عوائــق التجــارة الخارجية عىل
الرسوم والتدابري غري الجمركية بل تتجاوزها
لتشــمل العديد من الحواجز األخرى والتي قد
تكــون يف بعــض األحيان أكثر إعاقــة للتجارة
الخارجيــة من التدابري الحمائية نفســها .ومن
أبــرز العراقيل الفنية أمــام التجارة الخارجية
إجراءات املراقبة الفنية والجمركية التي تتخذ
لضمان احرتام الرشوط الصحية والبيئية عند
االســترياد ومــدى قــدرة إدارة الجمــارك عىل
إنجازها بالرسعة والشــفافية والدقة املطلوبة
بحيــث ال تتحول إىل حاجز أمــام حركة التجارة.
› ›ارتفــاع تكاليــف النقــل بــن الــدول العربية
والحواجــز الفنية
يحل قطاع النقل والخدمات اللوجستية يف
املرتبة الثانية من حيث دوره يف إعاقة التجارة
البينية .وأخريا ً تأتي الخدمات املتعلقة بتقنيات
االتصاالت الحديثة ومدى فعاليتها يف تســهيل
ويبي الجدول  1-4ترتيب
ّ
العمليات التجارية.
معظم الدول العربية من حيث مؤرش الفعالية
اللوجستية يف التجارة الخارجية مقارنة بدول
أخرى من العالم.40
وتحــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املرتبة
األوىل بــن الــدول العربيــة والســابعة عرشة
بــن دول العالــم من حيــث فعاليــة العمليات
اللوجســتية يف التجــارة الخارجية ،تليها قطر
التــي تحـ ّل يف املرتبة  33بــن دول العالم ،ثم
اململكة العربية السعودية التي تح ّل يف املرتبة
 ،37وتونــس يف املرتبة  41يف الرتتيب العاملي.
أمــا الدول التي تعترب من الدول العربية األقل
فعاليــة يف الخدمــات اللوجســتية ويتجــاوز
ترتيبها املائة عامليا ً فتشــمل األردن والجزائر
وجزر القمــر وجيبوتي والســودان والعراق
وليبيا وموريتانيا.
واســتنادا ً إىل نتائج هذا املؤرش ،يربز جليا ً
أن الــدول العربيــة ال تســتويف البيئــة املالئمة
لتطويــر التجــارة البينيــة .وحتــى اإلمــارات

الشكل 3-4

النسبة الجمركية املكافئة للتدابري غري الجمركية
يف الدول العربية

املصدر.http://www.trademap.org/ :

العربية املتحدة ،التي تعترب األكثر كفاءة عربيا ً
يف هــذا املجال ،تواجه مشــكلة يف تجارتها مع
الدول العربية األخرى التي تتدنى فيها الكفاءة
اللوجســتية .فتوفــر الخدمــات اللوجســتية
بالكفــاءة املطلوبــة يف الدولة املصدرة للســلع
ال يكفــي وحــده لتدعيــم التجارة مــع الدولة
املســتوردة ،إن لــم يتوفر فيها قــدر موا ٍز من
الكفاءة والعكــس صحيح.
ويالحــظ أن التجــارة البينيــة العربيــة
تعانــي مــن القيود التي ال تــزال معظم دول
املنطقــة تفرضهــا عــى الخدمــات املرتبطــة
بالتجــارة الخارجيــة ،وخاصــة الــدول التي
لم تنضــم بعــد إىل منظمة التجــارة العاملية،
مــع العلــم أن هــذا االنضمــام ال يســتتبعه
بالــرورة االلتزام بتحريــر الخدمات وإنما
االلتــزام بتوفــر حــد أدنــى مــن الشــفافية
للترشيعــات الوطنيــة التــي تنظــم تجــارة
الخدمــات .وينطبــق هــذا الوضــع أيضا ً عىل
الــدول العربيــة التــي لــم تحــرر قطاعــات
الخدمــات فيهــا ،ال ســيما قطاعــات النقــل
الربي والبحري والخدمــات املالية والتأمني،
ســواء يف إطار اتفاقات الرشاكــة مع االتحاد

يحل ضعف
قطاع النقل
والخدمات
اللوجستية
في المرتبة
الثانية من حيث
دوره في إعاقة
التجارة البينية
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الجدول 1-4

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

مؤرش أداء الخدمات اللوجستية،

الدولة

الرتتيب

2012

مجموع النقاط من خمس

اإلمارات العربية املتحدة

17

3.78

قطر

33

3.32

اململكة العربية السعودية

37

3.18

تونس

41

3.17

البحرين

48

3.05

املغرب

50

3.03

مرص

57

2.98

عُ مان

62

2.89

اليمن

63

2.89

الكويت

70

2.83

سوريا

92

2.60

لبنان

96

2.58

اململكة األردنية الهاشمية

102

2.56

الجزائر

125

2.41

موريتانيا

127

2.40

ليبيا

137

2.28

العراق

145

2.16

جزر القمر

146

2.14

السودان

148

2.10

جيبوتي

154

1.80

املصدر. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders#sub-menu-item-link:

األوروبــي أم يف اتفاقــات التجارة الحرة مع
الواليــات املتحــدة األمريكية.
والجدير بالذكر أن اســتمرار العوائق أمام
حريــة التجارة بــن البلدان العربيــة يتناقض
مــع توجهات الرأي العام العربي .فاملواطنون
العرب من جميع البلدان يؤيدون بشــدة إلغاء
القيــود الجمركية وغري الجمركيــة عىل تبادل
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املنتجــات العربيــة يف التجــارة بــن البلــدان
العربية (الشــكل .)4-4
ϑ ϑضعف التنســيق يف السياسات االقتصادية
الكلية
يقتــي نجــاح التكامــل االقتصــادي تنســيق
السياســات النقدية بني الدول العربية ال سيما عند
بلــوغ مرحلــة االتحــاد الجمركي ،أقلهــا يف تثبيت
أســعار الرصف الحقيقيــة للعمــات العربية عند
مســتوى موحــد يُعمل بــه يف معامالت االســترياد
والتصدير .فالفوارق الكبرية بني أســعار الرصف
الرســمية واألســعار الحقيقية تسبب تشــويها ً يف
املزايا التنافسية ،يؤدي إىل ارتفاع يف كلفة التجارة
البينيــة تتحمّل أعباءه بعــض البلدان دون أخرى.
وقــد أدركت التكتالت االقتصادية الكربى مثل
االتحــاد األوروبي أهمية العمل بسياســات نقدية
متشــابهة أو موحــدة ،فاعتمد بداية نظــام تثبيت
أســعار الرصف وتطــورت الرتتيبــات املوحّ دة إىل
أن بلغــت الوحــدة النقديــة باعتماد عملــة موحّ دة
(اليــورو) .وأنشــأت بنكا ً مركزيا ً مشــركا ً إلدارة
السياســة النقديــة املوحــدة .والجديــر بالذكر أن
األزمة املاليــة التي تعرضت لها دول جنوب رشق
آســيا يف عام  1997رسّ خت االقتناع بأهمية تنسيق
السياســات االقتصاديــة الكليــة بــن دول رابطــة
جنوب رشق آســيا ،خاصة من خالل اقرتاح إنشاء
صنــدوق نقد آســيوي وعملة موحــدة .أما الدول
العربية ،فال تزال تشــهد تباينا ً كبريا ً يف سياساتها
النقديــة ،يُعــزى إىل الخيارات املختلفــة يف تحديد
أســعار رصف العمالت .فبعضها مرتبط بالدوالر
والبعــض اآلخــر مرتبط بســلة عمــات .وهذا ما
يجعــل عوامل التضخم مختلفــة تماما ً بني الدول،
وبالتــايل سياســات أســعار الــرف والســيولة.
وتعتــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي األكثــر
تقدمـا ً يف توحيــد السياســات النقديــة ألن عمالت
جميع الدول األعضاء مرتبطة بالدوالر ،باســتثناء
الكويــت التــي أدخلــت بعــض املرونة مــن خالل
تحديد ســعر الرصف وربطه بسلة عمالت يطغى
عليهــا الــدوالر .ومــع أن توحيــد العملــة هو بند
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أسباب ّ
تعثر التكامل الرسمي العربي

عىل جــدول أعمال دول مجلس التعاون الخليجي،
لــم يالحــظ بعد أي تقــدم فعيل يف هــذا االتجاه.41
ويف إطــار تنســيق السياســات االقتصاديــة
الكليــة ،أنشــأ املجلــس االقتصــادي واالجتماعي
لجامعــة الدول العربية صنــدوق النقد العربي يف
عــام  .1976ومهــام هذا الصندوق شــبيهة بمهام
صنــدوق النقــد الــدويل ،ومنهــا تصحيــح أوجه
الخلــل يف موازيــن مدفوعــات البلــدان األعضاء،
والســعي إىل إزالة القيود عىل املدفوعات الجارية
بينها ،ووضع سياســات وأنماط للتعاون النقدي
العربي ،وتقديم املشــورة بشأن اســتثمار موارد
املنطقــة يف األســواق الخارجيــة ،وتعزيز تطوير
األســواق املالية العربية ،وتدعيم التجارة البينية،
وتســهيل التوصــل إىل عملــة عربيــة موحــدة.
وبعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــة عقود عىل إنشــاء
هــذا الصنــدوق ،ال يزال التنســيق يف السياســات
االقتصاديــة الكليــة يف املنطقــة العربيــة دون
املســتوى املطلــوب .ولم تســتغل الــدول العربية
مــروع إنشــاء منطقة التجــارة الحــرة العربية
الكــرى ألخــذ أي مبــادرات فعليــة لتنســيق
السياســات االقتصاديــة الكلية.

الشكل  4-4الحواجز أمام التجارة العربية البينية يف نظر
سكان الوطن العربي2013-2012 ،

املصدر :مستقى من املركز العربيّ لألبحاث ودراسة السّ ياسات.2013 ،

❊ ❊ ❊

رغم تعدّد االتفاقات العربية التي اســتهدفت إزالة الرســوم الجمركية والعوائق غري الجمركية
والحد من العوائق الفنية وغري الفنية أمام التجارة البينية ،وتحفيز التكامل العربي ليكون عامالً
لدفــع النمــو االقتصادي وملواجهة تحديات الفقــر والبطالة ،لم ترق النتائج املحققة يف الواقع إىل
مســتوى تطلعات الشــعوب العربية .وقد كان لقوى عاملية دور كبري يف إحباط مشــاريع التكامل
العربــي ،وخاصــة السياســية منها .ولكــن هذا ال يعفــي األنظمــة العربية من مســؤولية عرقلة
التكامــل حتى يف أبســط مظاهره االقتصادية .فبعض االتفاقــات التي أقرتها هذه الدول لم تعقد
عىل أسس صحيحة أو استنادا ً إىل دراسات دقيقة لعوائق التجارة البينية العربية وسبل تذليلها.
وقــد خضــع تنفيذ هذه االتفاقات لتأثريات سياســية ،أو العتبارات اقتصاديــة حمائية ،واصطدم
بقصــور يكبّــل االقتصادات العربيــة ،حيث االفتقار إىل تنوع اإلنتاج وإىل تطويــر البنية التحتية،
وال ســيما البنية اللوجســتية الالزمة لتسهيل وتنشــيط حركة التجارة بني البلدان العربية.
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ذلت لغة شعب إال ّ
ما ّ
ذل،

وال انحطت ّإل كان أمره في ذهاب وإدبار
مصطفى صادم الرافعي

التكامل الثقافي العربي
التكامل الثقايف هو أهم روافد التكامل الشــامل .ولهذا التكامل أســس فلسفية ،ومقوّمات موضوعية يؤكدها االشرتاك يف اللغة
الواحدة ،وشــواهد من الواقع ،تفوق ما بلغته توجهات السياســات املعتمدة ،وتصلح لها دليالً لتصويب مســارها من التفتيت إىل
بنــاء هويــة واحــدة تط ّل بها املنطقة عىل املســتقبل مــن موقع قوي يمدّها بمقوّمــات حياة الئقة ومنيعــة .وللتكامل الثقايف أوجه
ومالمح متنوّعة هي تعبري تلقائي عن مختلف املراحل التي عاشتها وتعيشها املنطقة العربية ،حيث تتجاور الطموحات واألحالم
واالنكسارات والنكسات يف أعمال فنية وأدبية ،جنبا ً إىل جنب مع ما حفرته يف الحياة اليومية من ثقوب ال يمحوها سوى التكامل
يف فعــل إبــداع جديد يبتكر لهذه املنطقة من إرثها الثقايف واإلبداعي هوية متجددة.
ويتنــاول هــذا الفصــل تجل ّيات الهوية العربية يف اإلبداع الثقايف والفني ،ويســتحرض أســماء وأعماال ً شُ ــحنت بمشــاعر األمل
والخيبة عىل مدى تاريخ غني باألحداث ،وشــقت لها طريقا ً إىل الشــعوب بعيدا ً عن القنوات الرســمية فكانت تجســيدا ً تلقائيا ً ،يف
وحدة الثقافة واللغة ،للمقوّم األســايس للتكامل العربي ،ومن ثم الوجدان .وبمنطق العمران يركّز هذا الفصل عىل البعد الرمزي
من صورة العمران البرشي.

أساس حضاري ُيبنى عليه
التكامل الثقافي العربي
الثقافة هي أســاس لوحدة األمة .فهي الالحمة
لوجــود الجماعــة ،وهي مــا ينتج امل َعــن الرمزي
لكيــان اإلنســان الروحــي .وقد بيّنــت الحضارات
التــي كان لهــا مــروع كونــي يف تحديــد القيــم
وتحقيق رفاهية اإلنســان ،أن ما يصبو إليه الفكر
اإلنســاني هو الوصل بني أفراد الجماعة يف وعيهم
وضمريهم ليوحّ دهم ويســمو بهــم إىل ما يتجاوز
مجــرد اللقــاء بحكم الرضورة يف املــكان والتجمّع
يف الفضــاء الواقعــي .فلــكل جماعــة مــا يوحدها
مــن منظومــات قصصية حــول ذاتهــا وتاريخها
ومرشوعهــا الحضــاري .ولإلبــداع يف ذلك الدور
األسايس.
والفكــر املبــدع ملقومــات الحضــارة حكم ـا ً
وتربيــة واقتصــادا ً وثقافــة ،ال تســعه األحيــاز
العاديــة ،وال يمكــن أن يكــون إال تجــاوزا ً لحدود
املــكان والزمــان وقيود السـل ّم الرتاتبي ورضورة

الــدورة املاديــة وجمود الــدورة الرمزية .هو فكر
خالّق بقدر ما هو طموح يتطلع إىل اخرتاق رحاب
الســماء طليقـا ً من كل حــدود .وهــذا التوق ليس
هروبـا ً مــن الواقع بل هو توســيع آلفاق التعايش
والتعامــل معه بمــا تمليه حرية الفكــر يف اإلبداع
املعريف والجمــايل والخلقي.
فالتــوق إىل التحــرر مــن املكان هــو رس إبداع
اليوتوبيــات كمــا يف نظرية املدينــة الفاضلة أو يف
رضوب التغلب عىل الحتميات الطبيعية كما يف علم
الخيال من نوع بساط الريح وأفالم غزو الفضاء.
والتــوق إىل التحــرر من الزمــان هو رس إبداع
الحيــاة الطليقــة مــن الزمان املتناهــي .ومن دون
فكــرة الحيــاة الخالــدة ،ال يمكن تصور اإلنســان
قادرا ً عىل تقديم مفهوم الكرامة عىل مفهوم البقاء
عىل قيد الحياة.
والتــوق إىل التحــرر من ســلم الرتــب هو رس
إبــداع األســاطري أي الحيــاة الطليقة مــن الرشط
اإلنساني املحدود .ومن دون فكرة التسامي املطلق
ال يمكن تصور التحرر من أرس السل ّم االجتماعي.

الثقافة هي
أساس لوحدة
األمة فهي
الالحمة لوجود
الجماعة
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اإلطار  1-5قصة حنتوش :طفلة فلسطينية تتحرر بالخيال
من نري االحتالل اإلرسائييل

اســمي صالحــة ،أنا من مدرســة عــرب الجهالــن ،أعيــش يف خيمة
صغــرة يف وادي أبــو هنــدي ،وعمري  14عامـا ً .يف النهار أدرس يف
مدرســة القصب ،وقــد صنعها أهل الوادي مــن القصب ألنّ الجنود
أعلنوا أنّ أرضنا منطقة عســكرية مغلقة ،حيث يتدرّبون عىل إطالقِ
النــار يف منطقة الزراعة.
يعيــش معنــا ســبعون نعجةً ،وأقــوم أنــا بحلبها بعــد أن أعود من
املدرســة ،وأصنــع مــن حليبها الجبــن ث ّم أبيعه ألهــل املدينة.
الطريــق هنــا وعــر ٌة ألنّ الجنــود يمنعوننــا مــن تعبيــد الطريــق،
ويتدرّبــون عــى إطالق النــار يف الليل ،وأنا أكره صــوت الرصاص،
أكاد أجـ ّن منــه ،فأهرب ،نعــم أهرب.
ليــس عندي دراجــة هوائيــة ،ألنّ الطريق وعرة ،وال ســيارة عندي
وال طيــارة ،لكــن عنــدي يشء أســتخدمه للهــرب ،اقرتبــوا ،اقرتبوا،
رسا ً :عندي خروف يطري اسمه «حنتوش» ،لونه أسود
سأوشوشكم ّ
رس ّيــان يخبّئهما داخــل الصوف،
وأذنــاه طويلتــان ،ولــه جناحــان ّ
ويخرجهمــا حني أهمــس يف أذنيه
«يا حنتوش يا خروف أطلع جناحيك من تحت الصوف»
أغنّــي يف أذنيــه فيما يبــدأ الجنود بالتــدرّب عىل إطــاق الرصاص،
وأركبه ويطري بي ،والبارحة هربنا إىل برشلونة .سأقول لكم شيئا ً ،يف
وادي أبو هندي ال يوجد مالعب أصالً ،ألنّ األرض مزروعة باأللغام.
«ميس» صاحــب األهداف الكبــرة ،لعبنا معه
ّ
ويف برشــلونة قابلنــا
لســاعات طويلــة ،خرويف حنتــوش كان حارس املرمــى ،وأنا أهاجم
ـي وفريقه ،وأدخلنا يف مرماهم خمســة أهداف.
ميـ ّ
ميس أن يضمّني أنا وحنتوش إىل فريق برشلونة لكنّنا رفضنا،
أراد ّ
نريــد أن نعــود إىل أبو هندي ألنّ األغنام هناك تنتظرني ،إذ ال يوجد
أحد غريي ليحلبها ،فأبي يف الســجن منذ ستّ سنوات وبقي له تسع
عرشة سنة.
ـي أنّه ســيزور وادي أبو هندي بعد
رسا ً :أخربني ميـ ّ
ســأقول لكــم ّ
ســنتني .ســنقيم مونديــال  2014يف وادي أبــو هندي ،ســننظّ ف معا ً
األرض من األلغام ،وســنبني أكرب ملعب يف العالم ،وسنس ّــميه ملعب
حنتوش ،وســيكون الخروف شــعار املونديال.
أهالً وسهالً بكم يف وادي أبو هندي ،نحن جميعا ً بانتظاركم.
املصدر :مؤلفة هذه القصة ،صالحة حمدين ،طفلة لم يتجاوز عمرها األربعة عرش ربيعا ً ،تعيش
يف وادي أبو هندي يف فلسطني املحتلة .وقد حازت قصتها «حنتوش» عىل جائزة هانز كريستيان
أندرسون لقصص خيال األساطري يف عام .2012
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والتــوق إىل التحــرر من دورة التبــادل املادي
هــو رس إبداع التصوفيــات أي الحياة الطليقة من
الحاجة املادية.
والتــوق إىل التحــرر مــن دورة التواصــل
الرمزي هو رس إبداع الحياة الطليقة من التواصل
الجماعــي واالقتصــار عىل مناجــاة املطلق.
وهــذا التــوق بــكل رضوبــه اليوتوبيــة
واالسكاتولوجية واألسطورية والصوفية ومناجاة
النفس هو جوهــر الفاعلية الرمزية ،واملعني الذي
تنساب منه كل الفاعليات الرمزية األخرى ،العلمية
والجماليــة والخلقية.
فمــن دون رشوط اإلمــكان التــي يؤسســها
التحــرر الخيــايل من إكراهــات الواقــع املتدني ،ال
يمكــن تصــور مفهــوم البطولة التي هــي مغالبة
املســتحيل النظــري والعميل لجعلــه ممكنا ً.

قسمت
ّ
السياسات الثقافية الرسمية
المكان والزمان العربي
فقــدان الطموح والشــعور بالغنــى التاريخي
هــو علــة القصــور يف مســرة التكامــل العربــي.
فالسياســة الرســمية العربيــة أفقــدت اإلنســان
العربــي الطمــوح نحو ما ال يمكــن أن يتحقق من
دون محاوالت التحــرر من األحياز اآلرسة لحرية
الفكر اإلنســاني املطلقة .فهذه املحاوالت الساعية
إىل التحــرر مــن أرس األحياز ،أي املــكان والزمان
وســلم الرتب والدورة املادية والدورة الرمزية ،ال
تصبح فعلية إال إذا تحققت رمزيا ً .وهي ال تتحقق
رمزيـا ً إال إذا باتــت الثقــة يف املــروع التاريخي
التائق إىل السلطان عىل األحياز ه ّم الجميع .فاألمم
الســابقة إىل التقدم ،كان أســاس نهضتها ،سعيها
إىل تكويــن القاطــرة املحركــة لإلبــداع الفكــري
والعلمي ،واملكونة لإلنسان املنتج واملبدع بالتعليم
املتميز واملستجيب لحاجات التنمية ،تكوينا ً للبرش
فنيـا ً وخلقيا ً ،وإبداعا ً للنظريــات وتطبيقاتها.
أما السياســات العربية فقسمت املكان العربي
الواحــد .وأصبــح بعــض البلــدان أكثــر ارتباطـا ً
بمســتعمر األمس ممــا كان عليه قبل االســتقالل،
وأكثــر مــن ارتباطــه بباقــي األمــة .وســاهمت
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السياســات الرتبوية والثقافية الرســمية يف تقسيم
الزمــان العربــي أيضـا ً .فــكادت محاولــة إضفاء
الرشعيــة عــى قطرية الــدول تقيض عــى التاريخ
املشــرك عندما صــار كل بلد ال يهتــم إال بتاريخه
الخــاص أو بدوره هو يف التاريخ املشــرك مركزا ً
عىل قطرية التاريخ ،حتى إن التاريخ املشــرك كاد
يتــاىش ،ولــم يكد يبقــى منــه يشء ذو بال.
ومــن املعلــوم أن وحــدة املــكان ،ممثلــة يف
الجغرافيــا الواحــدة ،ووحــدة الزمــان ممثلــة يف
التاريــخ الواحــد ،رشطــان ال بديل عنهمــا يف بناء
الوحدة التي تمثل أرضية التنشئة املشرتكة لشباب
األمة اســتعدادا ً للمســتقبل .فاملــكان يصبح بفعل
الجماعــة املتجاورة جغرافيا حضارية بعد أن كان
جغرافيــا طبيعيــة .والزمان املتــوايل يصبح بفعل
الجماعــة ،تاريخـا ً حضاريـا ً بعــد أن كان تاريخا ً
طبيعيـا ً .والجغرافيــا والتاريــخ الحضاريان هما
الوحــدة الروحيــة للجماعة القائمــة يف املكان ويف
الزمان ،وهما أســاس الحــدود الثقافية بني األمم،
الحــدود التــي تعلو عــى الحــدود السياســية وال
تعــرف بالقطريات .لذلك كانــت القطريات حربا ً
عليها ،اســتمرارا ً لحرب املســتعمر عليها.
وحاولت السياســات الثقافية الرسمية القضاء
عــى وحــدة اللغــة والخيال مــن خــال فلكلورية
الثقافــة الداعمة للهويــات القطرية .ومن غري نفي
الثراء املمكن الذي ينتج من إحياء الرتاثات املحلية،
يمكــن أن يــؤول حــر الثقافــة فيهــا إىل تفتيت
الثقافــة العربيــة تفتيتـا ً يشــبه ما حصــل للمكان
والزمــان العربيني .وهذا يوجــب الحذر ومحاولة
إحداث توازن يحيي املحيل دون أن يقتل املشرتك.
فاللغــة افتكــت منهــا الثقافــة العاملــة بحجــة
التحديــث وتحصيــل املعرفــة الحديثــة ،والثقافة
الشــعبية بحجة الواقعيــة التعبريية وإحياء الرتاث
املحــي ،وكأنهمــا ال يحصــان باللســان العربــي
الجامــع ،وقد اســتطاع يف أدب ألف ليلــة وليلة أو
يف املالحم الشــعبية أن يكون بلسان عربي جامع،
هو ليس عني اللسان الذي تكتب به الثقافة العاملة.
وفــك الكماشــة األول أقــل خطرا ً عــى وحدة
اللغــة العربية من فكها الثانــي ألن الثقافة العاملة

مهما استبدت لن تقسم الشعوب إال عندما تتحول
إىل إيديولوجيا التحديث املســتبد وسياسة تجفيف
املنابع ،كما يحصل عند بعض النخب املغرتبة التي
باتــت تحتقــر الــراث العربي وتشــرط للتحديث
القطع البــات مع املايض الذاتي.
كما أدت بعض السياســات الثقافية إىل تشتيت
وحدة الذاكرة والــراث من خالل تهميش الرموز
املشرتكة من معالم وشخصيات وأعمال إبداعية.
ونتــج مــن هــذه السياســات تــردي الســلم
الذوقي والسلم الفكري إضافة إىل تردي الخطاب
اإلعالمــي ممــا أثــر ســلبا ً عــى الحمــات الوجود
الجمعــي وعــى مســتوى التكامــل بــن البلــدان
العربية .فلم يكن ممكنا ً للسياســات الرســمية أن
تضفي الرشعيــة عىل قطرية الدولة من دون نزع
الرشعية عن تراث ينفيها أو ينسبها إىل حد يجعل
كل قطــر مضطــرا ً إىل أن يكون عىل نحو ما كانت
عليه السلطنات يف القرون الوسطى .ولكن الثقافة
العربيــة كانــت عصية عىل االســتئصال .فصمدت
اللغة العربيــة والوحدة الرتاثية والتاريخية لألمة
يف وجــه هذه السياســات الرســمية التــي حاولت
تقويضهمــا ،كمــا صمــدت يف القــرن املــايض يف
مواجهة خطط االستعمار التي سعت للقضاء عىل
اللغة العربية ،أصل أصول الوحدة الثقافية خاصة
يف املغرب العربــي .فاللغة العربية حُ فظت بفضل
القرآن الكريم والثقافة الدينية التي كانت الثقافة
الغالبــة عىل مفكــري عرص النهضة .كما فشــلت
محــاوالت إضفاء الرشعية عــى الدول القطريّة يف
القضــاء عىل الوحــدة الرتاثيــة والتاريخية لألمة.
رس املحافظــة عــى الوحــدة ذا مصدريــن،
وكان ّ
أوّلهما هو الصحوة الدينية التي لم يكن بوســعها
إال أن تكــون تقويــة للوحدة الرتاثيــة والتاريخية
لألمــة ،وثانيهمــا هــو إيديولوجيــة القوميــة
العربيــة يف املــرق العربــي التــي أحيــت الرتاث
العربــي األدبي والفكري.

اإلنتاج اإلبداعي يعزز المشترك العربي
يســتخدم مفهــوم الثقافة للداللــة عىل النتاج
األدبــي والفنــي والفكــري أو املعريف .ويســتند

صمدت
اللغة العربية
والوحدة
التراثية
والتاريخية
لألمة في وجه
السياسات
الرسمية
التي حاولت
تقويضهما،
كما صمدت
في القرن
الماضي في
مواجهة خطط
االستعمار
التي سعت
للقضاء
على اللغة
العربية ،أصل
أصول الوحدة
الثقافية خاصة
في المغرب
العربي
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التكامــل الثقايف يف الوطن العربي إىل عدة عوامل
أهمهــا اللغــة والديــن والتاريــخ والجغرافيــا
والعــادات والتقاليــد ،وهــو املــوروث واإلطــار
املشــرك الحافــظ لجزئيــات التنــوع الثقــايف يف
كل بيئــة محليــة حســب مواصفاتهــا الســكانية
والجغرافيــة واإلثنية فضالً عن التبني التاريخي
للقضايــا املشــركة وباألخــص قضية فلســطني.
ويوجــد تنــوع ثقــايف ضمــن الفضــاء الثقــايف
العربــي املشــرك ،قــد ينجــم يف جانــب منه عن
مزايــا وخصائص اجتماعية ومســارات تاريخية
متمايــزة ،أو عن اختــاف يف االنتماء الديني ،أو
اختــاف يف اللغة أو القومية (األكراد يف العراق،
واألمازيغ يف شــمال أفريقيا ،عىل ســبيل املثال).
ورغــم تعثّر التكامل الرســمي الثقايف العربي،
لــم تنقطع العالقــات الثقافيــة الفرديــة واألهلية
املبــارشة .وترتكــز هــذه العالقات عــى املبادرات
الفرديــة والشــعبية واإلحســاس العــام باالنتماء
القومي والديني وتبني القضايا اإلنسانية العادلة
والتواصــل بني املثقفني أنفســهم.
وال تــزال بعــض القيود تعوق نمــو التعاون
الثقــايف العربــي .فإذا كان وجــود الحدود عازال ً
ماديا ً ،تشــكل الرقابة الرسمية امللحقة بوزارات
الثقافــة واإلعــام فضالً عــن الرقابــة املجتمعية
املســلطة ،عــازال ً معنويـا ً وعقليـا ً .وإذا اجتمــع
العــازالن ،يؤديان إىل شـ ّل املثقــف وتحويله إىل
موظــف خاضــع لإليديولوجيــا الواحــدة .كمــا
أن تنامــي امليــول التعصبيــة يف فــرات التــأزم
والرتاجــع الســيايس والثقــايف ،يســهم بدوره يف
تغليــب النظــرة األحاديــة إىل الثقافــة العربيــة
ومكوناتهــا ،وصوال ً إىل ظهور بعــض النزاعات
اإلقصائيــة أو اإللغائيــة التــي ال تعتــر بالتنوع
الثقايف يف أي مجال من املجاالت ،وتسعى لتعميم
نظرات معاديــة للثقافة والفنون .وما يزيد هذه
النزعــات خطــورة ،هــو تغلغلهــا يف األوســاط
الشــعبية نفســها ،حيــث تقــدم نفســها تعبــرا ً
أصيالً عــن ثقافة املجتمع العربي ،رغم تناقضها
يف الكثــر مــن األحيــان مــع العــادات والتقاليد
التــي تكون غالبـا ً أكثر انفتاحـا ً وعفوية.1

الهوية العربية في الشــعر والرواية
اإلنتاج األدبي والثقايف ،ومنه الرواية والشعر،
هو مجال بحث وتحليل واسع األفق ينبض بإيقاع
الحيــاة ،ويصـوّر مختلف زوايــا املجتمع ،وينطق
بهمومــه ،ويحمل أحالمه .وهــذا اإلنتاج هو أيضا ً
أرض خصبة تغذي مالمح «املجتمعات املتخيلة»،2
ونــواة لبنــاء هويــة وطنية عــى مبادئ إنســانية
يجتمــع عليها شــمل أفــراد من جــذور مختلفة يف
حدود جغرافية مســتجدة ،ويف ٍ
لغة واحدة موحّ دة
دور هام
جامعة .وكان للرواية والشــعر العربيني ٌ
يف تكويــن الوجــدان العربــي عــر مراحل وحقب
مختلفــة ،فكانت تولد من جديــد مع كل تحوّل أو
نكســة وتتخــذ مالمح جديــدة من الــذات الفردية
والجماعيــة يف منطقــة غنية باإلشــارات واملالمح
والتحوّالت.

الشعر ديوان العرب
احتــل الشــعر ركنـا ً أثــرا ً مــن أركان الثقافة
العربيــة ،يف جميــع عصورهــا ،فــكان أعــى فنون
اللغة العربية شأنا ً ،بوصفه «ديوان العرب» .وبعد
أن شــهد الشــعر تراجعا ً نســبيا ً ،ولفرتة محدودة
مــن الزمن ،رسعان ما اســتعاد مكانه املحوري يف
الثقافة العربيــة ،من حيث هو مُنتَج ومُنتِج لها يف
آن .وكان األدب العربــي منذ نهاية القرن التاســع
عرش ،وخاصة الشــعر ،مرسحا ً تدور عىل خشــبته
أكثر عروض الشــد والجــذب داخل الذات القومية
املشــطورة؛ بــن جيــاد املــايض الذهبــي ،تشــدها
إليه وتــرى فيه مرآة املســتقبل ،وعربات التجديد
والتحديــث ،التــي تــرى يف انفتــاح الحــارض عــى
الحضارة الغربيــة الحديثة ،بوابة وحيدة لتحقيق
الحداثة والعبور إىل املســتقبل.
وقــد حرض الشــعر التقليدي بقــوة يف الربع
األخــر من القــرن التاســع عرش ،وبقــي حارضا ً
بقوة طوال شــطر من القرن العرشين ،عىل أيدي
شــعراء كبــار مثل أحمد شــوقي وحافظ ابراهيم
ومعروف الرصــايف وكثريين غريهم .ثم أخذ هذا
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الحضــور ينحــر مع نهايــة النصــف األول من
القــرن العرشين ،واســتعاد ،بعد ذلك ،شــيئا ً من
رونقــه وحيويته ،عىل يد الشــاعر العراقي الكبري
محمد مهدي الجواهري .وكان الشــاعر املرصي،
والقائــد يف الثــورة العرابيــة محمــود ســامي
البــارودي ،هو الــذي مهد بقصائــده «اإلحيائية»
لعودة التقليديني إىل منابع الشــعر األوىل ،وحمل
الشــعر العربــي خــارج وهــدة مــا ســمي بعرص
اإلطار 2-5

االنحطاط ،حيث علق قرونا ً طويلة ،عقب سقوط
بغــداد تحت ســنابك املغول يف عــام  .1258وليس
مــن قبيــل الصدفــة أن لُقــب أحمد شــوقي بأمري
الشــعراء العرب ،وقــد تقاطر الشــعراء والكتاب
مــن مختلــف البلــدان العربيــة إىل دار األوبــرا
امللكية يف القاهرة يف عام  1927لتكريمه ومبايعته
أمــرا ً لهم ،يف تأكيد عــى انتمائهم جميعا ً إىل عالم
شــعري ولغوي واحد.

أمري الشعراء أحمد شوقي :شاعر العروبة

كان شوقي شاعر العروبة بكل دولها ووالياتها وإماراتها ،تغنّى بفرحها وحزن ملآسيها .فرتاه يبكي دمشق نكبتها :
ودمع ال يكفكف يا دمشق
		
سالم من صبا بردى أرق
ويتغنى بجمال لبنان:
لبنان والخلدُ ،اخرتاع اللّه لم

يوسم بأزين منهما ملكوته

ويحيي شهيد ليبيا عمر املختار بعد استشهاده:
يستنهض الوادي صباح مساء
ركزوا رفاتك يف الرمال لواء
وكان هوى الشوق ملرص يلج يف داخله وهو يف منفاه يف إسبانيا .ومن أجمل أبياته يف شوقه لوطنه:
نازعتني إليه يف الخلد نفيس
وطني لو شغلت بالخلد عنه
وأشهر ما قاله أحمد شوقي من شعر أصبح مثالً عاما ً :
فإن هُ ُم ذهبت أخالقهم ذهبوا
وإنما األمم األخالق ما بقيت
وقبل رحيله بخمس ســنوات توافد شــعراء العروبة من أقطار عربية عديدة إىل مرص إلقامة مهرجان تكريمي رائع له يف
دار األوبرا امللكية .ويف ذلك املهرجان ألقى حافظ إبراهيم قصيدته الشهرية التي دشنت مبايعة الحارضين أجمعني ألحمد
شوقي أمريا ً للشعراء:
وهذي وفود الرشق قد بايعتْ معي
أتيت مبايعا ً
أمري القوايف قد ُ
وحفلــت قصيدتــه التــي ألقيــت يف ذلك املهرجان بحفــز لنفوس أبنــاء األمة العربية عــى التواصل والتضامــن يف مختلف
املجاالت:
كان شعري الغناء يف فرح الرشق وكان العزاء يف أحزانه
قد قىض الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي عىل أشجانه
ملس الرشق جنبه يف عُ مانه
كلما أنّ بالعراق جريح
املصدر :أحمد شوقي ،األعمال الكاملة ،1984 ،بترصف.
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أبو القاسم الشابي :الشعر العابر لألجيال

استعار الشباب العرب يف جميع ثورات املد التحرري العربية شعار الثورة األسمى من شعر الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة
وال بد لليل أن ينجيل

فال بد أن يستجيب القدر
وال بد للقيد أن ينكرس

لــو قدمنــا عجــز البيــت األول عىل صدره لكان املعنى أن القدر ال يمكن إال أن يســتجيب إذا أراد الشــعب الحياة .لكن هذا
القلــب يبــن أن البيــت هو يف الحقيقة صيغة شــعرية آلية قرآنية مفادها أن الله ال يغري ما بقوم (=اســتجابة القدر) حتى
يغيوا ما بأنفســهم (=إرادة الحياة).
ّ
َ
َّ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ِّ ُ ْ َ
ُ ْ
﴿ إِن اهلل ال يغي ما بِقومٍ حت يغ
ي وا ما بِأنف ِس ِهم ﴾ (ســورة الرعــد ،اآلية .)11
و«حتى» تعني «إال إذا» .والجمع بني «ال» و«حتى» يف اآلية القرآنية يعني «ال ...إال إذا»:
وقد صاغها الشــابي شــعرا ً معتــرا ً «إذا وفقط إذا» مرادفة «ال بد» .وهذا فهم دقيق لداللــة القضاء والقدر .وهو دون
شــك فهــم مقابل تمام املقابلة لفهم عرص االنحطاط :وبهذا املعنى فالثــورة ثورة عىل عرص االنحطاط بما كانت ثورة عىل
الفهــم املنحط للقضاء والقدر وعــودة إىل املعنى األصيل لهذا املفهوم كما حددته اآلية.
واملعلــوم أن اآليــة الكريمــة التي صاغ الشــابي صورتها اإليجابية شــعرا ً تتعلق بالتغيري الســلبي أي إن الله ال يجعل
األمم ترتدى إال إذا هي أرادت ذلك ،أي إن الله يميت خلقيا ً وحضاريا ً من يريد املوت الخلقي والحضاري من األمم .قلبها
الشــابي مســتنتجا ً معناها املوجب ومعتربا ً القدر مأمورا ً باالســتجابة الحتمية إلرادة الشعوب بإطالق إن سلبا ً فسلبا ً وإن
إيجابا ً فإيجابا ً ،وذلك هو التأســيس التام للحرية.
إذا كان البيت األول تأسيسا ً أنطولوجيا ً ودينيا ً لحرية الشعوب يبني البيت الثاني ذلك عىل عالقة بني القانون الطبيعي
والقانون التاريخي يف الوجود اإلنســاني .فعندما يقول الشــابي يف صدر البيت الثاني إن الظالم ال بد أن ينجيل فإنه يتكلم
عىل قانون فلكي هو قانون توايل الليل والنهار .واالســتعارة الناقلة إىل عجز البيت الثاني هي التي تجعل حتمية االنتقال
من العبودية إىل الحرية يف منظور الشاعر من جنس حتمية التداول بني الظالم والنور.
وال يمكــن أن نفهــم هــذه املفارقــة إال إذا أدركنا أن التشــبيه مقلوب هنا .فلكأن الشــابي يقول إن حتميــة التحرر من
العبوديــة يف التاريخ تشــبه حتمية التوايل بني الظالم والنور يف الطبيعة .لكــن التوايل الطبيعي حتميته تكرارية من جنس
العــود األبــدي يف حني أن التوايل التاريخي من جنس الرتقي الحلزوني :فكل ثورة تحررية يحكمها قانون البيت األول أي
إرادة الشــعب فيكون الفهم مرهونا ً بمعنى البيت األول.
فــإذا أراد الشــعب الحيــاة كان التحرر حتميا ً .ومن ثم فالقراءة الثانية لهــذا البيت القراءة التي يعوض فيها الكثري من
املنشــدين الظالم بالظلم ال تســتقيم ألن ذلك يفقد املعنى عمقه :فال يشء يثبت أن الظلم ينجيل يف حني انجالء الظالم أمر
حتمي ،واملعنى املقصود هو معنى الفاعلية التي ينســبها الشابي إىل قدرة اإلرادة الحرة.
وبذلك فإن الشــابي حتى وإن لم يكن قاصدا ً كل ما اسـتُخرج من البيتني يعد األب الروحي للثورة العربية الحالية من
حيث هي:
ثورة روحية تحرر املسلمني من الفهم الخاطئ للقضاء والقدر.
وثورة معرفية تحررهم من النظرة الحتمية لقوانني التاريخ اإلنساني.
املصدر :أبو يعرب املروزقي.
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ونجحــت الحركة الرومانســية يف إثــارة رياح
قوية للتجديد يف الشــعر واللغة ،وكان لها ســالة
مديدة من الشــعراء العرب داخل األقطار العربية
وخارجهــا .ومــع كل من أحمد زكي أبو شــادي،
وأحمد شوقي ،وإبراهيم ناجي ،وعيل محمود طه،
وأبو القاســم الشــابي ،والياس أبو شــبكة ،وأمني
نخلة ،وســعيد عقل وغريهم ،عرفت اللغة العربية
شــعرا ً جديدا ً ،وروحا ً جديــد ًة لم تعرف مثلها من
قبــل .وال يمكــن التحدث عن الرومانســية من غري
التوقــف عند جــران خليل جربان؛ شــاعرا ً وفنانا ً
ومفكــرا ً ثوريـا ً ،ارتقى بالرومانســية العربية إىل
أماكــن فريــدة من التميّــز واإلبداع .فمــع جربان،
جاز للرومانســية العربيــة أن تكون يقظة وثورة
تحمــل فكــرة القطع مــع التقاليد امليتــة ،والجهر
عاليا ً بالرفض ،وفكــرة الهدم والبناء.
ومــع الــدور التاريخــي الهــام الــذي أدتــه
الرومانســية بكل أشــكالها وإســهاماتها النظرية
والنصيــة ،كان الشــعر محطــة هامــة أيضـا ً نحو
التحــرر من أثقــال التقليد ومن قيــود النمط التي
تفــرض بفعل عوامل كثرية عىل املجتمع والثقافة،
فترتســخ يف جميع أشــكال الوعي واملمارسة .ويف
أعقاب الحرب العاملية الثانية ،انطلقت رحلة تجديد
القصيدة العربية عىل يد الشــعراء العراقيني نازك
املالئكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي.
وتطــورت املســرة املجــددة التــي كان الشــعراء
العراقيون روادها منذ  ،1947ليواصلها العديد من
الشــعراء العرب .وإذا كانت هذه املســرة قد بدأت
بالتعرض للشــكل الوزني للقصيــدة العربية ،فما
لبثت أن اتجهت من ثم صوب األســاس الشــعري
نفســه وعالقته مع بنيان القصيدة.
وبعــد قصيدة التفعيلة التي أتى بها «الشــعر
الحــر» ،جــاءت قصيــدة الحداثــة ،التــي وجــدت
مناخـا ً مالئمـا ً لها ،يف مجلــة «شــعر» ،والحركة
التــي انتظمــت حولهــا ،ومــا قدمتــه مــن نماذج
شــعرية وترجمــات وبحــث وتنظري ،ومــا أثارته
مــن معارك أدبيــة ،دارت حول الــراث والحداثة
والتأصيل .ففي بريوت ،تأسس تجمع من شعراء
ومثقفــن لبنانيني وســوريني ،وأعلن التجمّع عن
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تتكشــف أولوية املوضوع ،أي األرض ،عىل الذات يف قصيدة «عاشق
من فلسطني» ،القصيدة األوىل من ديوان يحمل عنوانها.
عيونك شوكة يف القلب
توجعني  ...وأعبدها
وأحميها من الريح
وتبــوح القصيــدة «برؤية» تصــف أحوال االغــراب ،وبيقني يهمش
االغرتاب ويؤكــد «الهوية املحققة»
فلسطينية العينني والوشم
فلسطينية اإلسم []...
فلسطينية الكلمات والصمت
ومع أن الشــاعر يبــر باالنتصار ،يف نهاية قصيدتــه ،مكررا ً ثالث
مرات تعبري «لن تمروا» ،فإن هذا االنتصار قائم يف الفضاء امللحمي،
إذ يرصّ ح الشاعر قائال:
بـالدي البعيدة عني  ...كقلبي!
بـالدي القريبة مني  ...كسجني!
ملاذا أُغّ نَي
مكانا ،ووجهي مكان؟
املصدر :دراج.2009 ،

تأســيس مجلة شــعر وهي مجلة فصلية ،موجهة
لخدمــة قضيــة الشــعر والدفــاع عنهــا ،ومنــر
للحداثة الشــعرية العربية .وصــدر عددها األول
يف كانون الثاني/يناير  .1957وكانت مجلة شــعر
ملتقى هاما ً من ملتقيات اإلبداع العربية يف مجال
الشــعر والنقد ،وصورة من صور التكامل الثقايف
العربــي ،ونافذة تطــل الثقافة العربيــة منها عىل
الثقافــات العاملية ،بشــوق معــريف ،وبدون خوف
من فقــدان الهوية.
ويف الحديــث عن الشــعر ال ب ّد من ذكر شــاعر
عربي وعاملي من فلســطني هــو محمود درويش،
الذي وحّ ــدت كلماته العرب وغــر العرب ،جامعا ً
بني التعبري الفني يف أرقى مستوياته وبني املحتوى
الوطني والقومي واإلنساني .لقد ألهمت قصائده
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المثقف
العربي
هو إنسان
بالهم
مسكون
ّ
ً
واقعا
العربي،

ً
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ً
ومصيرا،
وثقافة،
ً
ولغة
ً
وهو ال يكف
عن البحث
في علل
الراهن الفاجع،
ومسارب النور
والخالص
المحتملة،
جاعال من حزن
ً
الجماعة حزنه
الشخصي،
ومن آمالهم
أمال له ،ومن
ً

الحلم العربي
ً
ودليال
هاديا
ً
لفكره
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أجيــاال ً بكاملها ووحّ دت األفــراد فيها يف حالة من
التحفــز الوجــودي نحو الحق والحريــة واالنتماء
العربي اإلنساني .ويحتل موضوع األرض ،أرض
فلســطني ،وكل ما ينبت فيها ويفوح منها ،وشوق
العــودة إليهــا ،مكانــة محوريــة يف نتاج الشــاعر
محمود درويش.
وســاهم يف الحركة الشــعرية العربية شعراء
وأدبــاء عــرب مــن معظم البلــدان العربيــة .وما
من شــك أن اللغــة العربيــة الواحدة واملشــركة
هــي الحامل األســايس لهــذا التواصــل .واملثقف
العربي ،عموما ً ،ســواء أكان أكاديميا ً أم إبداعيا ً،
هــو إنســان مســكون بالهــ ّم العربــي ،واقعــا ً
ومصــرا ً ،هوي ًة ولغ ًة وثقافـةً ،وهو ال يكف عن
البحــث يف علــل الراهن الفاجع ،ومســارب النور
والخــاص املحتملــة ،جاعـاً من حــزن الجماعة
حزنه الشخيص ،ومن آمالهم أمالً له ،ومن الحلم
العربــي هاديا ً ودليـاً لفكره.

األدب والرواية
يف أواخر القرن التاسع عرش ،نشأ فن الرواية
العربيــة ،بمفهومهــا الغربي املعارص ،اســتجابة
للتغــرات التي حدثــت يف البلــدان العربية نتيجة
للتغلغــل االســتعماري واالحتــكاك بالحضــارة
الغربيــة وثقافتهــا .وكانت الروايــة ،يف بداياتها،
تعليميــة تثقيفية ،تصبــو إىل التعريف بالحضارة
الغربية بشكل يمكن وصفه باالقتباس والتعريب،
لتالئــم املحيــط العربــي .فكانت ترجمــة رفاعة
رافــع الطهطــاوي لروايــة فينيلــون «مغامــرات
تليمــاك» يف عــام  ،1867وإصــدار روايــة ســليم
البســتاني «الهيام يف جنان الشام» يف عام .1870
وأصــدرت زينب فواز ،الكاتبة اللبنانية املقيمة يف
مــر ،الروايــة األوىل بقلــم امرأة يف عــام .1895
وتعتــر روايــة «زينــب» ملحمــد حســن هيــكل،
الصــادرة يف عــام  ،1914الروايــة العربيــة األوىل
شــكالً ومضمونا ً وقد أسســت للمدرسة الواقعية
يف معالجــة القضايا االجتماعية وتوصيفها هموم
النــاس والواقــع االجتماعــي .وهي الســمة التي
ســتتواصل يف العقود التالية ،مع نشوء األحزاب،

لتقولــب املخيلــة ضمن إيديولوجياتهــا األحادية،
فيبقــى الروائــي والقــاص ،عموما ً ،أســر الحياة
اليوميــة وتصوير الحــدث الراهن.
ولــم تعــرف البلــدان العربيــة الروايــة يف آن
واحد .بل تفاوتت اإلصدارات واملستويات تماشيا ً
مع التطــور املجتمعي واالقتصــادي لكل بلد عىل
حدة .وإذا كان لبنان ومرص منشــأ الفن الروائي،
فــإن العراق لحــق بالركب يف عام  ،1928واململكة
العربيــة الســعودية يف عام  ،1930والســودان يف
عــام  ،1948والكويــت يف عــام  .1962وكانــت
تونــس األوىل يف املغــرب العربــي يف عــام ،1935
تلتها الجزائر يف عام  1947واملغرب يف عام .1957
وكانــت للمرأة مســاهماتها يف اإلصــدار الروائي
وكانــت موضوعاتها شــبيهة بما قدمه الرجل من
روايــات واقعيــة وتاريخية مســتمدة من الرتاث
وفق منظور تعليمي يؤكد عىل املوعظة الحســنة.
ϑ ϑرواية االستقالل والعروبة
يف زمن االســتقالل ،شــهدت الرواية والدة من
ِ
تحتف باستقاللية
نوع آخر ،فالسلطات الوليدة لم
الثقافة واملثقفني ،بل أمعنت يف محاولة تسخريهم،
وبمختلف الطرق ،لصالحها .هكذا ،دخلت الرواية
العربيــة يف مســا ٍر جديــد محفــوف بالتناقضات،
يمتــزج فيها صوت شــجب االســتبداد والتمســك
باألحــام الوطنيــة .وكثــر هــم الروائيــون الذين
تناولوا هذا الواقع من زوايا مختلفة ،منهم نجيب
محفوظ الذي كتب عن ثورة مرص يف عام  1919يف
ثالثيته الشهرية «بني القرصين» ،و«قرص الشوق»،
و«الســكرية» ()1957-1956؛ وعبد الرحمن منيف
يف «مدن امللــح» ( ،)1984والجزائــري محمد ديب
يف «الدار الكبرية» ()1952؛ وتوفيق يوســف عواد
يف «الرغيــف» ( .)1939وكتــب عدد مــن الروائيني
عــن القهر والقمع والســجون فيمــا أصبح يعرف
بأدب السجون ،حيث السجن هو الفضاء الخارجي
اآلرس تمارس فيه أبشع أساليب التعذيب ،والفضاء
الداخــي الرحــب ،املنســكب يف روايــات أصبحــت
خطابـا ً بليغـا ً ورســالة مثقلة بإيحــاءات ودالالت
نقديــة الذعة لغياب الحريات.
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وانعكــس تــأزم الوضــع الســيايس املحــي
والتأثر بانقسام القوى العظمى عىل الرواية .فربز
اتجــاه الواقعيــة االشــراكية ،تأثرا ً بــأدب االتحاد
الســوفياتي سابقا ً ،يف العراق مثالً .ويعترب فيصل
دراج ،صاحــب كتاب «الذاكــرة القومية يف الرواية
العربيــة» ،3أن الرواية وحــدت املجتمع العربي يف
قوميــة النص الروائي .فالروائية املرصية رضوى
عاشور تكتب عن «األندلس» وهي تحلم بفلسطني،
والروائي الســعودي عبد الرحمن منيف يكتب عن
الســعودية وهو مقيم بني الشام وبغداد.
ويف تلــك الفرتة تأثــر عدد من الكتــاب العرب
بالرواية املبنية عىل الفلسفة الوجودية ،يف روايات
ســارتر وكامو مثالً ،فتكوّنت بيئــة خصبة لكتابة
روايــات واقعية تطرح أســئلة وجودية .فتســاءل
نجيــب محفوظ عــن وجود الله والســلطة والدين
والجنــس ،وتســاءل ســهيل إدريــس عــن هويــة
اإلنسان العربي وعالقته برتاثه وماضيه وبالغرب.
وتوقفــت كوليت خوري عنــد عالقة املرأة بالرجل
لرتبط بني تحرر املرأة والتحرر االقتصادي الذي
مــن دونه لــن تتحرر املرأة معنويا ً .بهذه األســئلة
عــرت الرواية عن هواجس مرحلــة زمنية وجي ٍل
كامل عىل امتــداد الوطن العربي.
ϑ ϑاألدب املقاوم
كان لنكســة عــام  1967واحتــال إرسائيــل
ألراض عربيــة جديــدة صدى مد ٍّو ،إذ بــدأ العمل
الفدائــي يف العديد مــن الروايات مَعــرا ً للنهوض
من خيبــة األمل وللتحــرر من الشــعور بالهزيمة
وإطــاق الذات العربيــة .فروايات ليىل عســران،
وسحر خليفة ،وليانة بدر ،وإميل حبيبي ،وغسان
كنفانــي ،وجــرا ابراهيــم جــرا ،وحميــدة نعنــع
وغريهــم ،تناولت جميعهــا املقاومة الفلســطينية
وصـوّرت بطوالتها .ليىل عســران مثـاً ،رأت يف
العمــل الفدائــي «أعجوبــة الســاح تخلق إنســانا ً
بعــد أن كان كومة مرمية يف شــوارع املخيمات»،4
فكانــت روايتهــا األوىل «عصافــر الفجر» ()1968
عن الفدائيني ثمرة لهــذا االتصال الوثيق بالواقع.
وقــد أثــار واقع انخــراط املرأة يف العمــل الفدائي

تســاؤالت ،تطرقت إليها الرواية ،حول املوقف من
مشــاركتها ودورها والتشكيك بقدرتها عىل تحمل
أعبــاء العمل الثوري.
ومع توقيع اتفاقية أوســلو يف عام  ،1993حل ّت
العبثيــة الواقعية محل العمل الفدائي موضوعا ً يف
الروايــة .ويف الوقــت ذاتــه ،برزت أشــكال جديدة
من فنــون الرواية ،حملت أبعــاد الهوية واالنتماء
والعالقة بالتاريخ ،وتناولت التطورات السياســية
يف منطقة تعيش ســباقا ً بني الحرب والسلم ،غلبت
فيه الحرب مرارا ً فرتكت بصماتها عىل اليوم والغد
كحربــي الخليــج األوىل والثانيــة .ودفــع اإلحباط
واليأس ،جراء الحربني ،باإلضافة إىل أنظمة الحكم
االســتبدادية ،إىل اتجاه جديــد يف الكتابة الروائية،
أوغــل يف التاريــخ تجنبـا ً للحــارض ،وأعــاد تقديم
النصوص الصوفية واالستطرادات اللغوية تمويها ً
وهروبا ً ،وربما تمســكا ً بالبقاء.
ولــم تغفــل الروايــة واقــع الحــال اليومــي
يف املدينــة ،الغنــي بالتفاصيــل امللوّنــة غنى الذات
الفرديــة والجماعيــة ،فجاء الكثري منها مشــحونا ً
بمخــزون مــن صــور الغربــة والحيــاة اليوميــة.
واملــادة األساســية يف معظــم هــذه الروايــات هي
املدينــة وتناقضاتهــا ،يف صور من صنــع املخيلة،
تسقط عىل خصوصية املكان ،وتصبح كيانا ً لغويا ً
معي.
غــر مرتبط بالــرورة بمــكان وال بزمان ّ

الهوية العربية تتجلّ ى في السينما
والتلفزيون

ّأدت السينما
المصرية،
وبعدها
السينما

ً
دورا
اللبنانية،
ً
هاما في

هوية
ٍ
تكوين
موحدة
عربية
ٍ
ّ
وفي توطيد

أواصر التعاون
في مواجهة
التحديات
االجتماعية

اإلنتاج السينمائي
أ ّدت الســينما املرصيــة ،وبعدهــا الســينما
ـة عربيـ ٍ
اللبنانيــة ،دورا ً هام ـا ً يف تكويــن هويـ ٍ
ـة
موحــدة ويف توطيــد أوارص التعــاون يف مواجهة
ّ
التحديات االجتماعية .فالســينما املرصية انطلقت
يف أواخر القرن التاسع عرش بعد فرتة وجيزة من
نشأتها يف أوروبا ،يف حني نشأت السينما اللبنانية
يف عام .1929
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ويف هــذه الفــرة بالــذات ،ظهــرت صناعــة
األفالم يف دول عربية أخرى مثل تونس والجزائر
والعــراق والكويت واملغــرب وموريتانيا ،يف حني
حاولت بعض الدول مثل العراق ولبنان وســوريا
والجزائر دعم اإلنتاج السينمائي يف فرتة الستينات،
ولكــن هــذه املحاوالت لــم تثمر يف غياب سياســة
ثقافيــة واضحة املعالم.

تصاعد
دور المرأة
والشباب في
إنتاج األفالم
الوثائقية
التي أصبحت
أداة للتفاعل
االجتماعي
العابر للحدود
القطرية .فهو
«حدوثة»
مثيرة وجاذبة
لالنتباه ،ذات
فكرة لها قيمة
إنسانية
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ϑ ϑالفيلم الوثائقي
شــهد العقــد األخــر تصاعــدا ً يف دور املــرأة
والشــباب يف إنتاج األفالم الوثائقية .وأسباب ذلك
عديدة منها انتشار القنوات الفضائية وتخصيص
قنــوات لعــرض األفــام الوثائقيــة باإلضافــة إىل
إقامــة املهرجانات وإمكانية تحميل وعرض الفيلم
الوثائقي/الفيديو عىل مواقع اإلنرتنت .وهذا جعل
الفيلــم الوثائقــي ،أداة للتفاعــل االجتماعي العابر
للحــدود القطريــة ألن للفيلم الوثائقــي «حدوثة»
مثــرة وجاذبــة لالنتبــاه« ،ذات فكــرة لهــا قيمة
إنســانية ،قيمة تجعــل الفيلم الوثائقــي قادرا ً عىل
مواجهة لغــة املحو التي تدخل العديد من األفالم،
يف خانة االســتهالك املبــارش اليومي».5
وإذا كانــت القضيــة الفلســطينية قــد شــغلت
مســاحة واســعة يف اهتمامــات مخرجي الســينما
الوثائقيــة املعروفني يف الوطــن العربي ،مثل مي
مــري وجان شــمعون وقاســم حول وميســون
باججي ،أصبح واقع التغريات السياسية يف العقد
األخري ،والحراك الشــعبي يف الوطن العربي ،مادة
للعديد مــن اإلنتاجــات الجديدة ،كفيلــم «امليدان»
للمرصيــة جيهان نجيم الذي تابع يوميات شــباب
افرتشــوا ميدان التحرير عىل مدى أشهر ملواجهة
الســلطة ،و«سُ ـل ّم إىل دمشــق» للمخرج الســوري
محمــد ملــص الذي يوثــق ملشــاركة مجموعة من
الشــباب الســوريني يف الحــراك الشــعبي العفوي
والســلمي والتغــرات يف ســوريا يف عــام ،2011
و«شــتات الشــتات ..فلســطينيو العراق» للمخرج
التونــي جمــال الــداليل ،الــذي يوثــق مأســاة
فلســطينيي العراق يف معظم البلدان التي هاجروا
إليها ،بعــد ان أُجربوا عىل الهجــرة ،للمرة الثانية،

مــن بيوتهــم يف بغداد إثــر تهديــدات تعرضوا لها
بعد االحتالل األمريكي للعراق .واســتعار املخرج
التونيس محمد زرن عنوان فيلمه «الشــعب يريد»
من شــعار االنتفاضة التونســية الذي تردد عاليا ً،
يف الشــوارع العربيــة ،مصــورا ً بعدســته مشــاعر
التونســيني وهم يستنشــقون هواء الحرية.
ϑ ϑفلسطني الغائبة الحارضة يف الواقع العربي
كانت القضية الفلســطينية موضوعا ً رئيســيا ً
للميلودرامــا الســينمائية ،إذ نالت حصة كبرية من
اإلنتاج السينمائي العربي.
وشــكلت نكسة  1967منعطفا ً مصرييا ً يف واقع
املنطقة العربية ،كان له تأثريه عىل مختلف نواحي
الحيــاة الثقافية ،ومنها الســينما ،فكانت تطوّرات
الســاعة االجتماعية والوطنيــة موضوعا ً لتجارب
بــارزة يف فــن الســينما ،ونشــأت حينــذاك حركة
ناشــطة يف اإلنتــاج والنقــد الســينمائي .ويف تلــك
الفــرة ،بدأ التعاون العربي يف الســينما ،ومحوره
أيضـا ً القضية الفلســطينية يف فيلــم «املخدوعون»
للمخرج املــري توفيق صالح .وهو فيلم مأخوذ
عــن روايــة «رجال يف الشــمس» لغســان كنفاني.
ويف عــام  ،1974قدمــت املؤسســة العامة للســينما
بالتعاون مع مؤسســة السينما اللبنانية فيلم «كفر
قاســم» للمخــرج اللبنانــي برهان علويــة ،يتناول
مجــزرة كفــر قاســم عــر قصــة عاصــم الجندي
وحــوار عصام محفــوظ .ومن آخر األفــام التي
أنتجت يف هذا السياق فيلم «باب الشمس» للمخرج
يــري نرصاللــه ،وهــو مبني عــى روايــة الياس
خــوري ،ويحكي حكاية وطن بــا جيش اغتصبه
جيش بال وطن.
وتوالــت األفــام التــي تناولــت القضيــة
الفلســطينية من وجهات مختلفة .فكانت فلسطني
مرسحا ً لنقــد الواقع العربي والعالقــات الطبقية،
ومــرآة لحياة الفرد واملجتمع .وما كان فيلم محمد
ملــص «أحــام املدينــة» ،الــذي تــدور أحداثه بني
دمشــق والقنيطرة يف مطلع الخمسينات من العقد
املايض ،وتنطلق من الوحدة بني سوريا ومرص ،إال
أن وضع القضية الفلسطينية تارة حجة لالنقالبات
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العسكرية وتارة ذيالً ختاميا ً للشعارات والبيانات،
فتتقــدم الوحــدة يف الفيلم وطرق الوطــن فارغة.
ويطــور ملص هذه الفكرة يف فيلم «الليل» ()1992
حيث قوافل املتطوعني الذين يذهبون إىل فلســطني
ويعــودون منكرسين ومحطمني .ومــن عمق هذه
العالقة بني املواطن السوري والقضية الفلسطينية،
برز فيلم أسامة محمد «نجوم النهار» ( )1988الذي
تدور أحداثه حــول التخطيط لحفل زفاف يف بيئة
ريفية غادر بعض أفرادها إىل العاصمة وانخرطوا
يف مؤسســاتها العســكرية واألمنيــة ،فيجــزم
بالعالقــة بــن العنــف األرسي يف نظــام اجتماعي
أبــوي والعنف الســيايس املمارس عــى املواطنني.
ويف هــذا اإلطار قدم املخرج عمــر أمرياالي يف
فيلــم «طوفان يف بالد البعــث» ( )2003نقدا ً الذعا ً
لسياســة حزب البعــث الحاكم يف ســوريا ولآلثار
االقتصاد ّيــة واالجتماعيّــة املدمــرة التــي لحقــت
باملجتمــع الســوري بعــد  35عاما ً من اســتخدامه
مفاهيــم العروبة لتطويــع املواطنني.
ϑ ϑالهوية والتشدد الديني
يف مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض بدأ
الخطاب الديني املتشــدد يطفو مجددا ً عىل الساحة
الثقافية العربية ،فصدرت فتاوى ودعاوى عديدة
ضد مثقفــن ومفكرين مثل نــر حامد أبو زيد،
ونوال الســعداوي ،ونجيب محفوظ ،وعبد الكريم
الرازحي .ولم يسلم السينمائيون من هذه املوجة،
فرفعــت دعوى ضد يوســف شــاهني بســبب فيلم
«املهاجر» ( )1994الذي سُ حب من صاالت السينما.
فمــا كان مــن بعض املخرجــن إال أن أنتجوا عددا ً
من األفالم حــول التطرف الديني ومنها «املصري»
ليوســف شــاهني ( ،)1997و«األبــواب املغلقــة»
لعاطف حتاتة ( ،)1999و«رشــيدة» ليمينه بشــر
شــويخ ( ،)2002و«بحب الســيما» ألســامة فوزي
وهانــي فوزي (.)2004
وتميّــز اإلنتــاج الســينمائي يف هــذه الفــرة
ببعض األفالم التي تناولت مالمح الهوية العربية
والقضايا االجتماعية الشــائكة بعدســة الفن التي
كثريا ً ما تسبق الواقع يف إدراك نفسه .وهنا قدمت

أفــام ،خاصة يف مــر ،ترشيحا ً فاضحـا ً ملعاناة
القهــر والظلــم االجتماعــي ،مم ّهــدة لالنتفاضات
الشــعبية التــي اندلعــت يف أواخر عــام .2010

اإلنتاج التلفزيوني
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ليــس فن املسلســل التلفزيونــي يف تتابعه عرب
حلقــات جديــدا ً عىل العــرب ،فقــد كان الحكواتي
يقص ذات الســرة يف كل املدن واألرياف العربية.
وأحــداث املسلســل امللحمــي أو فــن الســرة كمــا
اصطلــح عىل تســميته ينتقــل من بلــد إىل بلد مثل
مسلسل الشــاطر حسن والســرة الهاللية وسرية
الظاهر بيربس ،وقبل ذلك ســرة عنرتة بن شــداد
الحماسية الباحثة عن قيم العدالة والحرية ،وسرية
ذات الهمة الباحثة عن الســيادة واالســتقالل.
لكن دخول التلفزيون إىل الحياة العربية
منتصف القرن العرشين أنجب فنا ً جديدا ً يف شكله
هو فن الدراما التلفزيونية التي أفادت من تراث
عريق يف فن الحكاية واملالحم والسِّ َي ،ورسعان
ما حولتها إىل مسلسالت تلفزيونية تتحلق حولها
األرسة العربية التي كانت فيما قبل تتحلق حول
الحكواتي ،أو الراوي ،يف سهرات جماعية يف
النوادي واملقاهي.
ولئن كان شــكل املسلســل التلفزيوني اخرتاعا ً
أمريكيـا ً ،فشــكله القصــي واملوضوعــي أصيل
يف الثقافــة اإلنســانية ،التــي قاربــت بينهــا تلــك
األقاصيص املشــركة التــي تداولتهــا األمم .وقد
انطلق فــن الدراما العربية منــذ ظهور التلفزيون
مطلــع الســتينات من القــرن املايض ،وبــدا إبداعا ً
محليـا ً لعدم وجود نمــاذج أو أدبيات تضع تقاليد
للكتابــة أو اإلخراج .ولم تكن ثمة تجارب ســابقة
يف الدراما املجســدة غري املرسح وتمثيليات اإلذاعة،
وال خــرة واضحة عنــد الكتاب يف فن الســيناريو
إال يف تجــارب الســينما املحــدودة .لكــن العاملني
يف التلفزيــون أطلقــوا طاقاتهم واجتهــدوا إلبداع
الشــكل املالئــم للمسلســل التلفزيونــي العربــي
وطــوروه رسيعـا ً ،ووجد فيــه املشــاهدون متعة
برصيــة وســمعية وذهنية ووجدانيــة ،رسعان ما
صارت جــزءا ً من حياتهــم اليومية.

أفادت الدراما
التلفزيونية من
تراث عريق في
فن الحكاية
والمالحم
والس َير،
ِّ

وسرعان ما
حولتها إلى
مسلسالت
تلفزيونية
تتحلق حولها
األسرة العربية
التي كانت
فيما قبل
تتحلق حول
الحكواتي ،أو
الراوي
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وقد برز دور الدراما منذ الســتينات يف تحقيق
تكامــل فكــري وثقــايف بــن إقليمــي الجمهوريــة
العربيــة املتحــدة (ســوريا ومــر) حيــث كانت
الربامــج تبــث يف البلدين اللذين تمكنــا رسيعا ً من
تحويــل فن الدراما التلفزيونية إىل صناعة ثقافية.
وامتد هذا التعاون عىل مساحة املنطقة العربية كلها
عرب التبادل اإلعالمي بني القنوات الرســمية ،وعرب
ظهور مؤسسات إنتاجية يف القطاع الخاص تحقق
أرباحا ً وفرية ،فسارع كثريون إىل املساهمة يف تنمية
هذا الفن ،بل وجدوه وســيلة للشــهرة الواســعة.
وشــهدت أواخــر الســبعينات نهضــة دراميــة
كبــرة ،وتنوعت أغــراض ومضامني هــذه الدراما
وأساليبها ،وظهرت من تفرعاتها كوميديا ضاحكة
لقيت إقباال ً كبريا ً ملا تضمنته من نقد سيايس الذع،
كانــت القنــوات التلفزيونيــة الرســمية تضيــق به
لكنها وجدت فيه طاقة مقبولة للتنفيس الســيايس
كمــا يف «مرايا» يــارس العظمة التــي بثتها عرشات
القنــوات التلفزيونيــة وتكــرر بثها مــرات عديدة،
فضالً عن رواج النقد االجتماعي لكثري من مظاهر
السلوك التقليدية يف املسلسالت الكوميدية املرصية.
ويف الثمانينات ظهرت بوضوح املالمح املكونة
ألجنــاس الدراما املختلفــة مثل الدرامــا الوطنية،
والتاريخية ،وامللحمية ،واالجتماعية ،والسياســية،
والدينيــة ،واألدبية ،والتعليميــة ،وأخرى فنتازية،
فضالً عن مواكبــة الكوميديا بمختلف أنواعها.
وأخــذت الدرامــا التاريخية مســاحة واســعة
مــن االهتمــام الشــعبي ،حيــث وجــد صانعــو
الدرامــا منهالً عظيمـا ً للقص يف التاريــخ العربي
واإلســامي ،كما وجدوا فيهــا مهربا ً من مواجهة
الواقع عرب محاكاته تاريخيا ً .وقد تعرف كثري من
املشــاهدين ،من مختلف فئــات املجتمع ،إىل تاريخ
العروبة واإلســام عرب املسلســات .وقد تداخلت
مــع املسلســل التاريخي مالمــح الدرامــا امللحمية
الوطنيــة التــي حكــت ســرة التحــرر العربي من
االستعمار ،ليتعرف الجمهور العربي عىل قصص
كفاحــه يف املــرق واملغــرب عــر أعمــال درامية
أكــدت وحدة هذا النضال وأبرزت معالم التشــابه
يف مســرة االســتقالل ،وكانت عناوين املسلسالت

توضــح مضامينهــا مثــل مسلســات «ســليمان
الحلبــي» ( ،)1976و«بصمــات عىل جــدار الزمن»
( ،)1980و«حرب السنوات األربع» ( ،)1980و«عز
الدين القســام» ( ،)1981و«أخوة الرتاب» (،)1996
و«االجتيــاح» (.)2007
وعىل الصعيد االجتماعي تناولت الدراما قضية
املرأة ومشاكل الفقر والزواج والطالق والعالقات
األرسية والرتبوية ،فرسخت هذه القضية يف الوعي
العربي املشــرك .وبعض املسلســات االجتماعية
كانت ذات صبغة تراجيدية جذبت األرسة العربية
مــن املــرق إىل املغــرب ،لتناولهــا قضايــا تمس
األمــن االجتماعي واألخالقي مثل قضايا املخدرات
وهجــرة العقــول وعقوق األبنــاء .ونجحت بعض
املسلسالت االجتماعية يف مزج أشهر املواضيع مع
أفضل الحبكات القصصيــة يف أعمال طويلة لقيت
انتشــارا ً واســعا ً مثل مسلســات «ليايل الحلمية»،
«والشــهد والدموع»« ،وبوابة الحلواني».
ولــم تظهــر الدرامــا السياســية بقــوة إال بعد
ظهور القنوات الفضائية التي حررت سوق اإلنتاج
إىل حد ما من الرقابات الحكومية الصارمة ،لكنها
عــى كل حال كانت حــذرة يف التعامل مع القضايا
الكــرى مثل قضية فلســطني التي لــم تأخذ حقها
مــن االهتمام الدرامي ألســباب حكوميــة ،إىل حد
أن مسلســل «التغريبة الفلســطينية» مثالً لم يجد
قنــوات تعرضه إال بعد التحوالت السياســية التي
شــهدتها املنطقة .وقد عانت مسلســات كثرية من
معوقــات العرض عىل الفضائيات ومنها مسلســل
«الطريــق إىل كابــول» .وأثارت بعض املسلســات
التي تناولت القضية الفلســطينية مشاكل سياسية
بما فيها املسلســل الرتكي الشهري «وادي الذئاب».
لكــن بعض القنوات وضعت رؤى خاصة للتعامل
مــع القضايــا الراهنة كقضية اإلرهــاب والتطرف
الديني ،فأنتجت رؤيتها التي بدت من اإلشكاليات
الثقافيــة .ومن أبرز األعمال التي شــهدت نقاشـا ً
واســعا ً من املرشق إىل املغرب مسلسل بعنوان «ما
ملكت أيمانكم» وقبله أثار مسلسل «الحور العني»
الســجال نفســه ،كمــا أثــار املسلســل الرمضانــي
«الحسن والحسني» ،املنتج يف األردن ،جدال ً مذهبيا ً
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وفقهيا ً وسياســيا ً يف العــراق ،بعد مطالبة أطراف
عــدة بوقــف عــرض املسلســل ،وقد حـرّم األزهر
عرضه .وكذلك الجدل الذي دار يف صدد مسلســل
«عمــر» .كمــا شــهدت مسلســات عديــدة نقاشـا ً
ســاخنا ً لتعرضها لقضايا سياســية تختلف اآلراء
حولها وربما كان من آخرها مسلســل «يف حرضة
الغياب» عن حياة وإنجازات الشــاعر الفلســطيني
محمود درويش.
وكثــرت األعمال مع االنتشــار املتوايل لقنوات
التلفــزة الفضائيــة الخاصة والرســمية التي باتت
تحتاج ســنويا ً إىل أكثر من  10,000ســاعة درامية
كحــد أدنى ،وهي تشــكل أكثر من  300مسلســل،
وهو رقم ال تستطيع الدراما العربية تلبيته بسوية
جيــدة رغم التقدم الكبري يف املســاهمة العربية من
املغــرب العربي ومن أقطار الخليج الذي تفوّق يف
رسعــة إنجازه يف هــذا الفن املحدث ،لكن ســوريا
ومرص تبقيــان األغزر إنتاجا ً.
وكان دخــول العــرب يف النــادي الفضائــي
الدويل فرصة ثقافية كربى لكي تتعرف الشــعوب
العربيــة بعضها عىل بعض ،ولكــي تتحقق لحظة
ثقافية غري مســبوقة يف أن تلتم األمة العربية كلها
حول التلفزيون لتتابع حدثا ً واحدا ً ،وأن تشارك يف
حوار يدور حــول قضاياها من صاللة إىل طنجة،
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وأن تتــذوق ثقافات متنوعة عرب املسلســات التي
صــارت حكاية كل بيت عربي ،وأهم ما حققته إىل
جانب تشــكيل الرؤى الفكرية وفهمها هو تقريب
العــادات والتقاليــد ،ومــن ثــم اللهجــات العامية،
فضـاً عن ترويــج اللغة الفصحى يف املسلســات
التاريخية والدينية.

تترسخ في
ّ
الهوية العربية
7
الموسيقى
أدت املوســيقى دورا ً هامـا ً يف تكويــن مــزاج
وذوق عربي عىل املستوى الشعبي والثقايف .وكان
هذا الــدور موجودا ً يف التاريخ الوســيط ،وأصبح
أكثــر حضــورا ً يف العــر الحديــث مــع انتشــار
الراديو وآالت التســجيل ،ثم التلفزيون ،واإلنرتنت
والوســائط اإللكرتونيــة املختلفــة ،التــي أتاحــت
انتشارا ً غري مسبوق للموسيقى يف مختلف البلدان
العربية وبني مختلــف الفئات.
واملوســيقى ،وال ســيما األغانــي وهــي األكثر
انتشارا ً ،تساهم يف تكوين أذواق موحدة مشرتكة،
كما تســاهم أحيانا ً يف نقل مضامني مشرتكة عندما
تتوحــد املوســيقى والكلمــة واملوقــف يف خدمــة

أهم ما
حققته الدراما
التلفزيونية كان
تقريب العادات
والتقاليد ،ومن
ثم اللهجات
العامية،
فضال
ً

عن ترويج اللغة
الفصحى في
المسلسالت
التاريخية
والدينية

رئيس الوزراء اللبناني األسبق صائب سالم ( :)2000-1905أم كلثوم أقامت الوحدة العربية القومية األخوية

أقــول إن هــذه الشــخصية الفذة لــم تقترص عىل املوهبة النــادرة والفن الرفيع ،بــل إنها وضعتهمــا جميعا ً يف خدمة
اإلنســان العربي ،من املحيط إىل الخليج .فولّدت حبّا ً عميقًا يف قلوب ســامعيها ومتعشّ ــقيها .ومَن من العرب لم يكن من
متعشّ قي أم كلثوم؟ ...
ومــن عظمــة أم كلثــوم أنهــا أقامت الوحــدة العربيــة القومية األخويــة العاطفية قبل قيامها سياســيا ً أو دســتوريا ً
بصورة عملية.
فعندمــا كانــت تقــف أم كلثــوم يف لياليها الرائعة تغرّد ما يف حشاشــة قلبها من مشــاعر ،كان يُصغــي إليها املواطن
العربــي مــن املغــرب إىل الخليج ،ومن شــمال البالد العربية إىل جنوبهــا ،مهما اختلفت اآلراء وتباينــت النزعات .فكانت
بجاذبيتهــا الخالقــة تولّد إحساسـا ً جماعيا ً موحدا ً بني األخ وأخيــه ،حيث كان وأين وجد.
املصدر :رمضان.1997 ،
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التكامل املوسيقي العربي

تشــكل الغنــاء العربــي املتقــن يف الحجاز نتيجة للتزاوج بني الشــعر العربي الذي ُولِد يف شــبه الجزيــرة العربية واللحن
وعبت والدة الغناء بهذا الشــكل عن أ َول مَلمح
الوريث أللحان مدن املمالك العربية القديمة ،وتطور يف الشــام والعراقّ .
من مالمح التكامل العربي يف املوسيقى والغناء ،فيما ارتبط مساره بتحوالت مراكز القوة السياسية واالقتصادية العربية
وتنقلهــا بني الحوارض العربيــة وبالظروف التي حكمت إنتاج الغناء فيها وتناقله فيما بينها.
فقد اتخذت مســرة التكامل املوســيقي العربي عىل َمر العصور نموذجا ً واحدا ً ،تجســد يف تَشكل مركز إبداعي أ َسايس
يف حارضة من حوارض العرب ،تبعا ً لعوامل سياســية أو اقتصادية ،تمتد عادة لجيل كامل عىل األقل ،يصبح خاللها ذلك
املركــز املرجــل الذي يســتقطب ويصهر املواهب املوســيقية العربية ،ســواء أكانت موجودة فيه ،أ َم وافــدة إليه ،وعنارص
اللغــة املوســيقية القديمــة ،لينتج إبداعا ً جديدا ً مســتندا ً يف ذلك إىل التنافس اإليجابي الذي ينشــأ بــن املبدعني املقيمني يف
املركز والتكامل بني أ َعمالهم ،يف إطار جدلية اإلبداع واالستلهام ،بما يؤمن صياغة لغة موسيقية جديدة ،فينرشها بقوته
االقتصاديــة ،فيمــا تصبح الحوارض العربية األخرى ،ســوقا ً إلنتاج ذلك املركز ،مع امتــدادات إبداعية فيها ،تنهل من نتاج
اإلبداع املوســيقي يف املركز الرئييس وتقلده .عندما تنتهي العوامل التي شــكلت املركز ،تنتقل عنارصه اإلبداعية األساسية
وفق صورتها النهائية ،من خالل مبدعني أ َو دارسني يف ذلك املركز ،إىل حارضة عربية أخرى ،فيتشكل فيها مركز إبداعي
جديد تبعا ً لعنارص القوة السياسية أو االقتصادية ،فينطلق ابتداء من خالصة التجربة اإلبداعية السابقة يف إنتاج إبداعاته
املوســيقية الجديدة ،بما يحقق اســتمرارية التكامل املوســيقي العربي عرب العصور ،وبما يجعل الناتج املوسيقي العربي
يف كل زمــان ومــكان ،يختزل حقب التاريخ املوســيقي العربي مجتمعة ،مضيفا ً إليها الجديــد املولَّد فيه .باملقابل ،يكتفي
املركــز القديــم بالعيش عىل ذاكرة أ َمجاده ،وتلقي إبداعات املركز الجديد وتقليدها .
وملا كانت اســتجابة الجمهور العربي عابرة للحدود السياســية ،بســبب قوة النرش وســهولة تسلل املوسيقى العربية
إىل وجدانه ،فقد حافظت املوســيقى العربية الكالســيكية عىل وحدتها ،متجاوزة الحدود السياســية والخالفات الطارئة
منها واملزمنة.
وبشــكل عام ،اســتمرت الحوارض القديمة يف اختزان ماضيها ونرشه .فاستمرت دمشق يف تقديم تاريخها مع تحويله
باتجاه الغناء الصويف ،بعد أ َن أ َصبحت عاصمة الحج العثماني ،واســتمرت حلب مع قدودها الحلبية ،وبغداد مع مقامها
العراقــي .أ َمــا األندلــس فقد انتقل تراثه بعد خــروج العرب منه إىل املغــرب العربي وحلب مرة أخــرى ،ليتحول املغرب
العربي إىل مركز اختزان للغناء األندليس القديم ،دون أن يشــكل لنفســه مركز إبداع خاص عىل املستوى العربي الفتقاده
إىل عنارص القوة السياســية أ َو االقتصادية الالزمة ،يف حني أضافت حلب إىل ســمعتها ،أ َنها أصبحت مركزا ً لتطوير أ َصول
الغناء األندليس يف املرشق العربي ،مستفيدة من قوتها التجارية .وتميّز السودان بلونه الخاص العتماده السلم املوسيقي
الخمــايس ،ما أ َضفى عليه طابعا ً محليا ً رصفا ً.
ويف العرص الحديث ،اســتطاعت القاهرة أ َن تحتضن املركز اإلبداعي الجديد ،مســتفيدة من افتتاح قناة الســويس ومن
اســتقطاب القاهرة ملبدعني وفدوا من الشــام ،ونقلوا عنارص اللغة املوسيقية السائدة فيها .كما استفادت من شيوع الفكر
القومي العربي ،والرومنسية الناشئة ،ومن تعارص مبدعني مرصيني كبار استطاعوا توظيف التقانات الجديدة التي شاعت يف
مرص ،كاألسطوانة واإلذاعة والسينما ،يف توليد أ َشكال غنائية غري مسبوقة ،كالدور واملونولوج الرومنيس واألغنية اإلذاعية
والسينمائية ،كما نجحت يف تحقيق التواصل املبارش عرب الحدود السياسية بني املبدع والجمهور العربي الناهض ،يف ظل قوة
اللغة املوسيقية الجديدة ،واعتمادها التعبري اللحني عن املعاني ،وتطوير دور املوسيقى ،وجعلها جزءا ً مهما ً يف البناء اللحني.
وهو ما كرس القاهرة لتكون العاصمة املوسيقية للعالم العربي ،خاصة مع شيوع تقليد الحوارض العربية األخرى لنتاجها.
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التكامل املوسيقي العربي (تابع)

واســتفادت بريوت من قوتها االقتصادية وأجواء االنفتاح الســيايس فيها بني الخمســينات والســبعينات ،يف تشــكيل
مركــز إبداعي مواز ملركز القاهرة ،اســتند يف تشــكله إىل تواصله مع مركز القاهرة اإلبداعــي ،ونتاجاته املتقاطرة يوميا ً،
وإىل فولكلــور بالد الشــام ،وانفتاح بريوت عىل الغرب ،مع توظيف متجــدد للمرسح الغنائي العربي .فيما وفرت إذاعات
دمشــق والرشق األدنى والقدس ،ومهرجانات بعلبك ،إمكانات النرش واســتهداف الســوق.
مالحظــة :ال يشــمل هــذا النص الغنــاء الفلوكلوري والريفي لطبيعته املحلية والبســيطة ،رغم امتــداده الجغرايف أحيانا ً ،دون اســتبعاد كونه مصدرا ً لإللهام يف
الكثــر مــن اإلبداعــات املدينيــة املتاخمة ،مســتندين يف ذلك التقســيم إىل أن التواصل والتكامل بني الحــوارض العربية كان دائما ً إلنتاج عنارص موســيقية جديدة تعرب
عن عرصها ومتغرياته.
املصدر :سعدالله آغا القلعة ،ورقة مرجعيّة للتقرير.

اإلنسان والوطن ،كما يف حالة مرسيل خليفة ينشد
من شــعر محمود درويش ،أو الشــيخ إمام ينشــد
مــن أحمد فؤاد نجم ،أو كمــا يف فن األوبريت عند
سيد درويش يف مرص ويف املرسح الغنائي املتكامل
عنــد األخوين رحباني يف لبنان .وتنقل املوســيقى
واألغنيــة إىل ســامعيها قيمـا ً أصيلة وممارســات
راسخة يف التقاليد ،بأسلوب أكثر انفتاحا ً وانسيابا ً
وتقدمـا ً من عنــارص التعبري الشــفهية أو الكتابية
األخــرى .فالفنون واألغاني الشــعبية تكون عادة
أقــل عرضــة للرقابــة مــن األشــكال األخــرى من
اإلنتاج الثقايف أو العنارص املكونة للثقافة الشعبية.
وهــي حافــظ جيد للرتاث ،كمــا يف القصائد املغناة
التي تنشدها النساء يف ريف اليمن أو تونس ،وكما
يف الفولكلور الشــعبي عمومـا ً ،وهو املصدر الذي
ال ينضــب لجميع األلوان الفنيــة املتقدّمة واملالمح
الكونيــة ألي ثقافة.
وباملوســيقى يتوحــد النــاس إىل حــد بعيد يف
التلقي واالنفعــال .فصوت فريوز هو خبز يومي
يف إذاعــات دمشــق وتونــس والقاهــرة وســائر
الوطن العربي .وأغاني الشــيخ إمام منشدا ً شعر
أحمــد فؤاد نجم كانت انترشت رسا ً بني الشــباب
القومي واليســاري يف السبعينات عرب التسجيالت
املهربــة ،وكانــت بمثابة وســيلة تعارف وصورة

لهوية موحدة .أمــا عمالقة الطرب املرصيون وال
ســيما عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وغريهم،
فكانــوا عناويــن عربيــة يصبــح معهــا وصفهــم
باملرصيــن بمثابة تحجيــم مجحف .وكذلك يمكن
القــول عن ناظم الغزايل العراقي ،وصباح فخري
السوري ،وآخرين.
وال ب ـ ّد مــن اإلشــادة هنــا بالــدور امل ُغنــي
إلبــداع أجيــال الشــباب يف اآلداب والفنون .ففي
األعــوام القليلــة املاضيــة ،ســاهم هــذا اإلبداع يف
تكويــن الوجــدان والشــعور الوطنــي التحرري،
وكان تعبــرا ً راقيـا ً عنه .وأظهــرت بعض برامج
املســابقات الفنية القدرات الهائلــة التي تختزنها
وســائل اإلعــام واالتصــال العرصيــة يف تعميــم
املوســيقى والفنــون واألغاني الراقيــة .ففي هذه
الربامج التــي يتابعها ماليني املشــاهدين العرب،
ويشــارك فيهــا املاليــن أيضـا ً يف التصويت لهذا
املشــارك أو ذلــك ،عنــارص إيجابيــة ال يمكــن
تجاهلهــا .فهي تقدّم مشــركني من جميع البلدان
العربيــة وأغنيــات مــن كل األلــوان واللهجــات،
فيهــا القديــم والحديث .وما من شــك يف أن هذه
الربامــج يمكن أن تكون من وســائل تعميم ثقافة
موســيقية وفنية يمكن االرتقاء بها من حيث هي
تراث مشــرك لــكل العرب.

تساهم
الموسيقى
العربية في
تكوين أذواق
موحدة ،كما

ً
أحيانا
تساهم
في نقل
مضامين
مشتركة
عندما تتوحد
الموسيقى
والكلمة
والموقف في
خدمة اإلنسان
والوطن
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ال يمكــن التفكــر يف التكامل العربي بمعزل رافد وحدة اللغــة والثقافة .فعندما يُطلق العنان
لهذا الرافد يتدفق ينبوعا ً يروي بســتانا ً يانعا ً من أزاهري اإلبداع األدبي والفني ،يســمو بالوجدان
العربي الواحد ويُغنيه ،ويزيد من فرص التكامل الشــامل املؤســس للنهضة اإلنســانية يف عموم
الوطن العربي.
وقــد تجــاوز اإلبــداع الفنــي واألدبــي العربــي الحــدود الجغرافيــة والقيود املؤسســية التي
فرضتهــا املغــاالة يف تجزئة الوطن العربي ،فحاكى إرادة الشــعوب وطموحهــم ،وتخطى آليات
ملاض،
العمل الرسمي يف اإلصغاء إىل هموم اإلنسان والتعبري عنها .فكانت األعمال األدبية ذاكرة ٍ
وصــورة لواقع ،ولوحة ملســتقبل .وتجاورت مشــاعر الحلم والواقع ،واألمــل والخيبة ،والقبول
والرفــض مكوّنــة نــواة لوجــدان عربي مشــرك ،ربما هــو مع اللغــة العربية من أهــم مقومات
التكامــل العربي الذي يحمل مرشوع النهضة اإلنســانية.
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الشـــعب يـريـد...
من شعارات الحراك العربي

التكامل الشعبي العربي في السياسة والمجتمع
كثــرة هــي الوقائــع التي تدل عىل قصور يف التكامل العربي الرســمي وتذكّر به .وكثرية هي األصــوات التي تدعو إىل تجاوز
هذا القصور نحو تكامل تدعمه إرادة الشــعوب وسياســات الدول ،وتدفع إليه كثرة التحديات التي ال تقوى عىل مواجهتها دولة
بمفردهــا ،وال تســتوعبها طاقة شــعب منعزل عن أشــقاء األمس ورشكاء املســتقبل .ورغــم جمود األطر الرســمية وضيق األفق
اإلقليمية ،تمكنت الشعوب العربية دائما ً من إيجاد وسائل وقنوات للتعاون والتفاعل فيما بينها ،مؤكدة ،يف أكثر من حدث وأكثر
من قضية أن األطر الرســمية ،مهما كانت مقيدة ،لن تســتطيع أن تفكّك ترابطا ً بني الشــعوب نســجه التاريخ املشــرك أو تكامالً
تمليــه تحديات اليوم ورضورات الغد.
ويُعنى هذا الفصل بتجليات التكامل الشــعبي يف مجاالت السياســة منذ مرحلة النهضة حتى اليوم مرورا ً بمراحل االســتعمار
واالســتقالل ،وبمالمح العمل األهيل واملجتمع املدني يف دعم القضايا املصريية يف هذا البلد العربي أو ذاك ،مســتحرضا ً شــواهد من
التاريخ املعارص .ولعل قضية فلسطني ودعم مقاومة االحتالل اإلرسائييل ،هي من أهم مظاهر التضامن الشعبي العربي عرب جميع
هذه املراحل ،كما يأتي التعاون الشعبي يف املد التحرري العربي لتتويج خربات التكامل الشعبي يف السياسة واملجتمع.

التكامل الشعبي العربي في
السياسة
اتخــذ التكامــل الشــعبي العربــي تجليّــات ال
حــر لها ،فارتبــط الناس عرب األقطــار بروابط
عائليــة مــن خــال الــزواج واملصاهــرة ،وتالقوا
يف الفضــاء االفــرايض عرب اإلنرتنــت ،واتحدوا يف
فعالية مشــركة ،أو يف حركة سياســية واحدة ،أو
يف مصــر فــردي أو أرسي واحــد .وبلغــت صور
التكامــل يف بعــض الحاالت ،كمــا يف حالة القضية
الفلســطينية ،إىل مســتوى ابتكار هويات إنسانية،
فرديــة أو جماعيــة ،تتجــاوز الهويــات املبــارشة
املرتبطــة بالجنســية أو حتــى بالقوميــة العربية
نفســها ،إىل مجال إنســاني أكثــر رحابة.
والتكامــل الشــعبي العربــي ليــس وليــد
الفــراغ ،بــل يتحقــق يف ســياق تاريخــي محــدد
يتفــرد بإشــكالياته وقضايــاه وأشــكال عملــه
وأولوياته .ويمكــن التمييز بني مراحل تاريخية
ثــاث مـ ّر بها الوطــن العربي ،قبل بــدء مرحلة

الحراك الســيايس واملجتمعي الراهنة منذ أواخر
عــام  .2010وهــذه املراحل هي مرحلــة النهضة
يف نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن
العرشيــن ،ومرحلــة االســتعمار واالنتــداب،
ومرحلــة الدولــة الوطنية.

التكامل الشعبي في مرحلة النهضة
شــهدت هــذه املرحلة نشــوء الفكــرة القومية
الحديثة ،التي تميزت حينذاك بالرتكيز عىل توحيد
األمــة العربيــة يف وجهة الحداثــة ،وكان املضمون
الثقــايف الحداثي والهوياتــي العربي هو الغالب يف
الفكــرة العربية .يف هذه املرحلة ،حدث اندماج بني
شــخصية املثقف ،حتى املثقف الديني ،والناشــط
الســيايس .وتمثل الشــكل األســايس للفعل العربي
يف تشــكيل الجمعيــات السياســية–الثقافية مثــل
«العربيــة الفتــاة» ،و«العــروة الوثقى» .وبســبب
عــدم وجود دول عربية مســتقلة تخضع لســلطة
حكومات وطنية يف ذلك الوقت ،كان الفعل العربي
الشــعبي املشــرك حالة طبيعية وغري مفتعلة ،فلم

تميزت مرحلة
النهضة بالتركيز
على توحيد
األمة العربية
في وجهة
الحداثة
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يكن من معنى للتمييز بني املثقفني والناشطني عىل
أســاس انتماءات وطنية فرعيــة لم تكن موجودة.
وحينــذاك ،حصل تواصل متــن بني الحركات
الشعبية يف البلدان العربية ويف املهجر .فكانت أغلب
الجمعيات تنشأ بمشاركة من العرب املهاجرين ،بل
كانت تُعقد بعض االجتماعات التأسيسية يف بلدان
املهجر بعيدا ً عــن عمليات القمع وعيون املخربين.
واقــرن هــذا التكويــن الجامــع ذو الطابــع
العربــي ،مع ظهور أدوار اضطلعــت بها عاصمة

أو مدينــة عربية يف خدمــة القضايا العربية ،نيابة
عــن الجميع ومــن أجــل الجميع .فبــروت ،مثالً،
أدّت دورا ً حاســما ً يف إعــادة إحيــاء اللغة العربية
يف شــكلها املعــارص ،ويف بنــاء الهويــة العربيــة.
والقاهرة أدّت دور الحاضنة للحركات السياســية
والثقافيــة والصحفيــة ،فكانــت ملتقــى لعرشات
الناشــطني واملثقفــن واملبدعــن والصحفيني من
حامــي التوجــه العربي .وقــد أدت تونــس دورا ً
مشــابها ً ومكمـاً لــدور القاهرة ،وكانــت الركن

اإلطار  1-6عرص النهضة العربية

اقــرح ألــرت حوارني يف كتابه عن الفكر العربي يف عــر النهضة  ،1939–1789تعريف عرص النهضة بأنه التيار الفكري
والســيايس الذي بدأ يتكوّن منذ منتصف القرن التاســع عرش بتحفيز من التواصل مع أوروبا .ويرى عدد من الباحثني أن
هذا العرص امتد حتى الحرب العاملية األوىل ،يف حني يرى بعضهم اآلخر أن طه حســن هو آخر املعربين عنه.
والســؤال املحــوري الذي شــغل مفكــري عرص النهضة هــو« :ملاذا تأخــر العرب ،وكيــف ينهضون؟» وتــوزع هؤالء
املفكــرون عــى تياريــن إصالحيني ،ديني وليــرايل ،جمعت بينهمــا نقاط مشــركة جوهرية منها:
االقتناع بأهمية العلم ورضورة االستناد إىل العقالنية؛
الدعوة إىل االنفتاح عىل العالم واالقتباس املرشوط عن الغرب؛
تبني مبادئ الحرية والعدل واملساواة وسلطان القانون؛
االقتناع بأن اإلصالح أو التغيري أو التحديث يجب أن يتم عن طريق التدرج ال عن طريق الطفرة؛
االقتنــاع بــأن اإلصــاح أوالتغيري أو التحديث يجب أال يكون فوقيا ً بل يجب أن يكون له صفة مجتمعية شــاملة بحيث
يشــمل النظام الســيايس وأوضاع املرأة وقضايا اللغة والرتبية والتعليم وطرائق حياة الناس وأخالقهم.
شــملت الحركــة مفكريــن وأدباء ورجال ديــن وعلماء وكتــاب ومصلحني ،من مختلــف البلدان واالتجاهــات والعلوم
واملــدارس الفكرية واألدبية .ومن األســماء البارزة رفاعة الطهطاوي وجمال الديــن األفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن
الكواكبــي (مــن التيــار الديني اإلصالحي) ،وقاســم أمني والطاهر الحداد (يف قضايا املرأة) ،وبطرس وســليم البســتاني،
وفرح أنطون ،وأديب اســحق ،وســامة موىس ،وجرجي زيدان ،وفرنســيس مراش ،ومحمد رشــيد رضا ،وشبيل الشميل،
وعبداللــه النديــم ،وعيل مبارك ،وأحمد فارس الشــدياق ،وخريالدين التونيس .قائمة طويلة مــن املفكرين اإلصالحيني من
مرص وتونس ولبنان وسوريا وفلسطني ،وبلدان أخرى ،أعادوا إحياء اللغة العربية وحدثوها ،وأنشأوا املطابع واملدارس،
وترجمــوا الكتــب ،وأسســوا الصحف ،ودعوا إىل اإلصالح الســيايس ،وتحريــر املرأة ،وبناء الدولــة الحديثة والتخلص من
االســتبداد ،وكتبــوا يف العلــم ونظرياته ،ويف دور العقل ،وعالقة الدين بالدولة والسياســة ،والسياســة باألخالق ،والرتاث
بالعرص والحداثة .وكانوا ال يميزون بني انتماء إىل إقليم عربي وآخر ،أو بني مســلم ومســيحي ،يجتمعون ويختلفون عىل
أســاس األفــكار والخيارات واملواقف ،يتحاورون ويتجادلون ويتخاصمــون بديمقراطية وانطالقا ً من انتماء عربي واحد،
كل منهــم يعتقــد أنــه يســعى إىل عزة العرب ،وأن خصومه الفكريني أو السياســيني يســعون إىل الهدف نفســه وإن كانوا
مختلفــن معه يف كيفية تحقيق ذلك.
املصدر :بترصف عن الرشيف ،2000 ،ص .30 - 19
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املتقــدم للنهضــة العربيــة يف منطقــة املغــرب إذ
كانت ،كمرص ،قد تحررت من الســيطرة العثمانية
قبــل دول املرشق.
ويف كل ذلــك ،لــم تكــن املســافات فاصالً بني
الناشــطني ،وكان الشــعور باالتحاد واالشرتاك يف
الهويــة والقضيــة هو األمــر الطبيعــي .ولم يكن
غريبـا ً أن تنتقل طالئع النخب العربية من بلد إىل
آخــر ،إىل حيث مســاحات الحرية ،من دون اعتبار
ملا أصبح فيما بعد حدودا ً وطنية تفصل بني بلدان
تخضع لسلطة حكومات بات معها العبور من بلد
إىل آخر صعبا ً ،ال بل مســتحيل يف بعض الحاالت.

التكامل الشعبي في مرحلة االنتداب أو
االستعمار األوروبي
تميــزت هــذه املرحلة بوجود قضيــة مركزية
شــبه وحيــدة للنضــال العربــي هــي االســتقالل
الوطني .وتأثرت أشــكال التضامن الشــعبي بهذا
الواقــع ،وبكون املســتعمر هو نفســه يف أكثر من
بلد ،فغلب عىل التضامن الشــعبي البعد الســيايس
الوطني.
وتركــز االختــاف عــن مرحلــة النهضــة
يف ُبعديــن أساســيني .األول هــو تراجــع أهميــة
املكــون الثقــايف لصالح املكــون الســيايس املبارش
بأشــكاله النضاليــة الســلمية واملســلحة .والثاني
هــو تجزئــة املنطقــة العربيــة إىل مناطــق نفــوذ
خاضعة لسلطة أوروبية (بريطانيا وفرنسا) ،عن
طريــق االحتالل املبــارش أو االنتداب ،الذي أنشــأ
ســلطات محليــة تابعة له تتوســط بعض جوانب
العالقة بني الشــعوب واملســتعمر .وقد أوجد ذلك
اختالفا ً يف املصالح بني مختلف القوى االجتماعية
والسياســية داخــل كل نطــاق ،وأوجــد تمايزا ً يف
املســارات بني البلدان يف الوقت نفســه .والتعاون
الشــعبي العربي الذي كان تلقائيـا ً ومتقدما ً جدا ً
يف زمــن النهضة ،أصبح أكثر تعقيدا ً وال يخلو من
اختالفات وتناقضات يف زمن االنتداب .إال أن ذلك
لم يحل دون قيام تعاون شــعبي عربي يف املجال
الســيايس الوطني من أجل االســتقالل ،الذي بقي
هدفا ً مشــركا ً لكيانات وطنية حديثة النشــأة بعد

أن كان االســتقالل عن الســلطنة العثمانية مقرتنا ً
بفكرة الوطــن العربي الواحد.
ومــن أبــرز أشــكال التكامل الشــعبي يف هذه
املرحلة كانت الثــورة العربية التي قادها الرشيف
حســن وابنــه األمري فيصــل ،وتميّزت بمشــاركة
مواطنــن من مختلــف املناطق والبلــدان من أجل
الحريــة واالســتقالل .وقــد تعاونــت الثــورة مع
الحلفــاء ضد املحور بناء عىل وعــد تحقيق الدولة
العربيــة .ومــن األمثلــة الهامــة أيضـا ً ،التضامــن
الشــعبي العربــي الكبــر الــذي عرفتــه الثــورة
الجزائريــة يف الخمســينات وحتــى نالــت الجزائر
االســتقالل يف عام  ،1962وكذلك ما قام بني بلدان
املغرب (تونــس ،والجزائر ،وليبيا) من تضامن يف
فرتة النضــال من أجل االســتقالل.1
ففــي عــام  ،1912كانــت بداية لقصــة تكامل
شــعبي بني تونس وليبيا ،عقب ما يعرف بحادثة
الرتامــواي يف تونس ،التي مثلت أحد أهم تجليات
الوعــي الشــعبي يف بلدان املغــرب يف تلك الحقبة.
وكانت إيطاليا قــد احتلت ليبيا يف ترشين األول/
أكتوبــر  ،1911بدءا ً من طرابلــس ومنها إىل باقي
املدن الليبية .يف هذه األثناء ،كانت الحركة الوطنية
يف تونس يف بدايات تكوينها ،حيث البعد السيايس
ضعيــف ومطلــب االســتقالل غائــب ،والحركات
االحتجاجية الجماهرية نادرة ،وغالبية األنشــطة
منحرصة يف مســائل فكرية وثقافية .فقد شــهدت
هذه املرحلة تأســيس الجمعيــة الخلدونية يف عام
 ،1896وجمعيــة قدمــاء الصادقيــة يف عام ،1905
وحركــة الشــباب التونــي يف عــام  .1907إال
أن االحتــال اإليطــايل لليبيــا كان أحــد الحوافــز
الرئيســية لدفــع الحركة الوطنية التونســية نحو
التحــركات االحتجاجية الجماهرييــة ذات الطابع
السيايس املبارش.
ومع استمرار االحتالل اإليطايل لليبيا ،وتواتر
األنبــاء عــن عــدد الضحايــا وحجــم الدمــار الذي
لحــق باملدن والقرى الليبية ،بدأ الشــارع التونيس
يغــي ضد اإليطاليني املقيمــن يف تونس وتربطهم
مصالــح باإلدارة الفرنســية .وبلــغ التوتر ذروته
عندما أعلن التونســيون مقاطعتهــم للرتامواي يف

تميزت مرحلة
االستعمار
بوجود قضية
مركزية شبه
وحيدة للنضال
العربي هي
االستقالل
الوطني,
وتأثرت أشكال
التضامن
الشعبي بهذا
الواقع ،وبكون
المستعمر هو
نفسه في أكثر
من بلد
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 8شــباط/فرباير  ،1912إثــر حــادث أودى بحياة
طفل تونيس ،دهســته عربة يقودها ســائق إيطايل
عىل خط السكة بني باب سويقة وباب سعدون (يف
العاصمــة تونس) .وعقب هــذه الحادثة ،اندلعت
تحركات احتجاجية ضد املصالح اإليطالية تعاملت
معها الســلطات الفرنسية بهدوء وحذر يف البداية،
وما لبثت أن واجهتها بعنف ،ما إن اتضحت بداية
تجذرها وإمكانية اتساع رقعتها .وكانت املقاطعة
فرصة للمطالبة بعدة حقوق للتونسيني العاملني يف
رشكــة الرتامواي .وأدت هذه الحركة إىل الحصول
اإلطار 2-6

حادثة الدار البيضاء

بلــغ إىل الــدار البيضــاء ،بعــد زوال يــوم الجمعة  5كانــون األول/
ديســمرب  ،1952نبــأ اغتيال النقابي التونيس وزعيــم الحركة النقابية
بشــمال أفريقيا ،فرحات حشاد ،األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل .ويف اليوم التايل قرر مسؤولون استقالليون من االتحاد العام
للنقابات املوحدة يف املغرب القيام بإرضاب عام ملدة  24ساعة ،تعبريا ً
عن تضامنهم مع العمال التونســيني وتمردهم ضد مســاوئ النظام
االســتعماري .ويف موازاة هذه الخطوة النقابية ،أوفدت قيادة حزب
االســتقالل يف الربــاط مندوبا ً إىل النقابيني يف الــدار البيضاء يعلمهم
بقــرار الحزب بالدعوة إىل إغالق املحــات التجارية ،مما أضفى عىل
هــذا اإلرضاب طابعا ً وطنيـا ً ،إضافة إىل الدعــوة إىل تظاهرة وطنية
يوم االثنني يف  8كانون األول/ديســمرب.
وحاولت ســلطات االحتالل الفرنيس إجهاض الدعوة إىل التظاهر
بكل الوســائل .فرشعت الصحف املؤيدة لالحتالل الفرنيس بالرتويج
لفكــرة وجود مؤامرة تســتهدف الســكان الفرنســيني واألوروبيني
املقيمني يف الدار البيضاء .وأرســلت دوريات عســكرية فرنســية ليل
األحــد – االثنــن إىل أحيــاء الصفيــح الفقــرة التي يســكنها العمال
املغاربــة إلرهابهــم واعتقال القــادة النقابيني .وصبــاح اليوم التايل
وقعــت املجزرة يف الــدار البيضاء التي قتل فيها عــرات املواطنني.
وتكرر املشهد أكثر من مرة خالل النهار بما يف ذلك أثناء الجنازات،
حيــث كانــت قــوات االحتالل العســكرية تطــوق األحيــاء التي كان
يتظاهــر فيهــا املواطنون وتطلــق عليهم النار مــن كل الجهات ،كما
طــاردت املحتجــن واقتحمت البيوت واألحيــاء واعتقلت املناضلني.
املصدر :بتصرف عن .Ayache,1993
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عىل العديد من التنــازالت من الرشكة وإىل تحقيق
بعض التحســن يف أوضاع العمال التونسيني .وما
إن أضيف طلب جديد عىل الطلبات الســابقة ،وهو
تمكني التونســيني من حق االقرتاع ،زادت السلطة
االســتعمارية سخطا ً ،فعمدت إىل إيقاف سبعة من
العنارص الذين اشــتبهت بأنهم وراء هذه املقاطعة
وإىل نفــي أربعــة ،ومنهم عــي باش حانبــة ،قائد
االحتجاجــات .وبعد فرتة وجيــزة ،حاولت تهدئة
الوضع باتخاذ عدة إجراءات لتحسني وضع األهايل
ووضع العمال التونسيني يف الرشكة ،وكذلك إلغاء
رضيبــة امل َجْ بى .كمــا قررت العفو عــن املوقوفني
وعــن املبعديــن الذيــن عــادوا كلهــم إىل حياتهــم
العادية ،إال عيل باش حانبة الذي بقي يف اسطنبول
يســاند كل عمل مناهض للهيمنة االســتعمارية إىل
أن تــويف هناك يف عام .1918
ومعركــة الرتامــواي كانــت محطــة هامــة يف
تاريخ الحركة الوطنية التونســية ،حفزت االنتقال
مــن املرحلة الفكريــة والثقافية إىل رحــاب العمل
الســيايس املنظم والجماهريي .فبعد هذه الحادثة،
تشــكل أول حــزب ســيايس يف تاريــخ تونس ،هو
الحــزب الحر الدســتوري التونيس بقيادة الشــيخ
عبد العزيــز الثعالبي ،وكان هذا االنتقال من ثمار
التضامــن مع ليبيا ضــد االحتالل اإليطايل.
ويف  8كانــون األول/ديســمرب  ،1952حدثــت
انتفاضة الدار البيضاء لرتســم مشهدا ً جديدا ً من
مشــاهد التكامــل بني شــعوب املغــرب .واندلعت
رشارة هــذه االنتفاضة عىل أثــر قيام منظمة اليد
الحمــراء ،وهــي جهــاز رسي تابــع للمخابــرات
الفرنسية باغتيال القائد النقابي التونيس فرحات
حشاد يف  5كانون األول/ديسمرب  .1952وحشاد
هو مؤســس االتحاد العام التونيس للشــغل ،أول
وأكــر منظمــة نقابية عربيــة وأفريقيــة ،عُرفت
بنشــاطها الوطني والنقابــي والفكري بني بلدان
املغرب وبعدائها الشــديد لالســتعمار الفرنيس.
وشــكلت انتفاضة الــدار البيضاء يف عام 1952
إحدى محطات انطالق النضال من أجل االستقالل
يف املغرب .وأعطت هذه األحداث واإلجراءات التي
تلتها بعدا ً جديدا ً للرصاع بني املغرب وفرنسا ،كما
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شــكلت القاعدة التي بُنيــت عليها خطوات أخرى،
مثل نفي ملك املغرب محمد الخامس ،2الذي كان يف
حالة رصاع مع الفرنســيني ،وقد اعتربوه مشاركا ً
ومؤيــدا ً ملــا حــدث .وال يــزال املغاربــة يحتفلون
بذكرى انتفاضة الدار البيضاء باعتبارها تجســيدا ً
حيا ً للتضامن الشعبي املغاربي.
ويف عام  ،1958كانت ســاقية ســيدي يوسف،
وهــي منطقــة يف محافظــة الــكاف يف الشــمال
الغربي لتونس وعىل الحدود مع الجزائر ،شاهدة
عــى نموذج آخر من نماذج التكامل الشــعبي بني
بلدان املغــرب ،وهذه املرة بني تونــس والجزائر.
ففــي تلك الفــرة كانت فرنســا قــد ِ
أرغمت تحت
ضغــط الحــركات الوطنيــة والكفــاح املســلح يف
تونــس واملغرب عىل توقيع معاهدة اســتقالل كل
مــن البلديــن يف عــام  ،1956وتمســكت بالجزائر،
واعتربتهــا مقاطعــة فرنســية ،وعــززت حضور
جيشــها فيهــا ،وحــذرت القيادتــن التونســية
واملغربيــة من التدخــل يف الشــأن الجزائري.
وكانــت ســاقية ســيدي يوســف منطقــة
اســراتيجية للجزائريني ولوحدات جيش التحرير
الوطني الجزائري املوجودة عىل الحدود الرشقية.
وقد اســتخدموا هذه املنطقة بالتنسيق مع السكان
كقاعــدة خلفية للعالج واســتقبال الجرحى .وهذا
مــا دفع فرنســا إىل قصفهــا باملدفعية مــرات عدة
(أحــداث  1و 2ترشيــن األول/أكتوبر  .)1957ومع
فشــل فرنســا يف مراقبة الحــدود ويف منع التفاعل
والتكامــل بني القرى الحدودية ،تعرضت ســاقية
سيدي يوسف العتداء ثان يوم  30كانون الثاني/
ينايــر  ،1958واختتمــت االعتــداءات بالغــارة
الوحشــية يف  8شــباط/فرباير  ،1958التــي خلفت
عرشات الشهداء ومئات الجرحى ،وال تزال ذكراها
حية حتى اليوم.
واختــارت ســلطات االنتــداب يــوم الســوق
األســبوعي تاريخا ً لتنفيــذ العملية .ففي هذا اليوم
تقصد ســاقية ســيدي يوســف حشــود مــن أهايل
املنطقة وأريافها ،وتقصدها مجموعات من السكان
الجزائريني طلبا ً للعالج والحصول عىل إعانات من
الهالل األحمر التونــي والجزائري ومن الصليب

األحمــر الــدويل .وأغار الطــران الحربي الفرنيس
مدعوما ً بقصف مدفعي ألكثر من ساعتني ،فسوى
ساقية سيدي يوسف بالرتاب .وتدخلت فرق مشاة
عســكرية ملطاردة وترويع األهايل مخلفة خســائر
ماديــة جســيمة ،وموقعــة  79قتيالً مــن بينهم 20
طفـاً أغلبهم من تالميذ املدرســة االبتدائية ،و11
امرأة ،وأكثــر من  130جريحا ً.
وكان الهــدف األول مــن هذه الغــارة الجوية
رضب دعــم الشــعب التونــي الشــقيق للثــورة
الجزائريــة .غــر أنهــا عــززت التضامــن أكثــر
فأكثر بعد إنشــاء جبهة الدفاع املشــرك ،بموجب
الالئحة التاريخية التي صادقت عليها التشــكيالت
السياســية ،ممثلة بجبهة التحرير الوطني وحزب
االســتقالل املغربي والحزب الدستوري التونيس،
خــال أعمال الندوة التــي احتضنتها مدينة طنجة
املغربيــة مــن 27إىل  29نيســان/أبريل .1958
وتوّجــت أعمال النــدوة ببيان مشــرك يؤكد دعم
تونس واملغرب للثورة الجزائرية .وأعطت أحداث
الساقية دفعا ً جديدا ً للعمل الوطني سواء التونيس
أم الجزائري وأرســت من جديد أسســه املغاربية.

التكامل الشعبي في مرحلة بناء الدولة
الوطنية
نالــت الدول العربية اســتقاللها الســيايس عىل
مــدى عقود بعــد انتهاء الحــرب العامليــة الثانية.
وشــهدت هــذه الحقبة قيام دولــة إرسائيل يف عام
 ،1948وظهور القضية الفلسطينية بصفتها قضية
العرب املركزية ،ونشوء التيارات القومية العربية،
وال ســيما التياريــن النارصي والبعثــي .وتحولت
الفكــرة القوميــة وفكــرة الوحــدة العربيــة إىل
محرك رئييس حاســم يف العمل السيايس .ويف هذه
الفــرة ،ظهر املضمون االجتماعي املســتوحى من
اإليديولوجيات االشرتاكية واالجتماعية يف عدد من
الدول العربية ،وبدأ انقسام إيديولوجي بني الدول
العربية ،ال ســيما يف ضوء اختالف التوجهات بني
مجموعــة الدول املتأثرة بالخط النارصي ،والدول
التقليديــة التي كانت أقرب إىل سياســات الواليات
املتحــدة األمريكية والغرب عامة.
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االستقالل
المغربي
والحزب
الدستوري
التونسي
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وكان أهــم ما أثر يف أشــكال التكامل الشــعبي
يف بدايــات هذه املرحلة ظهور قيادات كاريزماتية،
أبرزهــا جمــال عبــد النــارص ،تجــاوزت الحــدود
الوطنية ،وساعدت عىل تكوين مزاج شعبي عربي
مشــرك ،ومســتعد للتحــرك من خــال التواصل
املبــارش مــع «القائد» الذي يخاطــب األمة مبارشة
عرب وســائل اإلعالم الجماهريية .وبالطبع لم يكن
األمــر خاليـا ً مــن املضمون ،بــل كانــت الكاريزما
نفسها مشــتقة من الوعد املثلث بالحرية والوحدة
واالشــراكية .وكانــت الوحــدة العربيــة وقضيــة
فلســطني الحــارض األقوى ،وكذلك قضيــة العدالة
االجتماعيــة ،والحريــة بمعنــى االســتقالل عــن
االســتعمار القديــم والجديــد ال بمعنــى الحريات
الداخليــة والديمقراطيــة .وكانــت الجماهــر إىل
حد مــا متلقية ،والعالقات بني املكونات الشــعبية
ال تتحقــق مــن خــال التعــاون املبــارش بقــدر ما
كانــت تتحقق مــن خالل شــخص القائد ،صاحب
الوعد ،الذي يلهب يف نفوس الناس حلما ً مشــركا ً
وإحساسـا ً بالقــوة واألهمية والعــزة والهوية.
ويف الســبعينات بــدأت مرحلــة النزاعــات
العربيــة العربية ،وأخــذت تتفاقم أزمة املرشوعية
الداخليــة والخارجيــة لألنظمة الوطنية .ونشــأت
يف هذه الفرتة أطر تنســيق عابرة للحدود الوطنية
ضمن الحركات السياسية العربية .فكان لألحزاب
والتيارات القومية قيادة قومية إضافة إىل قياداتها
القطريــة .وكانــت األحــزاب والجماعــات ذات
املرجعيات املشرتكة تلتقي يف اجتماعات دورية أو
يف أشــكال تنظيمية أخرى كمــا هي حال األحزاب
الشــيوعية وحالة تنظيــم اإلخوان املســلمني .كما
شــهدت الفرتة نشــوء تحالفات بني أطراف تالقت
عــى اعتبــارات سياســية وعــى أهــداف مشــركة
رغــم اختــاف املرجعيــات اإليديولوجيــة مثــل
التنســيق اليســاري القومي يف املواضيــع الوطنية
والتحرريــة ،ومــن ثــم يف فــرة الحقة ،التنســيق
القومي اإلســامي بعد أفول نجم اليسار وصعود
نجم التيارات اإلســامية.
ولكــن االنقســام العربــي العربــي الحــاد
نتــج منــه تشــوه يف الوعي الشــعبي واملمارســة

يف الثمانينــات ومــا بعدها ،حيث تحــول التعاون
الشــعبي العربي من الصيغة العامة غري املتحزبة
إىل صيغــة متحزبــة .فالشــعور باالنتمــاء ،كمــا
الرغبة يف التعاون املشــرك ،كان محكوما ً إىل حد
بعيد بالتجانس الســيايس ضمن التيارات الكربى،
وبالتحالفــات فيمــا بينها حــول القضايا القومية
األساســية .وأصبح التضامن خيــارا ً تلقائيا ً يكاد
ينحــر يف من يشــركون يف االنتمــاء أو املوقف
الســيايس العام مــن االنقســامات العربية .وبات
هــؤالء أقــرب إىل صاحــب القضيــة يف األقطــار
العربية األخرى ،من أبناء وطنهم الذين تفصلهم
عنهــم هــوة املوقــف الســيايس أو أحيانـا ً القمــع
والرصاع الســيايس الداخيل.
والالفــت أن القضيــة الفلســطينية وفكــرة
االنتماء العربي يف مواجهة أي طرف من الخارج
بقيــت هي الرابط بني جميع مراحل هذه الحقبة.
وحتــى عندمــا بدا أن هناك تحــوال ً نحو انتماء أو
هويــة أخــرى هــي الهوية اإلســامية بديـاً عن
الهويــة العربيــة ،بيّنــت التطــورات الالحقــة أن
الهويــة اإلســامية ،بالنســبة للشــعوب العربيــة
عىل األقل ،ليســت غريبة عن الهويــة العربية ،بل
هــي دعامة لهــا .ويف هذه املرحلة ،بدأ التأســيس
للتخل عــن الفكرة القومية والتحـوّل إىل الفكرة
ّ
اإلســامية بصفتها الشــكل البديــل للتضامن بني
الشعوب.
وشــهدت الثمانينــات تنامــي فكــرة التضامن
اإلســامي عــى حســاب فكــرة التضامــن العربي
يف أوســاط واســعة عىل مســتوى الحكومات وعىل
املســتوى الشــعبي أيضا ً .وســاهم احتالل العراق
للكويــت يف عام  1990وحــرب الخليج الثانية التي
تلتــه يف تآكل فكرة الوحــدة العربية.
ومــا تال ذلــك اعتبارا ً من أحــداث  11أيلول/
ســبتمرب  2001يف نيويورك وواشــنطن ،ثم حرب
أفغانســتان واحتــال العراق ،وانطــاق الحرب
العامليــة ضــد اإلرهاب ،ثــم الحــروب اإلرسائيلية
عىل لبنان وفلســطني ،أدى إىل تحول االنقسامات
العربية نحو محاور مختلفة عن املرحلة السابقة،
إذ حل االنقســام بني محــوري االعتدال واملمانعة
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الــذي ضــم دولــة غــر عربية هــي إيــران ،محل
االنقســام بني جبهتي الرفض والسالم الذي نشأ
بعــد حرب ترشيــن األول/أكتوبر .3 1973
ويف مطلــع القــرن الحــادي والعرشين كانت
األنظمــة العربيــة قــد بلغت مراحــل متقدمة جدا ً
من أزمتها ومن تراجعها عن الشــعارات الوطنية
والقوميــة ،وبدت الوحدة العربية شــعارا ً صوتيا ً
ال أكثــر .لكــن اإلحباطــات لــم تســتطع أن تلغي
اإلحســاس باالنتماء املشــرك من الوعي الشعبي
الذي كان يرى فيــه موقفا ً أخالقيا ً وجذرا ً ثقافيا ً
واجتماعيا ً مشــركا ً عىل األقــل ،بعد أن خبا ضوء
املشاريع السياسية.

الشعب العربي يتضامن مع
القضية الفلسطينية ويتحد في
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي
اتخــذ التضامــن الشــعبي مــع القضيــة
الفلســطينية أشــكاال ً ومضامــن متعــددة ،وم ـ ّر
بمراحل مشــابهة للمراحل التي ســبقت اإلشــارة
إليهــا ،مــع بعــض الخصوصيــة.
كانــت البدايــة مع صــدور وعد بلفــور يف عام
 1917وبدء الهجرة اليهودية املنظمة إىل فلســطني،
وبناء مرتكزات الكيان الذي كان يخطط إلنشــائه
عىل أرضها .املناخ العام يف تلك املرحلة كان وحدة
املوقف العربي الرســمي والشعبي املدافع عن حق
الفلســطينيني يف دولتهــم أســوة بالــدول العربية
األخرى التــي كانت خاضعة لالنتداب.
وملا قامت الثورة الفلســطينية الكربى (1936
–  )1939التــي بــدأت بــإرضاب عــام ،وبقيــادة
الحــاج أمــن الحســيني ،رسعــان مــا تحولت إىل
ثورة مســلحة ،انضم إىل صفوفها متطوعون من
كل البلدان العربية ،وال سيما من األردن وسوريا
والعــراق ،وكان مــن بينهــم القائــد العســكري
املعروف فــوزي القاوقجي ،املولــود يف طرابلس
لبنــان ،الــذي توىل القيــادة العامة للثــورة .ومن
أبــرز املتطوعني العرب الشــيخ عزالدين القســام

وســعيد العاص ومحمد األشــمر من سوريا .ويف
فــرة الحقة قــاد فوزي القاوقجــي جيش اإلنقاذ
للدفــاع عــن فلســطني يف عــام  1947بتكليف من
جامعة الدول العربية ،وقاد العمليات العســكرية
وخــاض معركــة املالكية الشــهرية املشــركة بني
الجيشــن اللبناني والسوري .إال أن حصيلة هذه
املواجهــة كانت الهزيمــة ،واقتالع الفلســطينيني
من أرضهم عند قيام دولة إرسائيل يف عام .1948

اإلطار  3-6تضامن الشعب السوري مع الشعب العراقي
والشعب اللبناني يف مطلع القرن الحادي والعرشين

تضامــن الشــعب الســوري مــع الشــعب العراقــي أثنــاء الغزو
األمريكي يف عام  2003وما بعده ،ومع الشعب اللبناني أثناء االعتداء
اإلرسائيــي يف حرب تموز  .2006ولم تكن الجمعيات واملنظمات غري
الحكومية يف ســوريا يف ذلك الوقت تتمتع بمساحة واسعة من حرية
الحركة والعمل ،فاتخذ التضامن الشــعبي تعبريات شــعبية مبارشة
أحيانـا ً كثــرة ،ترافقت مع دور نشــط للجمعيات املوجــودة ،أو مع
نشــوء لجان عمل من النوع الشــعبي تولت تنظيم التضامن الفعيل.
ويف حالة لبنان يف عام  ،2006كان موقف النظام الســوري مؤيدا ً
ومشــجعا ً عــى تقديم الدعــم للنازحني .وقد ســاهم هــذا املوقف يف
إزالــة أي عوائــق أمام املوقف الشــعبي املتضامن .ويروي النشــطاء
الســوريون أن الســوريني أســكنوا املوجــات األوىل مــن النازحــن
اللبنانيني يف بيوتهم من دمشــق إىل حمص يف الشــمال ،ولم يقم أي
نــازح يف خيمــة .وعندما ازداد عدد النازحني ،جــرى تأهيل املدارس
وبعض املراكز واملؤسســات الستقبال النازحني وإيوائهم يف ظروف
الئقة .وأنشئت لجان شعبية الستقبال النازحني اللبنانيني عىل نقطة
الحــدود يف املصنع ،وتزويدهم مبارشة بجميع احتياجاتهم ،وتنظيم
عمليــات تقديم الدعم لهم.
ويف عام  ،2003نظم الناشــطون الســوريون حمالت تربع وإغاثة
للنازحني العراقيني الذين أسكنتهم األمم املتحدة يف مخيمات الجئني
يف مناطــق صحراوية قريبة من الحدود ،فقدموا املســاعدات الطبية
والغذائية ،وإن كان ذلك بمســتويات تقل عما يرغبون.
وال يخفي الناشــطون عتبهم لكون النازحني السوريني ال يلقون
حاليا ً احتضانا ً إنسانيا ً مكافئا ً يف الدول التي لجأوا إليها.
املصدر :من شهادات ألحمد ،ورامي ،وشادي ،ثالثة نشطاء سوريني.
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ومــن النقــاط التي يجدر التوقــف عندها هي
اتخاذ التضامن الشعبي العربي أشكاال ً وصلت إىل
حد التطوع للقتال يف فلســطني ضــد الربيطانيني
والعصابــات الصهيونيــة املنظمــة واملســلحة،
وهي ســمة ظلت مالزمــة للتضامن الشــعبي مع
القضيــة الفلســطينية يف املراحــل الالحقــة .ومن
الالفت آنذاك ضيق املســافة بني املوقف الرســمي
واملوقــف الشــعبي يف موضــوع التضامــن مــع
الشعب الفلسطيني ،فالقضية تجاوزت الحزبيات
والفئويــات لتكــون موضوع تواصــل مبارش بني
املواطنــن .وكان العامــل الديني ،بمعنــاه العام،
والعامــل األخالقــي ورفــض الظلــم ،الرشيــان
الرئييس لهــذا التضامن.
وكانــت القضيــة الفلســطينية محــور اهتمام
الفئــات االجتماعيــة والناشــطني والجمعيات عىل
اختالفها ،خارج العمل العســكري املبارش .وليس
بقليــل األهميــة أن يكــون التضامن مع فلســطني
محور املبادرات األوىل لعمل املنظمات والحركات
النســائية يف البلــدان العربية .فقد أنشــئ االتحاد
النســائي يف القــدس يف عــام  ،4 1928وتفاعــل مع
النضال الشــعبي .وعُقد مؤتمر النساء العربيات
يف القــدس يف عــام  ،1929وحرضه عــدد كبري من
النســاء ،وكان مــن أهــم القرارات الصــادرة عنه
رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية إىل فلسطني.
ويعتــر هذا املؤتمــر بمثابة محطة النطالق املرأة
العربيــة يف العمل الســيايس .وقد توســعت عملية
التنســيق خارج حدود الوطن (فلسطني) ،فكانت
الفلســطينيات عىل تواصل مع ناشــطات عربيات
مــن مــر كما مــع منظمــات نســائية عربية من
بلــدان أخــرى .وعُقــدت مؤتمرات أهمهــا مؤتمر
الرشقيــات أو نســاء الــرق ،الــذي نظمته هدى
شــعراوي مــن مــر يف عــام  1938لدعــم قضية
فلسطني ،5وكان محطة بالغة األهمية يف التضامن
الشــعبي العربــي مع القضيــة الفلســطينية ،ويف
إبــراز دور املــرأة وحضورها القــوي يف النضال
الوطني والتحرري.
وبعــد النكبــة يف عــام  ،1948بــدأ التمايــز
الســيايس يف تقييــم مــا حصل ،حيــث حمّلت قوى

قومية وشــعبية النظــم القائمة مســؤولية النكبة
بســبب خضوعها لسياسات املســتعمرين ،وأطلق
ذلك موجة تغيريات سياســية أوصلت قوى قومية
إىل الســلطة عىل متــن انقالبات عســكرية ،أبرزها
يف مــر يف عــام  .1952ويف عــام  ،1964أنشــئت
منظمة التحرير الفلسطينية .إال أن القرار الوطني
الفلسطيني بقي يف يد الحكومات العربية الجديدة
التــي تشــكلت يف تلك الفرتة.
تغي جذري مع انطالق
ويف عــام  ،1965حدث ّ
العمــل الفدائي املســلح بقيادة يــارس عرفات ،ذي
الشــخصية الكاريزماتية والتاريــخ النضايل ،قائد
حركــة فتــح .وبــدأت مرحلــة جديدة مــن الكفاح
الفلســطيني ظهــرت أثناءها الشــخصية الوطنية
الفلســطينية املســتقلة وبــرزت أشــكال نضــال
سياســية واجتماعيــة وعســكرية أعــادت بعــض
االعتبــار للفكرة القومية العربيــة ،ولكن بخطاب
متمايــز عن خطــاب الحركــة القوميــة التقليدية.
وأدى ذلــك إىل حصــول تمايــزات داخــل حركــة
القوميــن العــرب نتــج منها تــزاوج بني اليســار
املاركــي والحركة القوميــة داخل حركة املقاومة
الفلســطينية ويف بلــدان عربيــة أخرى.
ويف تلك املرحلة ظهر اختالف بني الحكومات
والتيــارات السياســية والشــعبية عــى اختالفها،
فنشــأ هامــش للتمييــز بــن التضامــن الشــعبي
والتضامن الرســمي.
وســمحت هــذه التطــورات ببلــورة مالمــح
القضيــة الفلســطينية بجميــع أبعادهــا ،القومية
واألخالقيــة ،وتلــك املســتندة إىل مبــادئ وقيــم
كونيــة تكـرّس حــق الشــعوب يف تقريــر املصري
ورفــض االضطهــاد .لذلــك ،تجــاوز التضامــن
الشــعبي مــع الشــعب الفلســطيني املنطقــة
العربيــة إىل ســائر بلــدان العالــم ،خاصــة
بعــد قيــام إرسائيــل باحتــال ســائر فلســطني،
وأراض عربيــة أخــرى ،عقــب حرب عــام .1967
وكمــا يف املرحلــة الســابقة ،تجــاوز التفاعــل
الشــعبي مــع الثــورة الفلســطينية مســتوى
التضامــن بمعنــاه الشــائع .فقــد نجحــت الثورة
الفلســطينية منــذ ســنواتها األوىل يف اســتقطاب

الفصل السادس

التكامل الشعبي العربي في السياسة والمجتمع

الشــبان والشــابات من مختلف البلــدان العربية،
ال ســيما البلــدان التــي كان للثــورة فيهــا وجود
تنظيمــي مســلح ،فانضمــوا إىل صفوفهــا أعضاء
أســوة بالفلســطينيني .فشــخصية الفدائــي كان
لهــا يف نهايــة الســتينات ومطلــع الســبعينات
جاذبيــة خاصة لرشيحــة من الشــباب باعتبارها
تجليـا ً لفكــرة النضال مــن أجل العدالــة والحق،
وأصبــح العمــل الفدائــي بمثابة مســاحة للحرية
والتمــرد ضد الواقــع .وكانــت مجموعات أخرى
من الناشــطني السياســيني واالجتماعيني تتطوّع
للخدمــة االجتماعيــة والصحيــة يف املخيمــات،
انطالقـا ً مــن الواجــب األخالقي.
ويف الستينات والسبعينات ،كان البعد الرمزي
للقضية الفلســطينية هو صيغة معارصة مشابهة
لنضــال فييت نام ولرمزيــة تيش غيفارا .ولم يكن
غريبا ً شــيوع هذه التسميات بني األسماء الحركية
للفدائيني وقادة الثورة الفلسطينية.
وهــذا البعــد الرمزي نفســه ،تجىل يف انتشــار
ارتــداء الكوفية الفلســطينية يف أنحــاء عديدة من
العالــم ،ويف اإلنتــاج األدبــي والفنــي والشــعري
واملوســيقي والســينمائي والروائي .وهذا اإلنتاج
ســاهم بــدوره يف نقــل القضيــة الفلســطينية
والتعاطــف معها إىل مســتويات عامليــة لم تعرفها
ســابقا ً ،وجعل من هذا التعاطف العاملي والعربي
الشــعبي والثقايف ،عنرص ضغط عىل مواقع القرار
الســيايس ،حـ ّد أحيانـا ً مــن التعاطي الســلبي مع
القضية الفلســطينية.
ويف عام  ،1987انطلقت االنتفاضة الفلسطينية
األوىل ونجحت ،بفعل طابعها العفوي والشجاعة
التـي أبداها الشـعب الفلسـطيني بـكل فئاته من
دون اسـتثناء ،يف اسـتقطاب تأييد شـعبي عربي
ودويل واسع .وكانت هذه االنتفاضة محط تقدير
يف بقاع مختلفة من العالم ،تحوّل خالل السنوات
التي تلت إىل أشـكال جديدة من التضامن العربي
والـدويل .فاالنتفاضـة األوىل اسـتعادت البعـد
الرمـزي الـذي اكتسـبته القضية الفلسـطينية يف
الكفاح التحرري املسلح يف مطلع السبعينات ،ويف
املقاومة املدنية والسـلمية لالحتالل يف الثمانينات

والتسـعينات .ومن أهم حمالت التضامن العاملية
مع القضية الفلسـطينية ،الحملة ضد بناء الجدار
يف الضفة الغربيـة ،وحمالت املتضامنني األجانب
ضد االستيطان وهدم البيوت .ومن ينىس راشيل
كـوري الفتـاة األمريكية ،عضو حركـة التضامن
العاملية التي استشـهدت يف غزة ،وقد جلست أمام
جرافة تحاول منعها من هدم أحد املنازل ،وكذلك

اإلطار  4-6ناشطة بحرينية تنسحب من مؤتمر دويل
احتجاجا ً عىل تكريم رئيس إرسائيل

انســحبت الناشــطة البحرينية مريــم الخواجة مــن مؤتمر كانت
تنظمه اليونســكو لتكريم والدها عبد الهــادي الخواجة الذي تعتربه
منظمــة العفــو الدولية من ســجناء الضمــر .املؤتمــر كان يكرم يف
الوقت نفسه رئيس دولة إرسائيل شيمون برييز .ومريم الخواجة هي
الرئيس املناوب ملركز البحرين لحقوق اإلنســان الذي أنشــأه والدها
السجني حاليا ً ،وقد سُ جن كذلك رئيس املركز الذي توىل املنصب بعد
سجن والدها ،بسبب الدعوة للتغيري السيايس واحرتام حقوق اإلنسان.
كتبت مريم الخواجة ملنظمة اليونسكو خطابا ً مفتوحا ً قالت فيه:
«بينمــا يرشفنــي اختياركم لوالدي لتكريمه ،أشــعر بخيبة كبرية من
تكريمكم معه لشخص مسؤول عن انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان،
ومن ثم كان يجب محاكمته وليس تكريمه» .وأضافت «والدي يقول
دائما ً ال ح ّل وســط يف حقوق اإلنسان .فإما تنارص حقوق اإلنسان يف
كل مكان وضد جميع منتهكيها ،أو ال».
ودعمـا ً لوجهــة نظرهــا ،أرفقت مريــم قائمة بانتهــاكات حقوق
اإلنســان وجرائــم الحــرب التي يتحمــل برييز مســؤوليتها مبارشة،
شاملة عملية «عناقيد الغضب» التي شنتها إرسائيل ضد لبنان يف عام
 ،1996فقتلــت  154مدنيا ً وجرحت  ،350ورشّدت اآلالف من الســكان
العــزل مــن منازلهــم .وكان برييز حينــذاك رئيــس وزراء إرسائيل.
وخالل هذا العدوان ،ارتكبت إرسائيل مجزرة قانا ،إذ قصفت مركزا ً
لألمم املتحدة ،وقتلت أكثر من  100شخص من الالجئني والعاملني يف
قوات األمم املتحدة لحفظ السالم .ودحضت تحقيقات األمم املتحدة
وتحقيقــات دولية أخرى ادعــاء إرسائيل بأن القصف كان حادثا ً غري
مقصــود وخلصت إىل أنه كان عمديا ً.
املصدر :صفحة االنتفاضة اإللكرتونية،

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/

bahrain-rights-defender-maryam-al-khawaja-pulls-out-unesco-ceremony-over-honor.
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الحـركات العامليـة يف أوروبـا ملقاطعـة منتجات
املسـتوطنات ،وأسـاطيل الحريـة التـي حاولـت
مـرارا ً كرس الحصار عىل غزة ،ووفود املتضامنني
الدوليين الذيـن كانـوا يشـاركون يف التظاهرات
والتحركات داخل األرايض املحتلة ،والذين منعوا
مـرارا ً مـن مغادرة مطـار تل أبيـب إىل األرايض
الفلسـطينية املحتلة .وكانت الحركات التضامنية
العربية تشـارك يف هذه املبادرات العاملية وإن لم
تكـن هي صاحبة املبادرة.
ويف البلــدان العربيــة ،اســتمرت حــركات
شــعبية وسياســية يف مقاومــة التطبيــع مــع
إرسائيــل ،ومــر كانت الرائــدة لكونهــا معنية
مبارشة بذلك بعد توقيع اتفاقات الســام .وكان
هنــاك أشــكال مــن التضامــن ضــد االعتــداءات
اإلرسائيلية كمــا حصل عند حصار يارس عرفات
يف املقاطعــة يف عــام  ،2002أو الحــرب عــى غزة
يف أواخــر عــام  2008ومطلــع عــام  .2009وقــد
اتخــذت املنارصة الشــعبية للقضية الفلســطينية
أشــكاال ً عديدة ومتنوّعــة أخرى.
ويف هــذا الســياق ،ال بــد مــن إشــارة إىل
التضامــن الشــعبي العربي مع الشــعب اللبناني
واملقاومــة اللبنانية أثنــاء اجتياح إرسائيل للبنان
يف عام  1982وبعده .واملقاومة اللبنانية هي ،بعد
املقاومة الفلسطينية ،النموذج األهم عىل مواجهة
طويلة ومستمرة مع االحتالل اإلرسائييل ،أعطت
ثمارهــا يف تحرير لبنان يف عام  ،2000وقبل ذلك
يف إســقاط اتفاقيــة  17أيار/مايو يف عام .6 1984
فقد شــكل الصمــود الذي أبداه الشــعب اللبناني
واملقاومــة الفلســطينية أثنــاء حصــار بــروت
وعىل امتداد املواجهــات مع االحتالل اإلرسائييل،
وانطــاق جبهــة املقاومــة الوطنيــة اللبنانية يف
 16أيلول/ســبتمرب  ،1982وكذلــك االعتــداءات
اإلرسائيليــة املتكررة عــى لبنان (عمليــة تصفية
الحســاب يف عام  ،1993وعناقيــد الغضب يف عام
 ،1996وحــرب تمــوز يف عــام  ،)2006موضوعـا ً
لتضامــن عربــي ودويل واســع اتخــذ أشــكاال ً
متعــددة مــن التظاهــر وتنظيــم حمــات الدعم
املادي عىل أشــكاله.

التكامل الشعبي يظهر في العمل
7
المجتمعي
املقصــود بالعمل املجتمعــي العمل الذي تقوم
به منظمات املجتمع املدني بجميع أشكال االنتظام
االجتماعــي التقليديــة والحديثــة ،مــن جمعيــات
خرييــة تقليدية يعود عملهــا إىل القرنني املاضيني،
ونقابــات عماليــة واتحادات ،أو جمعيــات وأندية
ولجــان عىل مســتوى األحياء والقــرى واملدن عىل
اختالفها ،ومنظمات غري حكومية بأشــكال حديثة
يف العقــود الثالثة األخرية.

النقابات واالتحادات المهنية العربية
نشــأت ضمــن الحركــة النقابيــة العماليــة
العربيــة روابط منــذ مراحل التأســيس األوىل يف
العرشينات من القرن املايض ،من خالل انتســاب
عنارصهــا إىل االتحــادات الدوليــة قبــل تأســيس
االتحــادات العربيــة .ونشــأت روابــط مهنية بني
أصحــاب املهــن املختلفــة ،وإن لــم تتخــذ الطابع
املؤسيس باملفهوم املتعارف عليه ،ضمت املعلمني،
واملحامــن ،واملهندســن واألطبــاء ،ممــن كانــت
تجمعهــم هموم املهنة وكانوا يلتقون يف املنتديات
العلميــة واملهنية والسياســية.
وقبل أن تنشــأ االتحادات العربية ،نشأت بني
النقابــات واالتحــادات الوطنية عالقــات تضامن
قويــة ،خصوصـا ً أثنــاء مرحلة االســتعمار .وقد
ســبقت التشــكيالت العماليــة نشــوء الجمعيــات
املهنيــة يف الزمــن ،إذ يعــود أول تنظيم نقابي إىل
عــام  1908يف مــر ،وإىل عــام  1920يف ســوريا
ولبنــان ،يف حــن تأخــر ظهــور نقابــات املهــن
األخــرى حتــى الثالثينــات واألربعينــات ،ومنها
نقابتــي مهنــديس بــروت وحلب يف عــام ،8 1934
وأجهضــت املحاوالت األوىل يف مرص يف عام 1920
وتأخر إنشــاء نقابة املهندســن حتى عام .9 1946
أمــا االتحــادات النقابية عــى املســتوى الوطني،
فبدأ إنشاؤها يف األربعينات ،ومن أوائلها االتحاد
التونــي للشــغل يف عام .1946

الفصل السادس

التكامل الشعبي العربي في السياسة والمجتمع

وســعت جامعة الدول العربية ،بعد تأسيسها
يف عــام  ،1945إىل تطويــر أجهزتهــا وآليــات
عملها ،فدعمت إنشــاء االتحــادات اإلقليمية التي
نشــأت تدريجيا ً كمنظمات غــر حكومية إقليمية
الطابــع .ويف هذا الســياق ،نشــأ اتحــاد املحامني
العرب يف العام نفســه ،واالتحاد الــدويل للعمال
العــرب يف عــام  ،1956واتحــاد املعلمــن يف عام
 ،1961واتحــاد األطبــاء يف عــام  ،1962واتحــاد
املهندســن يف عام .1963
إال أن هــذه املنظمات عموما ً لم تكوّن لنفســها
شــخصية مســتقلة عــن شــخصية الحكومــات
وشــخصية جامعة الــدول العربيــة ،ولم تنجح يف
التأثــر عــى وجهة القرار الرســمي ،هــذا إذا كان
هــذا الهدف عىل جــدول أعمالها الفعــي .لكن هذا
الواقــع العام لم يمنع وجود بعض االســتثناءات،
ال ســيما يف اتحاد املحامني الذي تميّز بعض اليشء
عن االتحادات املهنية األخرى ،فكانت له استقاللية
نســبية انتزعــت عــى مدى ســنوات مــن النضال،
وســمحت له باتخاذ بعض املواقــف يف الدفاع عن
الحريات العامــة والخاصة.
ونتيجــة للتضييــق عــى حريــة العمــل
الســيايس ،خرجــت بعــض النقابــات املهنية عن
دورهــا االجتماعــي ،واضطلعــت بدور ســيايس
مبــارش (نقابــة املهندســن يف األردن عىل ســبيل
املثــال) .ولــم يكــن ذلــك مــن غــر رصاعــات
ونضــاالت خاضهــا أصحــاب هــذه املهــن ،كمــا
حصــل يف ســوريا مثـاً ،عندمــا احتشــد أعضاء
نقابات املهندسني واألطباء واملحامني يف محاولة
للمطالبــة يف عام  1963بإلغــاء قانون الطوارئ.
ولكن هذه املحاولة لم تنجح واســتمرت السلطة
يف ســعيها للســيطرة عــى قــرار هــذه النقابات.
والتقت الحكومــات العربية عموما ً ،وإن تعددت
مشــاربها اإليديولوجيــة ،عىل إخضــاع النقابات
واالتحــادات ،وأمعنت يف إضعاف دور الحركات
النقابيــة واملهنيــة ،وقيّــدت إمكانيــة مســاهمتها
يف ممارســة أشــكال التضامن الشــعبي املختلفة،
وأدت إىل اســتتباع العمــل النقابــي واالجتماعي
للعمــل الســيايس واملواقــف الحزبية.

أمــا االتحــادات الشــعبية األخــرى ،ال ســيما
االتحادات العمالية ،فلم يكن وضعها بأفضل حال.
وكانــت الســلطة يف الــدول العربية هــي املرجعية
الحقيقيــة .إال أن بعض االتحادات العمالية تمكنت
مــن املقاومة والحفاظ عىل هامش من االســتقالل
إزاء الســلطة يف بعــض الــدول ،كمــا يف البحرين،
وتونس ،ولبنــان ،واملغرب.10
والتحكـم بغالبية االتحادات العمالية الوطنية
جعـل مـن االتحـاد العـام للعمال العـرب مجرد
امتداد للمواقف الرسـمية ،والنقساماتها ،وعطل
دوره الفعلي يف التضامـن الشـعبي العربي .وما
لـم يكن كذلـك ،كان امتدادا ً للقرارات السياسـية
الصـادرة عـن جامعة الدول العربيـة ،وإن كانت
هـذه االتحـادات تخرج أحيانا ً عنهـا يف حال كان
ملحـور سـيايس معين مـن الـدول أو التيـارات
السياسـية تأثري على االتحاد املعنـي يفوق تأثري
مجلس الجامعة نفسـه.

شبكات العمل المدني واألهلي
اصطــدم عمــل املنظمــات غــر الحكوميــة
ومنظمــات املجتمــع املدنــي طــوال عقــود ببيئــة
قانونيــة شــديدة التقييــد لــم تســمح بقيــام أطر
مستقلة وفاعلة ،وأعاقت وصول هذه املنظمات إىل
املوارد وإىل املعلومات ،وأضعفت عملها وفعاليتها
عىل الصعيــد اإلقليمي.
وبــن البلــدان العربيــة مالمح مشــركة من
حيــث طبيعــة منظمات املجتمــع املدني أو األهيل
وعملهــا .فقــد تأثر العمــل األهيل بالقيــم الدينية
والروحيــة ،فكانت الجمعيــات الخريية هي أقدم
األشكال التنظيمية ،وتأثر تطوّره سلبا ً بطبيعة
الســلطة يف املجتمعات العربية التي تشــكك عادة
يف املبــادرات املنظمــة للجماهــر .أمــا التكاتــف
الشــعبي يف فــرات النضــال ضــد االســتعمار
أو الحــروب أو الكــوارث فــكان مــن املؤثــرات
تغيت
اإليجابيــة عىل العمل األهــي العربي ،وقد ّ
طبيعة هذا العمل بســبب التطــورات االقتصادية
والسياســية العاملية واإلقليميــة واملحلية ،وتحت
إلحاح مطلــب التنمية.11
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وتفاعــل القطاع األهيل العربي مع التطورات
الدوليــة ،ال ســيما يف التســعينات .وهــذا التفاعل
ســاعده عــى تجــاوز بعــض العقبــات القانونية
والسياســية التــي كانــت تقيد حركته .فقد شــهد
العقــد األخــر مــن القــرن العرشيــن انعقــاد
مؤتمــرات دولية حول التنمية وتحدياتها برعاية
األمــم املتحــدة ،دُعيت منظمــات املجتمــع املدني
للمشاركة فيها .ونتيجة لهذه املؤتمرات ،ترسّ خت
فكــرة الرشاكــة بــن هــذه املنظمــات واملنظمات
الدوليــة ،يف مواجهة التحديــات التنموية ،بتوجه
جديــد يف السياســات والنهــج ،يقــي بتأســيس
عالقــات جذريــة وبنيويــة بني الشــأن الســيايس
والشــأن التنموي.
وقــد أســهم هــذا التوجــه يف تعزيــز دور
املجتمــع املدني وترويج فكرة التعاون اإلقليمي.
وكان انعقــاد مؤتمــرات القمــة العامليــة حافــزا ً
لتوسيع نطاق اهتمامات منظمات املجتمع املدني
العربية ،ولبناء الشــبكات اإلقليمية للتنســيق بني
هــذه املنظمــات وتقويــة حضورهــا يف املنتديات
الدوليــة .وهكــذا نشــأت تجمعــات وشــبكات
إقليميــة للتعاطــي مــع القضايــا التــي طرحتها
مؤتمــرات القمة .فبعد قمة ريو (  )1992أنشــئت
شــبكات للتنمية والبيئة ،وبعد قمة فيينا ( )1993
أنشــئت شبكات حول حقوق اإلنسان ،وبعد قمة
القاهرة (  )1994أنشــئت شــبكات حول الســكان
واألرسة ،وبعــد قمة كوبنهاغن (  )1995أنشــئت
شــبكات للتنميــة ،وبعــد قمــة بيجــن ( )1995
أنشــئت شــبكات للمرأة ،عُنيت بمكافحة العنف،
ومتابعــة تطبيــق االتفاقات الدوليــة ،وبالقضايا
الحقوقية للمــرأة عموما ً.
وكان للحركــة النســائية تاريــخ مــن النضال
أدى يف معظم البلدان العربية إىل تحســن أوضاع
املرأة ،ال ســيما يف بلدان شــمال أفريقيا ويف بعض
البلــدان يف املــرق العربــي .ولم يقترص النشــاط
األهــي للمــرأة العربيــة عىل نطــاق البلــد الواحد،
بــل تعداه إىل التنســيق بني املنظمات النســائية يف
جميع البلدان العربية ،وقد تعزز االتصال بني تلك
املنظمــات يف إطار املؤتمرات واألنشــطة املختلفة.

ويف املهجر أيضا ً ،كان للجاليات العربية ،ومن
ضمنها النســاء ،نشاط جماعي اكتسب بعدا ً عربيا ً
بحكــم العيــش يف املهجــر .فالتضامــن والتعــاون
بــن املهاجرين العــرب بعيدا ً عــن بلدانهم يصبح
رضورة ،وقــد امتــد العمــل الجماعي منــذ القرن
التاسع عرش وبدايات القرن العرشين حتى اليوم،
متخــذا ً من كل مرحلة ســمات خاصة.

التكامل الشعبي يتجلى في المد
التحرري العربي
ثورات الشباب
ترافــق الحــراك الثــوري العربي منــذ أواخر
عام  2010مع ظهور أشــكال جديــدة من التعاون
الشــعبي ،تتميــز بقدر أكــر من التنــوع والحرية
والفرديــة ،بعيــدا ً عن املؤسســات وأشــكال عملها
وبرامجها وأجنداتها التقليدية .وقد نشأت من هذا
النمــط الجديــد من التعبري الفردي حركة شــعبية
جماعية ،عابرة للحدود الوطنية ،غري مســبوقة يف
تاريخ التكامل الشــعبي العربي.
وتعيــش دول الحراك الثــوري العربي يف قلب
عملية تحول شــاملة وعميقــة ،يؤمل أن تؤدي إىل
بنــاء دولــة ومجتمــع ديمقراطيني ،حيــث احرتام
كرامة اإلنســان ،وصــون قيم املواطنــة والعدالة.
وبــن هــدم القديــم وبنــاء الجديــد ،طريــق أمام
شــعوب املد التحرري ونخبــه الفكرية تكثر عليها
التحديــات وتتعدّد.
ولــم يكــن انتقــال االحتجاجــات إىل ســاحات
وميادين عربية عديدة اعتباطيا ً وال محض صدفة.
فالفضــاء العربــي ليــس مجــرد امتــداد جغــرايف
مرتابــط ،بل هــو مجال حضــاري متميــز وزاخر
بالقواســم املشــركة التي عــززت وحدته ونحتت
هويته املتفردة ،وقــد اخرتقت خصوصيات بلدانه
ســمات عابرة للحدود الوطنية .وهذا ما سمح بأن
تتحــول انتفاضــة تونــس إىل مــد تحــرري عربي
شامل ،وأكد وجود قضية عربية راهنة ،هي تعبري
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معــارص عن هوية أو قضية عربية موجودة دائما ً،
لم تنجح حالة التشــتت الرسمي العربي يف التعبري
عنهــا .لذلك وجد العالم نفســه مجــددا ً أمام البعد
العربي يف تحديد هوية ما حدث ،وعُرف يف البداية
«بالربيــع العربــي» يف منطقة طــال التعامل معها
بتســميات نزعت عنهــا الصفة العربيــة ،وباتت ال
تشبه واقعها ،فسـمّيت الرشق األوسط ،أو الرشق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،أو الــرق األدنى ،أو
غرب آســيا ،أو جنوب املتوسط.
ومع بــدء الحراك الثــوري تحــررت الطاقات
والقوى العربية الكامنة ،فظهرت مبادرات شعبية
بني الناشــطني من بلدان املد التحرري العربي عىل
قاعدة العمل املشرتك من أجل حماية املسار الثوري
وتثبيته ودفعه إىل األفق التحرري املنشود .وكانت
مبادرات الشباب من أهم هذه املبادرات.

أشكال عمل جديدة ومبتكرة

12

ابتــدع الشــباب العربــي أشــكاال ً وممارســات
جديــدة عــرّ وا من خاللها عن إدانتهــم لواقع بات
مزمن ـا ً ،وتطلعهــم إىل تغيــر حقيقــي وشــامل.
فالشّ ــباب الذين يعيشون اإلحباط والعنف النفيس
بسبب كبت تطل ّعاتهم يف العمل والكرامة والحرية،
يعيشــون «الثورة الساكنة» منذ أعوام ،ويطوّرون
فروعا ً ثقافية منفصلة أو مضادة لسلطويّة الثقافة
الرســمية .وكان هــؤالء الشــباب العمــود الفقري
لهذه الهزة الشعبية ،فقد تحركوا عىل كل األصعدة
وابتكروا وسائل وأشــكال نضال خالقة ومبهرة.
وكان لحركــة االحتجــاج الشــبابي دور بارز
يف ديناميــة الثــورة ،إذ تمكــن الشــباب يف أقطار
عديدة من االنتظام يف حركات أو هيئات شــبابية
مســتقلة عــن النظــام ومعارضــة له ،ومســتقلة
كذلك عن األحزاب ومتحررة من سقفها السيايس
املهادن .ونجح الشــباب يف خلق أشــكال تنظيمية
جديــدة تقــوم عــى العمــل الشــبكي والحركيــة
األفـــقية ،خالف ـا ً للرتاتبيــة العموديــة والهرمية
لألحــزاب .فتعــددت املبادرات الشــبابية يف غياب
الزعامة ويف الحضور القوي لخطة عمل وملطالب
دقيقة وواضحــة وجامعة.

ويف تونــس ومــر ،كمــا يف أقطــار عربيــة
أخرى ،يُمكن اســتعارة مفهوم «الريزوم»( 13أو
الجُ ــذروم) الذي اســتخدمه الفيلســوف الفرنيس
جيــل دولــوز ،تعبــرا ً عــن خصوصيــة الواقــع
املحــي يف تعـدّد املبــادرات النابعــة من األســفل
وتحالفاتها الشــبكية .فاملجموعات الشبابية التي
بارشت «الحراك الثوري» هي أشــبه بتشــكيالت
«الجــذروم» ،إذ هــي مجموعات متعــددة وغنية،
غــر نمطية وغــر تقليديــة ،عفويــة وموضعية،
ال حســابات ضيقــة لهــا وال تكتيــك ســيايس أو
فئــوي ،نشــطة وغــر معروفة ،ال تتبــع كاريزما
وال زعامــة ،متدفقــة وحيويــة ،غــر مرتبطــة
بهويــات فرعيــة ،ال مركــز لهــا يمكــن تعطيلــه
فيشــل فعاليتها ،وال قيــادة أو بنية هرمية يمكن
اســتخدامها لــرب عنارصها.
هــذه التشــكيالت «الجذروميــة» تكوّنــت
تدريجيـا ً يف حركات ،واســتقطبت العنارص األكثر
جذرية واستقاللية ووعيا ً بأن املسار غري مسبوق،
وال يمكــن مواصلته وحمايته إال بأشــكال انتظام
غري مسبوق.
وكانــت الشــبكات االجتماعيــة الحاضــن
ملحــاوالت تشــبيك العالقــات بــن هــذه القــوى
الصاعــدة ،وهو تشــبيك شــمل مجــاالت التعاون
وتبــادل الخــرات ،خاصــة يف مواجهــة الحوادث
األمنية والدعوات للعصيــان وتنظيم االعتصامات
وتأمــن نجاحها ،ويف اإلفالت من الرقابة وحســن
تأمني املعلومة والصورة .وكان تعاونا ً لوجســتيا ً
وتقنيـا ً أكثــر منــه تعــاون ســيايس أو بمقتــى
اتفاقات برنامجية مشــركة ،تعاون أماله تشــابه
الظروف الضاغطة أكثر منه الوعي باســراتيجية
التحالف والتشــبيك ،ولكن من دون اســتبعاد هذا
العنــر بالكامل.
ومع تقدم األحداث وسـقوط أكثر من رئيس
يف أكثـر مـن بلد عربـي ،ومع التـأزم االجتماعي
والسيايس يف بلدان أخرى ،حاولت هذه الحركات
التأقلـم مع متطلبات األوضـاع الجديدة وارتقت
يف عالقاتهـا مـن التشـبيك العفـوي إىل التشـبيك
املنظـم ،وبرزت مبـادرات محدودة يف هذا املجال

بعد انطالق
ما ُعرف في

البداية «بالربيع
العربي»،
وجد العالم

ً
مجددا
نفسه
أمام البعد
العربي في
تحديد هوية
ما حدث ،في
منطقة طال
التعامل معها
بتسميات
نزعت عنها
الصفة العربية،
كالشرق
األوسط
وشمال
أفريقيا ،أو
غرب آسيا،
أو جنوب
المتوسط

131

الفصل السادس

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

لكن واعدة ومبرشة بالنجاح .ومرد هذا االرتقاء،
هـو وعي هـذه الحركات بـأن كل تقـدم ونجاح

اإلطار  5-6البيان الختامي مللتقى املدونني العرب الثالث

مدونون بال حدود وال قيود
نحنُ  ،املدونون العرب ،املجتمعون يف تونس الحرة ،بعد أن أدركنا
منذ لقاءنا األول ِع َظ َم افتقادنا للقاء وفرحتنا به وحماسنا لتكراره،
قد ِ
قدمنا من أرجاء العالم العربي لنتحاور ونتعارف ولنتبادل خربات
الثورة ،وحكايات االنتصارات ودروس االنكسارات ،ولنتعلم وننسج
شــبكات التعاون والتنســيق عرب مجتمعات العالــم العربي ،عازمني
عــى أن ننفــخ نار العافية يف جــذوة الثورة املتقــدة يف أرواح العرب
جميعـا ً ُمنطلقني من إيمان لم يربحنــا قطّ بأننا رشكاء يف هذا العالم
وهو إيمان شــعرنا به يمأل كل ســاحات الحريــة وميادين التحرير.
نحــن جيــل ألف التواصل مع العالم ليبــدع ويخلق دون أن يعبأ
ُ
بحدود .يف منطقتنا العربية
اصطنِ َعت حدو ٌد فما كانت ســوى عائق
أمــام التنميــة ،ومــرر لنَزعات شــوفينية أذكتها حكومــات عاجزة،
ولتُفقــر مجتمعات وتق ِّوض أنمــاط حياة ازدهرت لقرون قبلها ،بال
بديــل ُم ٍ
جد مطروح .اليوم ونحــن نصنع ثورات تنطلق من حوارض
البــاد العربية وريفها وبواديها فإننا نتطلع إىل وطن عربي تحكمه
والضيعات ،ال ضالالت مؤامرات وال
الشــعوب من البلديات والقُرى
َّ
ممانعات قصور رياســة ،وال عســكر .موقنني أن الشعوب بطبيعتها
تميــل إىل التواصــل وفتــح الحدود أمــام الناس بعــد أن زالت بفعل
الواقع الحدود عن األفــكار ،وحتى عن التنظيمات.
آملــن أن تتعدد منابر اإلعالم املســتقل وتتكاثر وتتطور ،ففي
تنوعهــا وتعددها تكمن آليــات توازنها وحيدتها ،وضمان أال تُهمَل
حركــة تحــرر وال ثــورة وال انتفاضة وال دعوة إصــاح يف أي من
أركان العالم العربي ومحيطه بأي ذريعة كانت ،فئوية أو طائفية،
وال بأي مربر سيايس مختلق وال تحت ضغوط ُمل ْ ِكيّ ٍ
ات وال َمل َ ِكيّ ٍ
ات
وال قــوى حكومات عظمى أو إقليمية.
ونحــن إذ نختتــم لقاءنا هذا وقد جددنــا أوارص صداقتنا ورفقة
نضاالتنــا فإننا نعود إىل أوطاننا أو من حيث جئنا لنعاود االنصهار
يف مجتمعاتنا؛ نســر يف شوارع بلداتنا وأحيائها ال يميزنا سوى أمل
يف قلوبنــا وثقة يف قدرتنا واطمئنان إىل تضامننا.
املصدر :ملتقى املدونني العرب ،تونس 6-3 ،ترشين األول/أكتوبر  ،2011البيان الختامي املتاح
عىل .http://www.ps.boell.org/web/index-ar-608.html
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يحققه الحراك الثوري يف بلد عربي ما ستكون له
ارتدادات إيجابية عىل الحراك يف البلدان األخرى،
وأن كل فشـل أو تعطـل سـيلقي بظاللـه سـلبا ً
ويؤدي إىل نتائج عكسـية .ومن مظاهر التشـبيك
املنظـم البيانات املشتركة التـي أصدرتها بعض
الحـركات ،تطالـب بالقضـاء على أسـس النظام
القديم ،ومحاسـبة الفاسدين ،ومنع عودة الفلول
إىل النشـاط السـيايس ،والعزم يف اإلصالح وبناء
املؤسسـات ،وتحقيـق أهـداف الثـورة ،وتبـادل
الزيـارات وتفعيـل العمل املشترك ولكن بنسـب
محدودة بسـبب ضعف اإلمكانيات.

حضور البعد العربي المشترك عند
شباب الثورة
قــد يبــدو ألول وهلــة أن الحــراك الثــوري
العربي أغفــل البعد الوطني والبعد العربي .وهذا
انطبــاع تكـوّن نتيجــة إلعطــاء األولويــة لقضية
الحريــات والديمقراطيــة وإســقاط األنظمــة مــن
الداخــل .إال أن الوعــي برتابــط مســار الثورات يف
مختلــف البلدان ،وكذلك حضــور القضايا العربية
املشــركة ،كان قويا ً لدى الشــباب ويف ممارستهم
وشــعاراتهم وتواصلهــم .وقد بلــغ التواصل بني
الثــورات الشــبابية وتبــادل الــدروس والنصائح
والتجــارب حــدا ً أقوى ممــا كان عليــه يف تجارب
ســابقة ،إذ كان التواصل كثيفا ً ومبارشا ً وشــعبيا ً
يشرتك فيه عرشات اآلالف ،مستفيدين من الفضاء
الرحــب الذي تتيحه وســائل االتصــال الحديثة.
ولــم يكن ذلــك بعيــدا ً عــن الناشــطني الجدد
الوافديــن إىل الحــراك الشــعبي والفعل الســيايس
(اإلطــار  .)5-6ففــي البيــان الختامــي مللتقــى
املدوّنــن العــرب ،الــذي عُقد يف تونــس يف ترشين
األول/أكتوبــر  2011والــذي ناقش دور شــبكات
التواصــل االجتماعي يف الثورات العربية والتحول
الديمقراطــي ،اتفــق املدوّنــون عىل أهميــة تطوير
هــذه األدوات باعتبارها وســائل إعالمية تتخطى
حسابات السياســيني الضيقة ،وإدارتها بما يحقق
اســتمرارية يف نقــل وتغطيــة األحــداث واألخبار،
وإيصال املعلومة والخرب إىل أعداد كبرية ومتزايدة
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من املستمعني واملتلقني الذين لهم تأثري عىل األرض.
وسجلوا اعرتاضهم عىل منع نظرائهم الفلسطينيني
من الحضور عىل يد السلطات الفلسطينية ،وكذلك
عرقلة الســلطات املرصية ملشاركة بعضهم اآلخر،
إضافــة إىل اضطهــاد مدوّنــن آخريــن مــن إيران
والبحريــن وغريهما من البلدان .وهــذا يؤكد قوة
هــذه الثقافة التضامنيــة العابرة للحدود الوطنية.
وكيــف ال يكون األمر كذلك يف حالــة مدوّنني ،هم
مواطنــون عامليون بحكم تعريفهم وبحكم طبيعة
الشبكة العنكبوتية.

شــبكات التواصل االجتماعي في خدمة
14
الثورة
ب ـدّد زمــن الفضائيــات وشــبكات التواصــل
االجتماعــي فكــرة اســتحالة الثــورة والتغيــر إال
انطالقـا ً من مرجعيــة إيديولوجيــة أحادية .ففي
زمــن املطالبــة بالحريــات الجماعيــة والفرديــة
وحقوق اإلنســان والديمقراطيــة ،باعتبارها نمط
تدبــر عقالنــي للــراع والتــداول يف السياســة،
لــم يعــد مــن رضورة لوجــود محرتفــن ثوريني
إيديولوجيــن ،يقطفــون ثمــار الثــورة ،بصفتهم
مالكــي رشعيتهــا ورأســمالها الرمــزي .ولم يعد
املثقفون أيضا ً وســطاء حرصيــن لنقل الوعي أو
إنتاجــه ،أو التحــدث باســم الجماعات والشــعوب
التي ينتمــون إليها.
بالقليــل مــن اإلمكانيــات ومــن دون أســلحة
وال زعمــاء ،اســتطاع شــباب شــبكات التواصــل
االجتماعــي جمــع اآلالف يف شــوارع تونــس ويف
ميــدان التحريــر يف مــر ويف عرشات الســاحات
وامليادين العربية .ففي زمن اإلنرتنت بات التحكم
بالتواصــل ونــر القضايا برسعــة وتعميمها عىل
العــدد األكرب من مرتادي الشــبكة العنكبوتية ،هو
العنرص األهــم للثورة.
وكانــت أدوات التواصــل الجديــدة ســاحا ً
ماضيـا ً يف أيــدي الشــباب ،اســتخدموه بفعالية يف
أكثــر مــن مجــال .ونرش الشــباب العــرب من عىل
هواتفهم املحمولة ،عىل صفحات فيســبوك وتويرت
ويوتيوب واملدوّنات التي ال تُعد وال تحىص ،العديد

من األغاني الثورية واألشــعار والرسوم والصور
واألفالم القصرية.
ومــا تحمله الثورات العربية من رســالة ليس
خروجـا ً عــى حاكم محــي يف هذه الدولــة أو تلك
بقــدر ما هو حلــم ورغبة يف إنشــاء دولة املواطنة
والكرامــة والعدالــة للجميــع .وهذا مــا تنبهت له
التحركات الشــعبية يف الوطــن العربي ،فال تحرر
لتونــس مــن دون تحــرر مــر وليبيــا واليمــن.
كانــت الحشــود يف ميــدان التحريــر تؤكــد دعمها
لليبيــن واليمنيني والســوريني ،كما خرج األردني
والقطــري واملغربــي والتونــي معــرا ً عن دعمه
للحــراك الشــعبي يف مــر .ويف  28كانون ثاني/
يناير  ،2011اندفعت املظاهرات يف األردن وتونس
وســوريا وغزة تأييــدا ً ودعمـا ً ملطالــب التحرير،
ولحقــت بهم بــروت والربــاط يف  29و 30كانون
الثاني/يناير.
واألمثلــة عىل التعاون الشــبابي أثنــاء الحراك
الثوري يف الشــارع ال تحىص .فمع االحتفال بمائة
يــوم عــى الثــورة املرصيــة يف  6أيار/مايو ،2011
اندفعــت املظاهــرات يف ميدان التحريــر تؤكد حق
الشــعوب العربيــة يف اختيار حكامهــا ،ورضورة
فتح الحدود العربية .وانطلقت قوافل املســاعدات
الطبيــة والغــذاء مــن ميــدان التحريــر وطنطــا
ومطــروح إىل ليبيــا ،يف  24شــباط/فرباير ،2011
وقوافل املساعدات إىل غزة يف يوم األرض يف أيار/
مايــو  .2011ونظمــت حملــة جمع تربعــات لدعم
الشعب السوري.
وأثنــاء الثورات ،تواصل الثــوار من أجل نقل
الخــرات بــن املتظاهرين واالســتفادة من تجربة
الثورات األخرى .فشــكل متظاهرو شارع الحبيب
بورقيبــة نموذجـا ً اســتفاد منه متظاهــرو ميدان
التحريــر من اإلرصار عىل ســلمية الثورة إىل آليات
التعامــل مــع عنف الرشطــة وقنابل الغــاز .وعند
تعطيــل شــبكات التواصــل االجتماعــي يف مرص،
جــرى توفــر وســائل لتبــادل املعلومــات وكرس
الحمايــة من أجــل تمكني النشــطاء املرصيني من
اســتخدام فيســبوك وتويرت ،بل وصل التفاعل إىل
حد متقــدم بهجوم قراصنة اإلنرتنــت عىل املواقع
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محلي في
هذه الدولة أو
تلك بقدر ما
هو حلم ورغبة
في إنشاء
دولة المواطنة
والكرامة
والعدالة
للجميع

133

الفصل السادس

أنشئت
عشرات
الصفحات على
فيسبوك عن
الوحدة العربية
أو حلم الوحدة،
ال تكتفي
بالتعبير عن
الرغبة في هذا
التكامل ،بل

ً
نوعا
تمارس
من الرصد
السياسي
واالجتماعي
النتهاكات هنا
وهناك وتدير
ً
حوارا يتجاوز

الحدود الوطنية

134

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

اإللكرتونية للدولة املرصية والتهديد بشل حركتها.
وأنشــئت عرشات الصفحات عىل فيســبوك عن
الوحدة العربية أو حلم الوحدة ،ال تكتفي بالتعبري
عــن الرغبــة يف هذا التكامل ،بل تمــارس نوعا ً من
الرصد السيايس واالجتماعي النتهاكات هنا وهناك
وتدير حوارا ً يتجاوز الحدود الوطنية.15
وتجربــة اللجــان الشــعبية يف تأمني الشــوارع
والبيوت ،وتأمني ساحات التظاهر ،جاءت من تونس
عرب شبكات التواصل االجتماعي لتوفر حالً تطوعيا ً
تشــاركيا ً بــن ســكان املناطق يف مواجهــة انفالت
أمنــي كان ينذر بتفكيك ســاحات التظاهر ،وكذلك
يف مــر .وهذه تجربة قديمة للثورة الفلســطينية
والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة منــذ الســبعينات.
و ُوزّعــت األغانــي ،والرســوم الكاريكاتورية
والغرافيتية ،والشــعارات والهتافات التي أُنتجت
ونُرشت عرب شبكات التواصل االجتماعي .فشعار
«ال للمحاكمــات العســكرية للمدنيني» أعيد طبعه
ونــره يف بلــدان مختلفة ،وصورة شــعار حملة
التضامــن مع األرسى الفلســطينيني يف الســجون
اإلرسائيليــة أصبحــت شــعارا ً لحمــات تضامــن
مــع ك ّل أســر .وارتفعــت أصوات تدعــم الثورة
وتغنّــي الوطن .لك ّن كل هذا الصوت بقي أضيق

مــن الحلــم الــذي يتخطى حــدود الوطــن ليفتح
عىل مســاحة املنطقة واقعا ً عربيـا ً متكامالً ،حيث
اإلنســان العربــي يعيــش يف أمــن ورفــاه مــادّي
واجتماعــي وثقايف وروحي.

تالقي وتكامل التجارب
أدت منظمــات املجتمــع املدنــي وخاصــة
الحقوقيــة منها دورا ً هامـا ً يف تعبئة الرأي العام
العاملــي واملحيل ،ونجحت يف تقديــم دعم معنوي
ومــايل وقانونــي للمتظاهريــن املقبــوض عليهم.
فاملنظمــة املرصيــة لحقــوق اإلنســان والشــبكة
العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان واملنظمــة
العربيــة لحقــوق اإلنســان تتفاعل مــع األحداث
املختلفــة ،وترصــد مــا تمارســه الحكومــات من
انتهــاكات ضد املتظاهرين ،وتتيح فرصا ً لســماع
صــوت املعتقلــن والدفــاع عنهــم .وكان هــذا
التعــاون مزيجا ً من نســقني من العمل الشــعبي،
قوامه منظمــات أهليّة كانت ناشــطة بقوة خالل
التســعينات تعمل ضمن اإلطار املؤسيس يف مجال
املنــارصة والدفاع عــن الحقوق ،وشــباب الثورة
الفاعلون الجدد املقبلون من الفضاءات الواســعة
خارج اإلطار املؤســي.

❊ ❊ ❊

ســبقت الشــعوب العربية بالتعاون والتضامن الحكومات العربية ،وكانت أكثر قدرة منها عىل
االبتــكار وأكثر التصاقا ً بقضايا األمة وهموم أبنائها .وقد سـل ِم التكامل الشــعبي لفرتات طويلة
من االنقســامات التي عصفت بالوطن العربي ،إذ بقي ملتزما ً بالقضايا األساســية التي كان لها
بعد رمزي قوي ،كالحرية والعدالة.
ورغــم أن التكامــل الشــعبي العربــي لم يســتطع دائمـا ً الصمود أمــام االنقســامات الحزبية
والعرقيــة واإليديولوجيــة التــي عصفــت بالبيئــة العربية ،ولم يســلم يف الكثري مــن الحاالت من
قبضــة الحكم التســلطي ،خاصة من تقييد حرية الــرأي والتعبري والوصول إىل املعلومات ،إال أنه
لم يعجز يف أي من املراحل عن إبداع قنوات للتواصل والعمل تخرتق القيود والحدود ،ما يجعله
رصيــدا ً غنيا ً ولبنة أساســية يف أي مرشوع للتكامل العربي يف املســتقبل.
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في ظل مخاطر التشرذم
وتحديات التنمية
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التكامل العربي في ظل مخاطر التشرذم
وتحديات التنمية
نجمــت عــن عقود طويلة مــن الترشذم والفرقة يف الوطن العربي مجموعة ضخمة من املخاطر والتحديات ،تعوق أيّ مســرة
جادة للنهضة اإلنسانية .وهذه التحديات متنوعة ،منها ما هو إنساني عام يتعلق بوضع الوطن العربي يف العالم من حيث حرية
الوطن واألمن القومي ،ومنها ما هو ناجم عن إخفاق نموذج التنمية القطري ،ومنها ما هو بيئي يؤثر عىل اإلنصاف ضمن الجيل
الواحد وعرب األجيال ،ومنها ما هو ثقايف يمس ك ّل ناحية من حياة الفرد واملجموعة ،ويكوّن الوعي الفردي والجماعي ،ويؤسس
البعد الرمزي الذي تُبنى عليه جميع القيم ،حتى املادية منها ،ويحدد احتماالت نجاح مرشوع النهضة أو إخفاقه.
وهــذا الفصــل يتنــاول جميع هــذه املخاطر والتحديات التــي تواجه أي مرشوع للنهضة اإلنســانية يف الوطــن العربي .بعض
هذه التحديات كاالســتباحة الخارجية نجم بشــكل مبارش عن غياب التكامل العربي ،وما كان ليكون بهذه الحدة والقســوة لو أن
العرب التزموا بما تعاهدوا عليه من التعاون والدفاع املشــرك عن أوطانهم وأمن مواطنيهم .وبعضها اآلخر ،كالضعف التنموي
واملخاطر البيئية أتى نتاجا ً لسياســات اقتصادية واجتماعية رســمت بغياب مشاركة شــعبية فأخطأت األولويات وولدت هشاشة
اقتصاديــة تفاقمت يف غياب التكامل االقتصادي العربي .وجميعها تشــكل معا ً صورة لخيبــة العمران الحالّة التي ينبغي التعامل
معها وتفكيك مســبباتها للوصول إىل النهضة اإلنســانية ولتحقيق املســار البديل املتمثل يف العمران الناهض أبدا ً.

االعتداءات الخارجية وتعطيل
إمكانات األمن المشترك تنتقص
من حرية الوطن والمواطن
لبعــد التحرر الوطنــي وتقرير املصــر أهمية
بالغــة يف الوطــن العربــي ،إذ ال يــزال يتعــرض
ألشــكال مختلفــة مــن االســتباحة الخارجية ليس
أقلها االحتالل الخارجي املبارش .ففلسطني ال تزال
ترزح تحت نري احتالل استيطاني ،إحاليل ،يف خرق
ســافر لكل املواثيــق والقرارات الدوليــة .وإضافة
اىل احتاللهــا املبــارش لفلســطني والجوالن وبعض
األرايض اللبنانية ،تستمر إرسائيل يف اعتداءاتها عىل
البلدان العربية ،وخاصة سوريا يف اآلونة األخرية،
ولبنــان ،الذي تعرّض يف عام  1982الجتياح وصل
إىل العاصمــة بريوت ،ثم تعــرض لعدوان إرسائيل
مرّات عدّة ،آخرها يف صيف  ،2006حني خل ّف أعدادا ً

كبــرة من الضحايــا املدنيني ،ودمــارا ً طال جميع
مقوّمــات البلــد ومرافقه .والعــراق تعرّض للغزو
واالحتالل عىل يد تحالــف قادته اإلدارة األمريكية
يف عام  ،2003دمر مؤسســاته وبناه التحتية وأجج
فيه النعــرات الطائفية والعرقية.
وتشــهد بلــدان عربيــة عديــدة ،وجــودا ً
عســكريا ً أجنبيا ً ضخما ً ،بينما تشهد أخرى نفوذا ً
لهــذه القــوة أو تلك مــن القــوى األجنبية .وجيل
أن حريــة األفراد ،بــل والســيادة الوطنية ذاتها،
تبقــى منقوصة ما دام النفــوذ األجنبي متغلغالً،
وحضــور القواعــد العســكرية األجنبيــة طاغيا ً،
واالحتالل مســتمرا ً وســافرا ً.
وبني تقوية التكامل العربي يف جميع املجاالت
مــن ناحية ،وضمــان التحرر الوطني واســتقالل
القــرار العربــي عالقــة تفاعــل قوي .فالفشــل يف
اتخــاذ مواقــف عربيــة موحــدة من االحتــال أو

تقوم عالقة
تفاعل قوي
بين التكامل
العربي والتحرر
من النفوذ
األجنبي
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العــدوان األجنبــي شــجع القــوى الخارجيــة عىل
االســتمرار يف اعتداءاتهــا واســتباحتها للوطــن
العربي .وهذا الفشــل يف اتخــاذ موقف موحّ د من
االســتباحة الخارجية واالحتالل األجنبي نجم عن
تبعية القرار السيايس إلرادة قوى خارجية تسعى
إىل تحقيق مصالحها هي ،يف الســيطرة عىل النفط
وضمــان التفوق االســراتيجي إلرسائيل.
وتعتــر اســتباحة األمــة العربيــة إحــدى أهم
السمات يف إهدار األمن اإلنساني يف مختلف البلدان
العربية .والتصدي لهذا الوضع بات رشطا ً أساسيا ً
لتحقيق األمن والرفاه اإلنســاني للعرب .والسبيل
األضمــن وربمــا األوحــد إىل ذلك هو يف التنســيق
العربي يف مواجهة التهديدات الخارجية ،وااللتزام
بمعاهدة الدفاع املشــرك التي وقعتها هذه الدول
قبل أكثر من ستة عقود (اإلطار  ،)1-7والتي كثريا ً

اإلطار  1-7مقتطفات من معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون
االقتصادي1950 ،

املادة األوىل :تؤكد الدول املتعاقدة ،حرصا ً عىل دوام األمن والسالم
واســتقرارهما عزمهــا عىل فض جميــع منازعاتهــا الدولية بالطرق
الســلمية :ســواء يف عالقاتها املتبادلة فيما بينهما أو يف عالقاتها مع
الدول األخرى.
املــادة الثالثة :تتشــاور الــدول املتعاقدة فيما بينهــا ،بناء عىل طلب
إحداهــا كلمــا هددت ســامة أرايض أيــة واحدة منها أو اســتقاللها
أو أمنهــا .ويف حالــة خطــر حرب داهم أو قيام حالــة دولية مفاجئة
يخــى خطرها ،تبادر الدول املتعاقدة عىل الفور إىل توحيد خططها
ومساعيها يف اتخاذ التدابري الوقائية والدفاعية التي يقتضيها املوقف.
املــادة الرابعة :رغبــة يف تنفيذ االلتزامات الســالفة الذكر عىل أكمل
وجــه تتعاون الدول املتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العســكرية
وتعزيزها .وتشــرك ،بحسب مواردها وحاجاتها ،يف تهيئة وسائلها
الدفاعية الخاصة والجماعية ملقاومة أي اعتداء مســلح.
املــادة العــارشة :تتعهــد كل مــن الــدول املتعاقدة بــأن ال تعقد أي
اتفاق دويل يناقض هذه املعاهدة .وبأن ال تسلك يف عالقاتها الدولية
مع الدول األخرى مســلكا ً يتناىف مــع أغراض هذه املعاهدة.
مالحظة :النص الكامل لالتفاقية يف امللحق األول.
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مــا تعطّ لــت رغم الحاجة امللحــة إىل تفعيلها .ومن
تبعــات تعطيل هــذه االتفاقية قيــام بعض الدول
العربيــة ،ومنهــا تلك التي تنفق أمــواال ً طائلة عىل
التسليح ،باســتدعاء قوات أجنبية لحمايتها.

السياسات اإلسرائيلية تهدد أمن
المواطن العربي واألمة العربية
ال يتوقّــف التهديــد اإلرسائيــي عــى قيــام
إرسائيــل باحتالل أرض فلســطني وترشيد أهلها،
ومــا تبــع ذلك مــن ممارســات تمييزيــة عدوانية
طالــت جميع أهل البلد األصليني ،مهدرة حقوقهم
اإلنســانية ،وعــى اعتداءاتها املتكررة عــى البلدان
العربيــة املجاورة .بــل إن السياســات اإلرسائيلية
تشــكل مصدر خطر دائم عىل أمن املواطن العربي
واملنطقــة بأرسها.
ϑ ϑدعــم الحــروب األهليــة وتفتيــت دول
املنطقــة إىل دويــات طائفيــة
ســعت الحركــة الصهيونيــة حتى قيــام دولة
إرسائيــل ،إىل إحباط أي محاولة عربية للوحدة أو
حتى التعــاون .وبعد قيام دولة إرسائيل اتســعت
هــذه السياســة لتشــمل دعــم الحــروب األهلية يف
املنطقــة وزرع الفتنة بني مكوّنات شــعوبها .وقد
اســتغل ّت إرسائيــل التنـوّع الطائفــي والعرقي يف
البلــدان العربيــة لتأجيج شــعور بعــض األقليات
بالغبــن كمــا حــدث يف لبنــان حيــث دعمت بعض
األطراف يف الحرب األهلية وسعت إىل تقسيم البلد
إىل دويــات طائفية ،ويف الســودان حيث كان لها
دور يف تزيــن املواقــف االنفصاليــة .ويف املغرب،
ســعت إرسائيــل إىل توطيــد العالقــات مــع بعض
األطــراف األمازيغيــة ،1إال أنها فشــلت يف اخرتاق
النســيج املجتمعي املغربي.
ϑ ϑمفهوم النقاء الديني أو العرقي
تــر إرسائيــل عــى أن يعــرف بهــا العالــم
والعــرب باعتبارهــا دولة لليهــود فقط ،وتفرض
هــذا االعرتاف رشطا ً للتســوية مع الفلســطينيني.
وهذا املفهوم املســتند إىل النقاء الديني أو العرقي
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للــدول هــو مــا جلب عــى البرشيــة جرائــم أملانيا
الهتلريــة وجنــوب أفريقيــا العنرصيــة ،ويشــكل
خطــرا ً عــى مفهوم التنميــة اإلنســانية القائم عىل
الحكــم الديمقراطي الصالح يف دولة تكون لجميع
مواطنيهــا ،ومــا يقتضيــه من مســاواة بني جميع
املواطنــن يف الحقــوق ،وعــدم جــواز التمييز ضد
أحد عىل أســاس الدين أو العرق .واإلقرار بمفهوم
النقــاء الدينــي لصالــح إرسائيل يمنحهــا رخصة
للتطهري العرقي واالستمرار يف التمييز ضد العرب
يف إرسائيل ،مســلمني ومســيحيني ،واالنتقاص من
حقوقهم ،ويهــدد الحقوق املرشوعة لفلســطينيي
الشــتات ،ال ســيما حق العودة.
ϑ ϑالتهديد النووي
أصبــح معروفــا ً أمــر الرتســانة النوويــة
اإلرسائيليــة مــن رؤوس الحرب الذريــة التي تعد
باملئــات .2ويبقى أن إرسائيل هــي الدولة الوحيدة
التي هددت باســتعمال أسلحة نووية ضد العرب،
واتخــذت إجــراءات تعبوية لذلك .ففــي  8ترشين
األول/أكتوبــر  ،1973جهــزت إرسائيــل صواريخ
بقنابــل ذريــة ووجهتهــا ليــس فقــط إىل أهــداف
عســكرية مرصية وســورية ،ولكن أيضـا ً إىل مدن
عربية كدمشــق .3والجدير بالذكر أن الحرب التي
كانــت دائــرة حينــذاك لم تكــن تهــدد إرسائيل أو
أراضيها ،بل كانت تدور عىل أراض عربية احتلتها
إرسائيل يف عــام .1967
ϑ ϑالتهديد املائي والبيئي
تنــازع إرسائيــل جريانهــا عــى مصــادر املياه
الشــحيحة يف املنطقــة العربيــة .وال يتوقــف هــذا
النزاع عىل مياه األنهار مثل األردن والليطاني ،بل
يتخطــاه إىل مصادر املياه الجوفيــة الناضبة التي
يستنزفها االحتالل اإلرسائييل ،حارما ً الفلسطينيني
املقيمني حقهم يف االستفادة منها ،وذلك يف مخالفة
لالتفاقات الدوليــة النافذة منذ عقود.
وأزمــة املياه التــي يعاني منها الفلســطينيون
يف األرايض املحتلــة مثــال واضــح عــى مــا يتهدد
املنطقــة يف أمنهــا املائــي .فاملواطــن الفلســطيني

يحصــل عىل مــا معدله ربع الكمية مــن املياه التي
تؤمنهــا دولــة االحتــال للمســتوطن اإلرسائيــي
املقيــم يف الضفة الغربيــة خالفا ً للقانــون الدويل.
ويُمنــع الفلســطينيون مــن حفــر آبــار ارتوازيــة
جديــدة يف أرضهــم بينمــا تُفــرض قيود مشــددة
عــى كمية املياه املســموح اســتخراجها مــن اآلبار
املوجودة .وتســتخدم إرسائيل مــا يزيد عىل  83يف
املائــة من ميــاه الضفة الغربية لصالــح مواطنيها
ومستوطنيها ،بينما ال يبقى للفلسطينيني أكثر من
 17يف املائــة مــن املياه املســتخرجة مــن أرضهم.
وليس أدل عىل ما يشــكله شح املياه من خطر
يهدد معيشة الفلسطينيني من كارثة قرب نفاد املياه
الصالحة الستعمال اإلنسان يف قطاع غزة املحارص.
ويتســبب ســلوك إرسائيل العدواني يف مخاطر
جســيمة تهـدّد البيئــة وأمــن املواطنــن ،خاصــة
األطفــال .ومن األمثلة عىل ذلــك القنابل العنقودية
اإلطار 2-7

الترسانة
النووية
اإلسرائيلية
هي األكثر

ً
تهديدا ألمن
العرب

الكارثة اإلنسانية يف قطاع غزة

تحــل بأهــل غزة ،من جراء العجز الحاد واملتفاقم يف املياه الصالحة
للرشب ،والستعماالت اإلنسان ،كارثة إنسانية.
وقــد أدت ممارســات االحتــال اإلرسائيــي منذ عــام  ،1967ثم
الحصــار الذي ُفــرض بدءا ً مــن عــام  2006والعمليات العســكرية
املســتمرة ،إىل تدهور الوضع املائي يف قطاع غزة إىل حد بات يهدد
الصحة العامة لســكان القطاع.
وتشــر اإلحصــاءات ونتائج الدراســات إىل أن  95يف املائة من
املياه املســتخدمة يف القطاع ليســت صالحة للرشب وغري مستوفية
ملواصفــات منظمــة الصحــة العاملية .ويتســبب رشبهــا يف أمراض
معديــة وخبيثة .فقد نضبت جميع مصادر املياه الجوفية الصالحة
للــرب .ويف غضــون  15عامـا ً ،يُتوقــع أن تصبــح مصــادر املياه
هذه غري صالحة الســتعمال اإلنســان عىل اإلطالق .وملا كان البرش
ال يســتطيعون العيــش مــن دون مياه صالحة يمكنهم اســتعمالها
بأمــان ،يواجــه مليون ونصــف مليون فلســطيني مســجونون يف
أكرب ســجن مفتوح عرفه العالم ،اســمه قطاع غزة ،حكما ً جماعيا ً
باإلعدام.
املصدر :األونروا.http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1423 ،
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يتجاوز نصيب
المنطقة
العربية 53
في المائة
من مجموع
الالجئين في
العالم

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

التي ألقيت عىل لبنان حتى بعد وقف إطالق النار يف
عام  ،2006وال تزال تهدّد صحة اإلنسان والبيئة يف
مناطق عديدة من البلد ،وقذائف الفوسفور األبيض
التي اسـتُخدمت يف «محرقة غــزة» يف عام .2008

استفحال مشاكل اللجوء والتهجير
القسري
نتيجــة لتدهــور األمــن القومــي ،تعانــي
املنطقــة العربيــة مــن أكــر مشــاكل اللجــوء
والتهجــر القــري بــن جميــع مناطــق العالم.
وقـدّر عــدد الالجئــن مــن املنطقــة العربيــة يف
عــام  2011بأكثــر مــن  8مليــون الجــئ ،منهــم
قرابــة  5مليــون فلســطيني وحــوايل  1.5مليون

الشكل  1-7صايف املعونات األجنبية يف البلدان العربية،
(مليار دوالر بالسعر الجاري)

2010

عراقــي و  0.5مليون ســوداني وأكثــر من مليون
صومــايل و  150,000ســوري .والحصيلــة أن
املنطقــة العربيــة التــي تضم أقل مــن  5يف املائة
مــن مجموع ســكان العالم ،يتجــاوز نصيبها 53
يف املائــة مــن مجمــوع الالجئــن .4
وال تقل مشــكلة النازحني جســامة ،وبيانات
مفوضيــة األمم املتحدة لشــؤون الالجئني تشــر
إىل أن عــدد املهجريــن قــرا ً داخــل املنطقــة
العربيــة تجاوز  5مليــون مهجر يف نهاية ،2011
نصفهــم تقريبا ً من الســودان وأكثــر من مليون
من الصومــال والعراق .5
ويف الســنتني األخريتني ارتفع عــدد الالجئني
والنازحــن يف املنطقــة العربية بســبب اســتمرار
تدفــق الالجئني والنازحني الســوريني ،وقد ناهز
عددهم حتى أيلول/ســبتمرب  2013مليوني الجئ
مسجّ لني رسميا ً.6
واألرقــام عــى جســامتها ،تبقــى قــارصة
عن التعبري عن جســامة املأســاة اإلنســانية التي
يعانيهــا هؤالء املعذبــون يف األرض ،وجلهم من
النســاء واألطفــال .وتعانــي الفتيــات والنســاء
خصوصــا ً بعضــا ً مــن أبشــع أنــواع العنــف
واالســتغالل الجنــي ،وخاصــة يف ظــل ضعف
العمل الرســمي واألهــي العربي يف إعانة وإغاثة
الالجئــن والنازحــن.

عوامل عديــدة تتضافر في تهديد
األمن القومي والرفاه اإلنســاني

مالحظة :صايف معونات التنمية والعون الرسمي شاملة مدفوعات القروض امليرسة للدول
املستفيدة ،مخصوما ً منها مدفوعات السداد ،باإلضافة إىل املنح من قبل املنظمات الرسمية
األعضاء يف لجنة معونات التنمية واملنظمات املتعددة األطراف ،والدول األخرى ،لدعم التنمية
االقتصادية.
املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات من البنك الدويلhttp://data.worldbank.org/- ،
.data-catalog/world-development-indicators
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ال تتوقــف تهديدات األمن القومي العربي عىل
األخطار الناجمة عن العدوان العسكري الخارجي
عــى البلدان العربية ،بل تشــمل أيضـا ً العديد من
عوامــل الخطر الناجمة عن خلل داخيل.

االعتماد المفرط على المعونات
األجنبية
االعتمــاد املفــرط عــى املعونــات األجنبيــة
يف بعــض البلــدان العربيــة إنّما هــو أداة نفوذ يف
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يــد الجهــة التــي تقـدّم املعونات .فمــن املعروف
والبديهي أن الجهة التي تموّل جهة أخرى يف بلد
آخــر ،تتوخى غالبا ً مصلحة لها أو لبلدها .وتلقي
التمويــل يرتبــط دائمـا ً باحتمــال تبعيــة املتلقي
للمانح وخدمــة مصالحه.
وال تشــمل بيانــات معونات التنمية (الشــكل
 )1-7املعونات العســكرية ،وهي ضخمة يف بعض
البلــدان العربية ،إذ تصل يف حالة مرص ،مثالً ،إىل
 1.3مليار دوالر ســنويا ً.7
ويف غياب املشــاركة الشــعبية يف اتخاذ القرار
بشأن وجهة استخدام املساعدات األجنبية وضعف
الرقابة واملســاءلة ،تبقى املعونات األجنبية مجرد
وســيلة لإلمعان يف التسـل ّط واالستبداد السيايس،
ومرتعا ً للفساد والهدر االقتصادي.

استشــراء الفساد وتهريب األموال إلى
الخارج
الفســاد ظاهرة متفشــية يف البلدان العربية،
خاصــة إذا ُعرّف الفســاد بما يتجــاوز املفاهيم
التقليديــة املقتــرة عىل الفســاد املايل ،ليشــمل
الكســب غــر املــروع ،أو مــن دون وجه حق،
لعنــري القوة يف املجتمع ،الســلطة السياســية
والثــروة .ولعل يف اإلشــارة إىل حالة العراق ما
يكفــي للداللة عىل ظروف تشــكل أرضا ً خصبة
لنمــو هــذه الظاهرة .ففي العــراق تيش الوقائع
اليــوم بنقيــض الهــدف املعلــن للقــوى التــي
غــزت هــذا البلد يف عــام  ،2003أي بنــاء الحكم
الديمقراطــي الصالــح ومــا يقتضيــه ذلــك من
تأســيس للشــفافية ومكافحــة الفســاد يف املبــدأ
واملمارسة.
وتهريــب األموال غــر املرشوع مــن البلدان
العربيــة هــو ظاهرة بالغــة الخطــورة ،إن دلّت
عىل يشء فعىل مســتوى اســترشاء الفســاد فيها.
وقــد أصدرت مجموعة العمل املنبثقة عن منظمة
النزاهة املالية العاملية تقريرا ً عن تهريب األموال
غري املرشوع  ،8أي األموال التي توســم بأنها غري
قانونيــة يف املصدر ،أو يف وســيلة التحويل أو يف
االســتعمال ،من البلدان النامية.

ويبــنّ تقريــر املجموعــة أن البلــدان النامية
تخــر مبالغ ضخمــة ومتزايدة مــن األموال عن
طريــق التهريب .وقد ناهــز حجم األموال املهربة
عــرة أمثــال املعونة اإلنمائية التــي تتلقاها هذه
البلدان .وتقدر األموال املهربة من البلدان النامية
بقرابة تريليون دوالر يف السنة .وتهريب األموال
مــن البلدان النامية يتزايــد بمعدل مرتفع يقارب
 18.5يف املائة يف الســنة .وخالل األعوام الخمســة
التــي شــملها التقريــر ( ،)2006-2002ســجلت
اإلطار 3-7

يرتبط تلقي
التمويل
باحتمال تبعية
المتلقي
للمانح

الفساد يف العراق بعد االحتالل

خل ّفــت األحداث التي تلت عام  2003ظروفا ً ســانحة لتفيش الفســاد
يف العــراق .وعــى الرغم من وجــود أدلة عىل أن الفســاد كان أصالً
موجودا ً يف ظل النظام الســابق ،ومنه الرشــاوى والفساد يف برنامج
النفط مقابل الغذاء ،يسود إجماع واسع عىل أن الفساد قد وصل إىل
ذروته بعد عام .2003
وقــد طغى تدفــق أموال إعادة اإلعمار بكميــات ضخمة بعد عام
 2003عــى إمكانات القطــاع العام الضعيفة وغري املنظمة يف املراقبة،
فبــات الفســاد منتــرا ً يف العراق ،إىل حــد يهدّد جهود بنــاء الدولة.
حتــى إن املالكــي أطلــق عىل الفســاد يف عــام  2006تســمية اإلرهاب
الثانــي يف البالد .ونتيجة لذلك ،يحـ ّل البلد تكرارا ً يف مراتب متدنية
حسب غالبية مؤرشات الفساد الدولية .ففي عام  ،2012احتل العراق
حســب تقرير مؤرش الفســاد املرتبة  169بــن  175دولة ،وأحرز 18
نقطــة من أصل مجموع نقــاط املؤرش ،وهي  100نقطة .ووفقا ً لهذا
املؤرش ،يح ّل العراق يف ذيل قائمة أضعف الدول من حيث إدارة ملف
مكافحة الفســاد اســتنادا ً إىل تقرير البنك الدويل لعام  2011ملؤرشات
قوة إدارة الدول يف العالم.
وفيما يتعلق بموضوع مؤرشات الفساد يف التعامل مع الرشكات
التجاريــةّ ،
بي مســح أجراه البنك الدويل يف عام  2012أن الرشــاوى
يجري طلبها بنسبة  33.8يف املائة يف التحويالت التجارية مع القطاع
العام .وعىل سبيل املثال أشار املسح إىل أن  89يف املائة من الرشكات
املتقدمة بمشــاريع اســتثمارية متوســطة يف كربالء ،تلجأ إىل تقديم
هدايا ملسؤولني من القطاع العام لتسهيل تنفيذ صفقاتها ،يف حني أن
 70يف املائة من الرشكات العاملة يف بغداد تعرضت لطلب الرشاوى.
املصدر :البوابة اإللكرتونية ،iraq-business news
.http://www.iraq-businessnews.com/tag/transparency-international/
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تتعدى قيمة
األموال العربية
المهربة 111
مليار دوالر
في السنة

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

منطقــة الرشق األوســط وشــمال أفريقيــا ،التي
تضــم البلدان العربية ،أعىل معـدّل لتزايد تهريب
األمــوال ،بلغ قرابة  50يف املائة يف الســنة.9
وهذه األموال املهربة هي حســب التقرير من
عوائد الفســاد والجريمة والتهرّب من الرضائب.
ويمثــل التهـرّب مــن رضائــب الدخل والرســوم
الجمركيــة والرضائب عىل القيمــة املضافة حوايل
 60يف املائــة مــن مجمــوع األمــوال املهرّبــة .وقد
اس ـتُخدمت يف التقرير نمــاذج اقتصادية متعددة
جــرى اختبارهــا ومقارنتهــا للتوصــل إىل أكثــر
التقديــرات مصداقية .وبنيــت النتائج عىل بيانات

الشكل  2-7متوسط األموال املهربة من البلدان العربية،
( 2006-2002مليار دوالر)

البلدان التي يقل فيها حجم التهريب عن مليار دوالر أمريكي

البلدان التي يتجاوز فيها حجم التهريب مليار دوالر أمريكي

املصدر.Kar, Dev and Devon Cartwright-Smith, 2008 :

142

التجــارة والديــن الخارجــي التــي يتيحهــا البنك
الــدويل وصندوق النقد الدويل .ويتعدى متوســط
األمــوال املهربة مــن البلدان العربيــة خالل فرتة
الدراســة  111مليار دوالر يف الســنة.
ليــس تهريــب األمــوال إال جانبـا ً واحــدا ً مــن
جوانــب اســترشاء الفســاد يف البلــدان العربيــة.
والدليــل أنّ الفســاد يخرتق الكثري مــن املعامالت
الرســمية يف البلدان العربية ،وال سيّما يف صفقات
توريــد الســاح الضخمة.
وربمــا مــن املفيــد هنــا التوقف ولــو بإيجاز
عنــد ما يســمى يف علــم االقتصاد «كلفــة الفرصة
الضائعــة» ،فمــاذا لو كانت هــذه املبالغ الضخمة
مــن األمــوال املرسوقــة واملهرّبة ،قد اســتخدمت
لصالــح التنمية اإلنســانية يف البلــدان العربية؟

غلبة الوالءات دون الوطنية نتيجة
لغياب الديمقراطية تضر بالوالء للوطن
شــهد عــدد مــن البلــدان العربيــة يف األعــوام
األخــرة تزايــدا ً يف النعــرات الطائفيــة والعرقية،
بحيــث باتــت تهــدد وحــدة املجتمعــات العربيــة
وســلمها األهيل.
يف البلــدان الواقعــة تحــت نــر الحكــم
التســلطي ،تعانــي غالبيــة املواطنــن ألوانـا ً من
الظلم االجتماعي ،يتوقون إىل التخل ّص منها ،أمالً
يف التمتــع بالكرامة اإلنســانية .وال ســبيل إىل هذا
الخالص ،إال بإقامة الحكــم الديمقراطي الصالح
الذي يستند إىل مبدأ املساواة يف املواطنة ويضمن
جميــع حقوق اإلنســان االجتماعيــة واالقتصادية
والثقافيــة واملدنيــة والسياســية .10ويف املجتمــع
الديمقراطــي الــذي يخلــو مــن التمييــز ،يحتمي
الفــرد باملواطنــة والقانون والقضــاء ،وتتوارى
وراء املواطنة التي تســاوي بــن املواطنني كافة،
أي والءات أخــرى ،قبلية أو عشــائرية أو طائفية
أو مذهبيــة .غــر أن الحرمان من بعض الحقوق،
ال ســيما إذا اقــرن بالتمييز ضد فئــات اجتماعية
أو طائفيــة أو عشــائرية ،ال يــرك أمــام الفرد أو
األرسة إال البحــث عــن والءات أخــرى خــارج
املواطنــة ،توسـاً لدرء الظلــم واإلجحاف.
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التكامل العربي في ظل مخاطر التشرذم وتحديات التنمية

التحدي الســكاني :بين المشــكلة
والوهم
تضــم البلــدان العربية مجتمعة كتلة ســكانية
هــي غري قليلــة ،بحيث يمكن أن تكــون عماد قوة
عربيــة ال يســتهان بها إن نهض العــرب وتزوّدوا
باملعرفة ،وهي ،يف الوقت ذاته ،غري بالغة الضخامة،
بحيث تثقل حركة املنطقة عندما تقرر االنطالق يف
مرشوع النهضة اإلنسانية .غري أن هذا املورد الضخم
يمكن أن يتحوّل ،بسبب الفجوة املعرفية ،إىل عبء
عــى النهــوض والتقـدّم عند املتلكئني عــن العمل.
وتظهــر صحة ذلــك الحكم عنــد مقارنة عدد
العرب بســكان بلدان مهمــة يف العالم اآلن .فعدد
الســكان العرب يعادل ربع سكان الهند ،وخمس
ســكان الصني11؛ وليــس لعدد الســكان الكبري يف
البلديــن مــن تأثــر معـوِّق واضح عــى إمكانات
التنميــة فيهمــا .والوضــع التنمــوي يف البلديــن
أفضــل بكثري مما هــو عليه يف املنطقة العربية من
نــواحٍ متعددة ،خاصة من حيث اكتســاب املعرفة
وتوظيفهــا يف بناء القــدرات االقتصادية.
ويتفاوت حجم السكان تفاوتا ً بيّنا ً بني البلدان
العربيــة ،فمنهــا بلــدان تض ّم عــرات املاليني من
الســكان ،مثل الجزائر والسودان والعراق ومرص
واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية واليمــن،
وبلــدان تضم أعــدادا ً قليلة ،قد ال تتجــاوز املليون
نســمة ،كمــا يف البحريــن وجزر القمــر وجيبوتي
وقطر .12وتض ّم بلدان الخليج نســبة غري قليلة من
السكان الوافدين.13
ويرتتــب عــى تفــاوت املالمــح الســكانية بني
البلــدان العربيــة ،وتبايــن العالقــة بــن الســكان
واألوضــاع االجتماعية-االقتصادية فيها ،اختالف
يف تعريــف املشــكلة الســكانية مــن بلــد عربي إىل
آخــر .ففــي الكثــر مــن األحيــان ،يأتــي تعريف
املشــكلة الســكانية يف بلد مجرد نقيــض لتعريفها
يف بلــد آخــر ،خاصة فيمــا يتعلق بحجم الســكان
والنمو الســكاني .ومن هــذا االختالف ،قد يتضح
أن مشكلة السكان يف الوطن العربي ليست مسألة
نمــو ،بل هي مســألة توزيع .وما يــدلّ عىل صحة

هذه املقولة أن املنطقة تســتقدم من خارج الوطن
العربــي قرابــة  15مليــون عامــل ،14بينمــا تعاني
بلــدان منها من مشــكلة البطالة.
وقــد أدى التبايــن بــن املالمــح الســكانية
واألوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة بــن أجــزاء
الوطــن العربــي إىل موجات هجــرة كثيفة بقصد
العمــل .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ال تــزال تزخــر
بإمكانــات لتحقيــق مزيــد مــن التوافق بــن الكم
والنــوع الســكاني ،وبــن املــوارد االقتصاديــة
ومتطلبــات التنميــة اإلنســانية ،عــى نحــو يعــزز
إمكانيــة اســتغالل املــوارد الراقــدة والراكــدة يف
مــروع للتنمية اإلنســانية يســتفيد منــه كل فرد
وبلد يف عمــوم الوطن العربي .فالوطن العربي يف
حالة تكامل ســكاني من حيــث املبدأ .ومن مالمح
هذا التكامل ما يُعرف «بالفرصة الســكانية» التي
تتكامــل بني البلدان العربية إذ تأتي عليها بالتوايل
ال بالتزامــن .وهذا ما يتيح تدفقا ً متتاليا ً للشــباب
الذي يشــكل مخزونا ً حيويـا ً لالبتكار واإلبداع يف
عملية جــادة للتنمية.
والســتغالل الثروة السكانية ال ب ّد من معالجة
القصور يف بناء القدرات البرشية ،وال سيما االفتقار
إىل الصحــة ،وضعــف املخزون املعــريف ،وتكثيف
جهود البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
واملعرفــة مَعينهــا البرش العارفــون املبدعون،
املبــادرون والفاعلــون .ويف هــذه الصفــات تكمن
اإلجابة عىل التساؤل املطروح أحيانا ً ،عىل األقل يف
بعــض البلدان العربية :هل زيادة الســكان رصيد
للتنمية أو عبء عليها؟ وتتكوّن اإلجابة من شقني.
األول ،إذا ظــل العــرب عىل حالهــم اآلن ،قلييل
املعرفــة ،منخفيض اإلنتاجية ،مهمّشــن يف بلدانهم
ويف العالم ،فستكون زيادة السكان مجرد مزيد ممن
يرثون تفاقم التخلف ،من غري أن تكون ســببا ً له.
وإن نهــض العرب يف ســياق مرشوع تاريخي
للتنميــة اإلنســانية يقــوم عــى التكامــل العربــي
الفعال ،فالزيادة من السكان ،األحرار واملتسلحني
باملعرفــة وقــدرات اإلبــداع واالبتــكار ،يمكــن أن
تتحوّل إىل قوة وثروة ،تستعيد بها األمة استحقاق
مجدها الضائع.

الحرمان من
بعض الحقوق
يدفع الفرد
للبحث عن
والءات أخرى
خارج المواطنة،
توسال
ً

لدرء الظلم
واإلجحاف
***
الستغالل
الثروة
السكانية ،ال
بد من معالجة
ّ
القصور في
بناء القدرات
البشرية،
وتكثيف جهود
البحث العلمي
والتطوير
التكنولوجي
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نجم عن قصور
السياسات
التنموية
انتشار نمط
االقتصاد
الريعي،
وتفشي
البطالة والفقر
والظلم
االجتماعي
***
أدمنت بعض
بلدان العسر
العربية
االعتماد على
المعونات،
وبعضها
ريع أصيل
على الموقع
الجيوستراتيجي
أو المكانة
السياسية
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الهشاشــة االقتصادية وضعف التنمية
اإلنسانية
يف ظل تعثر التكامل العربي انطلقت محاوالت
التنمية يف البلدان العربية ،من خلفيات إيديولوجية
متنوعة ومن توجهات متباينة بني بلد وآخر .ومن
املؤسف أن هذه املحاوالت بقيت قارصة عن غايات
التنميــة املعلنــة ،فكانــت حصيلتها انتشــار النمط
الريعي ،وتفيش البطالة والفقر والظلم االجتماعي
يف الكثري من البلدان العربية.
ϑ ϑتفيش نمط استمالك الريع
الريــع باختصــار هــو العائــد املايل/الربــح
الناجــم عــن احتكار أصــل مــادي أو معنوي وال
يرتبــط اســتمالكه بالــرورة بزيــادة يف الناتج
الــكيل أو اإلنتاجية.
وعىل مســتوى البلدان ،تنقسم البلدان العربية
إىل ريعيــة أصيلــة ،أو رصف ،وريعيــة مشــتقة.
وتنتمي البلدان العربية النفطية إىل الصنف األول،
حيث تحتكر الســلطة اســتخراج النفط واستمالك
عوائــده مبارشة .بينما تحصل البلدان العربية غري
النفطيــة عىل ريــع أصيل من خالل مــا يتيرس لها
مــن ثروات األرض من معادن ومواد خام أخرى،
مثــل الفوســفات يف األردن واملغرب ،باإلضافة إىل
نصيــب من الريــع النفطــي من خــال تحويالت
مواطنيهــا العاملــن يف بلــدان االســتقبال العربية
واملســاعدات املالية مــن البلدان العربيــة النفطية،
التــي قاربــت  5مليــار دوالر يف عــام  .15 2010وال
تخلــو البلــدان العربية غــر النفطية مــن مصادر
للدخــل الريعي عىل ميــزات طبيعيــة أو جغرافية
مثل عوائد قناة السويس يف حالة مرص .كما أدمنت
بعض بلدان العرس العربية االعتماد عىل املعونات،
وبعضها ريع أصيل عىل املوقع الجيوسرتاتيجي أو
املكانة السياسية ،كما يف حالة مرص بسبب معاهدة
الســام مع إرسائيــل ،واليمن بســبب الحرب عىل
«اإلرهــاب» عىل أراضيها.
والضحية املجتمعية األوىل السترشاء استمالك
الريــع يف البلــدان العربيــة هي انتفــاء الحاجة إىل

إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة بما يكفي للوفاء
بحاجات الناس عىل مستوى من الوجود اإلنساني
الكريــم .فل ِ َم تُجرتح صعــاب إقامة مثل هذه البنية
اإلنتاجيــة وتطويرهــا املســتمر ،إن م ّكــن الريــع
ـر عىل طيبــات الحياة
الســهل مــن الحصول امليـ َّ
التــي يمكن اســترياد أفضلها باملــال الريعي؟ وقد
أفضــت هذه الذهنية إىل الرتكيــز عىل الجانب املايل
لالقتصاد ،وإهمــال االقتصاد الحقيقي.
والضحيــة الثانيــة هي فصم عالقة املســاءلة
بــن الحاكــم واملحكومني ،حيث تحصل الســلطة
عــادة عــى الريــع مبــارشة ،وتوزّعه بــن فئات
املجتمــع مــن خــال توظيفه يف مختلــف مناحي
النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي .وهكــذا ال
يعود لها من داعٍ لبناء عالقة مع الشــعب تخوّله
مســاءلة الحكومــة املنتخبــة كمــا يف املجتمعــات
الديمقراطيــة ،املســاءلة التــي تفــرض عــى
الحكومــة واجب خدمة الشــعب باعتباره مصدر
ســلطتها وتمويلها.
أمــا الضحيــة الثالثــة لنمــط اســتمالك الريع
فهــي الحط من القيمة املجتمعيــة ملحددات املكانة
االجتماعيــة يف املجتمعــات اإلنتاجية ،أي اكتســاب
املعرفــة والعمــل املنتــج واملتفانــي الــذي يرفــد
اإلنتاجيــة املرتفعــة ويــؤدّي إىل اطــراد زيادتها.
ويعنــي تضافــر الضحايــا الثــاث لنمــط
اســتمالك الريــع ،ترســيخ نمط اقتصــادي بدائي
تغلب عىل إنتاجه وصادراته املواد األولية ،ويتسم
بتدنــي اإلنتاجيــة الفرديــة واملجتمعية.
ϑ ϑتدني اإلنتاجية واسترشاء الفقر والبطالة
إنتاجيــة العمــل منخفضــة نســبيا ً يف جميــع
االقتصــادات العربيــة ،ورغــم ارتفاعهــا اليســر
خــال العقود املاضية ما زالت تنافس عىل املرتبة
الدنيــا بني مناطــق العالم .وانخفــاض اإلنتاجية
يؤدي إىل ضعف النمو وتشّوه البنية االقتصادية
وقصــور أســواق العمل .وهــذا يعني اســترشاء
البطالــة ،ومن ثــم الفقر.
وتنخفــض إنتاجيــة العمل يف البلــدان العربية
بعــد أكثــر إذا مــا اسـتُبعدت عائــدات النفــط من
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الناتج املحيل اإلجمايل ،ألنّ القســم األعظم من تلك
العائدات هو ريع عىل ميزة جغرافية ،وال يُحســب
ضمــن إنتاجية العمل.
وتعانــي البلــدان العربيــة مــن مســتويات
بالغــة االرتفاع مــن البطالــة .وتكتــي البطالة
أبعــادا ً مرضة بالتنمية اإلنســانية مــن حيث إنها
تطال يف املقام األول الفئات املحرومة ،كالشــباب
والنســاء والفقــراء .كما تنتــر البطالة الجزئية
الســافرة ،يف املناطــق الريفيــة ويف قطــاع العمل
غري املنظم.
ووفــق التقريــر العربــي لألهــداف اإلنمائية
لأللفيــة ،وصل معدل البطالــة يف املنطقة العربية
إىل  14.5يف املائــة يف عــام  .2012وقد شــهدت أقل
البلــدان نمــوا ً أعــى ارتفــاع ،إذ بلغ فيهــا معدّل
البطالة  18.4يف املائة بعد أن كان  8.4يف املائة يف
عام  ، 2010تليها بلدان املرشق حيث ارتفع معدل
البطالــة مــن  11.3يف املائــة إىل  16.3يف املائة.16
وعنــد األخــذ بإســقاطات النمــو الســكاني،
وبرتكيبــة القوى العاملة ،وفتوة الســكان العرب
وتوزيعهــم العمــري ،وافــراض ثبــات معــدل
البطالــة ،تشــر النتائــج إىل أن البلــدان العربيــة
ســتحتاج ،بحلول عام  ،2020إىل  51مليون فرصة
عمــل جديدة .18وهذه الفرص الجديدة هي حاجة
ماســة الســتيعاب الشــباب الوافديــن إىل ســوق
العمــل ،وبدونها ســيواجهون مســتقبالً قاتما ً.
وقــد أدى ارتفاع البطالــة وضعف منظومات
الحمايــة االجتماعيــة وتفاقم ســوء توزيع الدخل
والثــروة اىل انخفــاض مســتوى املعيشــة لــدى
رشائح واســعة مــن املجتمعات العربية وانتشــار
الفقــر فيها .وال يخفى أن هــذه الرتكيبة املتفجرة
مــن الظروف تــر بالرفاه اإلنســاني ،وتزيد من
االســتقطاب االجتماعــي ،عــى حــن يفــرض يف
املجتمع الســليم أن يكون العمل املجزي آلية فعالة
للصعــود االجتماعي.
وتشــر تقديــرات الفقــر للبلــدان العربيــة
باســتخدام منهجيــة انحدار خطــوط الفقر إىل أن
أكثــر من خُ مــس ســكان املنطقة العربيــة هم من
الفقــراء وأن هــذه املنطقة هي الوحيــدة يف العالم
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التي لم تشهد إنجازا ً يذكر يف تخفيض نسب الفقر
يف العقديــن املاضيني.
ويف ضــوء مــؤرشات الفقر بمعنــى الحرمان
مــن القدرات البرشية األساســية ،تظهر قياســات
الفقــر املتاحــة بداللــة قلــة الدخــل أو اإلنفــاق،
مخفّفــة جدا ً .فهــذه التقديرات تبدو غري متســقة
مــع تجليات فاحشــة للفقر ال تخطئها املشــاهدة
العابــرة يف املجتمعات العربية مثل ظواهر أطفال
الشــوارع ،واملتســولني من املقعدين واملســنني يف
كثري من العواصم العربية الذين يستجدون عيشا ً
مــرا ً تحت ظــروف مهينة وأجواء قاســية ،ناهيك
عن جيوب للفقر املدقع جنبا ً إىل جنب مع مظاهر
ثراء بــاذخ لقلة قليلة.

أكثر من ُخمس
سكان المنطقة
العربية هم من
الفقراء
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وتقوم شــواهد ملحوظة عــى تزايد التفاوت
يف توزيع الدخل يف البلدان العربية يف العقد األخري
من القرن العرشين .18وقد أشارت دراسة حديثة
لربنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي إىل أن املنطقة
العربيــة تتســم بتفاوتــات يف الدخــل والثــروة ال
تنعكــس يف معامــات جيني .وقد بينت الدراســة
أن «الرشائح األعىل من اإلنفاق» (أو الدخل) التي
يصعــب أن تكتشــف يف مســوح الدخــل واإلنفاق
املعتادة كمصدر لبيانات هذه القياســات ،قد نمت
بمعدالت أرسع من املتوســط مــا يفيض إىل تقليل
تقديــر مقاييس التفاوت.19
وليــس مســتغربا ً أن يعترب تراكــم هذا الظلم
االجتماعــي ،عــى نطــاق واســع أحــد األســباب
الرئيســية لالنتفاضات الشعبية يف املد التحرري
العربــي .وقــد تبــوأت غايــات الحريــة والعدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية صدارة مطالبها.

النسق البيئي واإليكولوجي يواجه
مخاطر حالّ ة وأخرى مستقبلية
داهمة
تهــدد التنميــة اإلنســانية يف الوطــن العربــي
مخاطــر إيكولوجيــة وبيئيــة جســيمة .حتــى أن
إهمــال هذه املخاطر قــد يهدد الوجود البرشي يف
مواقــع عديدة مــن املنطقة يف املســتقبل املنظور.
وتشــكل هشاشــة البيئــة يف املنطقــة
وطبيعتهــا الجافــة وشــبه الجافــة التحــدي
األكــر لتأمني املوارد الطبيعية بشــكل مســتدام
بمــا فيهــا الغــذاء اآلمــن ،وامليــاه الصالحــة
للــرب ،حيــث تقــارب نســبة األرايض الجافــة
وشــبه الجافــة  90يف املائة مــن مجمل األرايض
العربيــة  .20وتتزايــد وتــرة التصحــر باطــراد،
فتخــر املنطقة العربية مســاحات شاســعة من
األرايض الصالحــة للزراعــة ،األمر الــذي يؤثر
ســلبا ً عىل واقع األمن الغذائــي املتفاقم أصالً يف
بي
املنطقــة .ويف التغافل عن هذه املخاطر ظلم ِّ
لألجيــال املســتقبلية مــن العرب.

ندرة المياه
يمتــد الوطــن العربي عىل حــوايل  10يف املائة
من مســاحة كوكــب األرض ،ويقطنــه  5يف املائة
مــن ســكان العالم ،ولكنــه مع ذلــك يحتوي عىل
أقــل مــن  1يف املائــة من مــوارد امليــاه العذبة يف
العالــم .21ومــا يزيد من تفاقم أزمــة املياه هو أن
ثلثــي املــوارد املائية املتجــددة يف املنطقة العربية
تغي
تنبع مــن خارجها .كما ينتظر أن يزيد وقع ّ
املنــاخ يف العالم من حدة األزمة املائية يف املنطقة.
فقــط يف ســتة بلــدان عربيــة ،من أصــل ،22
تتجــاوز حصة الفرد من املــوارد املائية املتجددة
الحد األدنى للفقــر املائي البالغ  1000مرت مكعب
يف الســنة (جــزر ال ُق ُمــر والســودان والصومــال
والعــراق ولبنــان وموريتانيا) ،وهــذه البلدان ال
تض ّم سوى  18يف املائة من سكّان الوطن العربي.
وتقــل حصة الفرد يف  12بلدا ً عربيا ً عن مســتوى
النــدرة املائيــة الحادّة ( 500مرت مكعب ســنويا ً).
ومــن املتوقــع أن ينخفض نصيــب الفرد من
تغي أنماط
امليــاه املتوفرة يف بلدان املنطقة نتيجة ّ
الحيــاة ،والتزايــد الســكاني خاصــة يف املناطــق
الحرضيــة .وسنشــهد مســتقبالً املزيــد من تلوث
املياه من جراء التوســع العمراني العشــوائي وما
ينتج منه من أنشــطة ملوثــة للبيئة ترتك بصمات
إيكولوجية ثقيلة .وكذلك ستشــهد املنطقة زيادة
يف ملوحــة املياه العذبة ،نتيجة ارتفاع مســتويات
ميــاه البحر وتداخلهــا يف املياه الجوفية.
ويقــدّر الحجــم اإلجمــايل ملــوارد امليــاه
الســطحية املتوفّرة يف البلــدان العربية بنحو 277
مليــار مرت مكعب يف الســنة ينبع  43يف املائة منها
يف البلــدان العربية ،والباقي من خارجها .22وهذا
بحــد ذاته دافع قــوي لتفعيل التعــاون اإلقليمي،
ويســتوجب وضــع األطــر املؤسســية والقانونية
إلدارة األحواض املشــركة بني الدول املتشاطئة.
وينتظــر ،بنهاية القرن الحــادي والعرشين،
وبســبب تغــرّ املنــاخ يف العالــم ،أن ينخفــض
تســاقط املطــر يف املنطقــة بمقــدار الربــع ،مــع
زيــادة بمقــدار الربــع يف معــدالت التبخّ ــر ،مــا
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ســيهدد الزراعــة املطريــة ويــؤدي إىل انخفاض
غلتهــا بمقــدار الخمس عــى األقل .23
ويف ظــل الوضع الراهــن يف املنطقة ،من ندرة
املياه وتقلص األرايض الزراعية والتزايد السكاني
والتوسع العمراني ،واالعتماد الضخم عىل استرياد
املــواد الغذائية ،يتخذ األمن الغذائي أهمية قصوى
ذات أثــر مبارش عــى حياة اإلنســان العربي .وقد
اســتندت بلدان املنطقة إىل املفهوم التقليدي لألمن
الغذائي الذي ينشــد تحقيق االكتفــاء الذاتي ،لكل
بلــد عىل حدة ،24األمر الذي أدى يف العقود املاضية
إىل تبني العديد من املمارســات الخاطئة التي كان
لها أثر ســلبي كبري عىل البيئة .فباســم تحقيق هذا
االكتفاء الذاتي ،تم يف العديد من الحاالت استغالل
امليــاه واألرايض فوق طاقتهــا عىل التجدد ،لتنتهي
بحــاالت مــن التدهــور البيئــي الشــديد مــن دون
تحقيق أي من أهداف األمن الغذائي .بل أثرت هذه
السياســات ســلبا ً عىل األمن املائي ،وخاصة موارد
املياه الجوفية غري املتجددة التي شــهدت انخفاضا ً
يف مســتوياتها وتصاعدا ً يف نسب ملوحتها.
وقــد انتهــت دراســة شــملت األردن وتركيــا
والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطني
ولبنان إىل أن أكثرها يعاني عجزا ً بنيويا ً يف موارد
امليــاه مــن الضخامــة بحيــث ال يمكن أن يســتمر
طويـاً ســحب كميــات امليــاه املســتغلة حاليا ً من
املصــادر املتناقصة.25
واليمــن هــو أشــد البلــدان العربيــة تعرضا ً
للمخاطــر مــن ناحية األمن املائــي والغذائي ،إذ
استنزف  19من أصل  21خزانا ً للمياه الجوفية.
وليــس باقــي البلــدان العربيــة أفضــل حــاال ً.
فــاألردن يواجه عجزا ً مائيـا ً هائالً ،وقد يتهاوى
نصيــب الفرد من املياه فيه مــن  200مرت مكعب
إىل أقــل مــن مائــة مــر مكعب يف غضــون ثالثة
عقود  .26وتعد اإلمارات العربية املتحدة وتونس
والجزائر والعراق واملغــرب ضمن بلدان العجز
املائــي التــي تســتهلك مــن املياه أكثــر بكثري من
مواردها املائيــة املتجددة .27
وتعتمــد البلــدان العربيــة الخليجيــة عــى
تحليــة مياه البحر عىل نطاق واســع .ويوجد اآلن

أكثــر من مائــة معمل تحليــة يف البلــدان العربية
الخليجيــة .وتغطي املياة املحالة نســبة كبرية من
الطلــب الكيل عىل املياه يف بلــدان الخليج العربي،
حيــث وصلت هذه النســبة يف عام  2005إىل  40يف
املائــة يف عُمان واململكة العربية الســعودية ،و92
يف املائة يف البحرين ،و 97يف املائة يف الكويت ،و99
يف املائــة يف قطر.28
غــر أن لهــذه املعامــل أرضارهــا املتنوعــة.
فهــي مكلفــة ،كثيفة اســتخدام الطاقــة ،ومنتجة
للغــازات الدفيئــة .كما تتســبب يف زيــادة ملوحة
ميــاه البحــار املحيطــة بها من خالل إعــادة امللح
املســتخلص إليهــا ،مــا يقلل بدوره مــن كفاءتها،
ويرض باألحياء البحريــة .ويقدر أن ملوحة املياه
يف مواضــع مــن الخليــج بلغــت ثمانيــة أضعاف
معدلها الســابق .ومع ذلك ينمو سوق تحلية مياه
البحــر بمعــدالت ضخمة.29
وتحــذر الدوائــر املعنيــة بالبيئــة يف البلــدان
العربيــة مــن أن اإلرساف يف اســتعمال امليــاه
والطاقــة ،واألمــران مرتبطــان بقــوة ،ال بــد أن
يتوقــف لتفادي الكارثــة اإليكولوجية املحتمة إذا
مــا اســتمرت األنمــاط الراهنة .وبالتأكيــد ،ما لم
ينقذها اكتشــاف تقانــي باهر ،ســتعاني املنطقة
العربيــة عجزا ً مائي ـا ً مروّعا ً.
وقد يؤدي النزاع عىل املياه إىل نشوب نزاعات
ورصاعــات يف املنطقة وحولهــا ،يتعني العمل عىل
تســويتها ســلميا ً ،األمر الذي يمكن للعمل العربي
املشــرك أن يســهم فيــه بفعالية .ويتعــن هنا أال
ننىس أن الرصاع يف دارفور مثالً بدأ بأزمة جفاف
أسيئت إدارتها .وتواجه مرص اآلن مخاطر محتملة
إلنشــاء إثيوبيا للسدود عىل النيل األزرق.

اآلثار المحتملة لتغيّ ر المناخ
تشــر التقديــرات إىل أن املنطقــة العربيــة
ستشــهد نتيجــة لتغــرّ املناخ تغــرّ ات يف درجات
الحــرارة ومعــدالت هطــول األمطــار ،وزيادة يف
تواتــر الكــوارث والحــوادث املتطرفــة وجريان
امليــاه الســطحية ومعــدالت تدفــق األنهــر .وأما
النتائــج املحتملــة لهذه التغــرّ ات ،فهي تراجع يف
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سيؤدي ارتفاع
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منســوب املوارد املائية يف أحواض األنهر الكبرية
والصغرية ،بما فيها أحواض األنهر املشرتكة التي
تُســتم ّد منها املياه العذبة؛ وتدهور يف نوعية مياه
األنهر واملناطق الســاحلية جراء ارتفاع مســتوى
ســطح البحــر وترسب امليــاه املالحــة إىل طبقات
املياه الجوفية يف املناطق الساحلية؛ وانخفاض يف
معدالت تغذية املياه الجوفية األحفورية املتجددة
وغري املتجددة ،والحد من توفّر املياه الســطحية.
وأكثــر املناطــق تعرضـا ً للخطــر مــن ارتفاع
مســتوى ســطح البحر ،إما عىل صــورة إغراق أو
زيــادة ملوحــة الرتبة وميــاه اآلبــار الجوفية ،هي
املناطــق الســاحلية للبلــدان العربية حيــث يرتكز
معظــم النشــاط االقتصــادي ،وخاصــة الزراعي،
والتجمعات الســكانية.
وانتهت دراســة أجراها املنتدى العربي للبيئة
والتنميــة باســتخدام تقانــة االستشــعار عن بعد
إىل أن ارتفاع مســتوى ســطح البحــر بمقدار مرت
واحد ســيكون له آثار خطرية عىل الجزائر ومرص
واملغرب واململكة العربية الســعودية وسيؤثر عىل
أكثــر من  37مليون شــخص يف املنطقة.30
وينتظــر أن يــؤدي ارتفــاع مســتوى ســطح
البحــر إىل إغــراق مــا نســبته  1يف املائــة إىل  3يف
املائــة من أرايض كل من اإلمارات العربية املتحدة،
وتونــس ،والجزائــر ،وقطر ،والكويــت ،واملغرب
املتاخمــة للبحر .أما يف مرص ،أكثر البلدان العربية
اكتظاظا ً بالسكان ،فتواجه  12يف املائة من أخصب
األرايض الزراعيــة خطر البوار.
وهنــاك أرضار أخــرى متعـدّدة لتغــرّ املناخ.
فتضافــر اســترشاء الجفــاف وازديــاد شــدته مع
تغــرّ أطوال الفصول قد يُنقص مــن غلة الزراعة
إىل النصــف إن لــم تطبق إجــراءات وقائية بديلة،
شاملة تطوير ســاالت زراعية قادرة عىل التكيّف
مــع الظروف املناخية املســتجدة.
ويُتوقــع أن تتعــرض صحــة البــر ملخاطر
نتيجــة الرتفــاع درجات الحرارة .فمــن املحتمل
أن يزيد انتشار املالريا ،التي تصيب حاليا ً ثالثة
ماليــن نســمة يف العام يف املنطقــة العربية ،وأن
تغــزو مناطق جديدة بســبب أثر ارتفاع درجات

الحــرارة عىل فــرة حضانة العائل ،ومســاعدتها
عىل التكاثر واالنتشــار .وعىل الخصوص ،ينتظر
أن يــزداد انتشــار املالريا والبلهارســيا يف مرص
واملغرب والسودان .وسيزيد الرتكز األعىل لثاني
أكســيد الكربون وعواصف الرمال األكثر تواترا ً
واألشــد قســوة من أمراض الصدر والحساسية
يف املنطقة.
ويُخــى أن تعانــي الســياحة أيض ـا ً .حيــث
ســيتدهور شــعور الســائحني بالراحــة نتيجــة
للحرارة األشــد يف فصل الصيــف ،وكمثال ،ينتظر
أن تبهت ألوان الشــعب املرجانية يف البحر األحمر
ما يرض بالسياحة يف األردن ومرص .وسيرض تآكل
الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر بالسياحة
يف األردن وتونس ولبنان ومرص واملغرب ،خاصة
حيث الشــواطئ الرملية ضيقة واملباني قريبة من
البحر كما يف ســاحل مرص الشمايل.
ويتو ّقــع أن يترضر التنــوع الحيوي ،املتدهور
أصـاً ،مــع تغــرّ املناخ ،فقــد يرتتب عــى ارتفاع
الحرارة بدرجتني انقراض ما يصل إىل  40يف املائة
من األنواع الحيوية املوجودة .ويف البلدان العربية
تكوينــات فريــدة يمكن أن تتــرر يف هذا الصدد
مثــل مســتنقعات البــوص يف العــراق ،وسالســل
الجبال املرتفعة يف عُمان واليمن ،وسالسل الجبال
املجاورة للشــواطئ حول البحر األحمر.
وال خطــط جــادة لحمايــة البيئــة ،وملكافحة
لتغي املنــاخ يف البلــدان العربية،
اآلثــار الضــارة ّ
31
منفــردة أو مجتمعــة .

مخاطر بيئية موضعية
االنبعــاث الزائد للغازات الدفيئة سِ ــمة ضارة
تختــص بها البلــدان العربية النفطيــة .ففي عام
 ،2008تربعــت قطــر عــى قمة نصيــب الفرد من
انبعــاث هــذه الغــازات يف العالم ،عنــد  49.1طن
مــري ،وتبعتهــا الكويت ( 30.1طــن مرتي) ،ثم
اإلمــارات العربيــة املتحدة ( 25.0طــن مرتي).32
ويجدر مالحظة أن قســما ً من االنبعاثات الغازية
يف هــذه البلدان يعود إىل اســتخراج النفط والغاز
وإشــعال الغــاز املصاحــب للنفط ،وتحليــة مياه
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البحــر .من ناحيــة أخرى ،يالحــظ أن قلة تعداد
ســكان هذه البلدان املرتفعــة االنبعاثات ،وتدني
اإلنبعــاث يف غالبية البلــدان العربية (عند الطرف
األدنــى نجــد اليمــن والصومال بحــوايل  0.1طن
مــري لكل منهما) ،يخفِّض من مســاهمة املنطقة
العربيــة ككل يف حجــم انبعــاث الغــازات الدفيئة
عىل مســتوى العالم ،والتي تقل عــن نصيبها من
مجمــوع ســكان األرض .وباملقابــل ،ينتظــر أن
تغي
تقايس البلــدان العربية نصيبا ً ظاملا ً من آثار ّ
املناخ الســيئة كما سلف.
ويف حــن تتمتــع البلــدان العربيــة بمصــادر
هائلــة من الطاقة املتجددة ال ســيما طاقة الرياح
والطاقة الشمســية ،فإن االستثمار التجاري لهذه
املصــادر مــا زال محــدودا ً جــدا ً ،إذ لــم تتجاوز،
عىل ســبيل املثال ،نســبة مســاهمة هــذه املصادر
يف الطاقــة الكهربائيــة  0.2يف املائــة مــن الطاقــة
الكهربائيــة املنتجة.33
وقد أفضت ســنوات االحتالل والحكم الســيئ
يف العراق إىل متالزمة كوارث بيئية محققة .وتمثل
بقايــا اليورانيــوم املنضب الذي اســتعمل يف غزو
العراق واحتالله خالل الفرتة  2011-2003وكذلك
يف حــرب التحالف عــى العراق بعد غــزو الكويت
يف عام  ،1991مشــكلة بيئية موضعية مســتفحلة،
حيــث يتوقع أن تبقى ســببا ً ملخاطر صحية بالغة
الخطــورة ألجيال كثرية .ويشــر تقرير حديث إىل
أن نحو  15يف املائة من املواليد يف الفلوجة منذ عام
 2003يعانون من التشــوهات الخلقية.34
ومــن أكــر التحديــات التــي تواجــه املنطقة
مخاطــر اإلشــعاعات النوويــة الصــادرة مــن
املفاعــات الخارجــة عن رقابــة الوكالــة الدولية
للطاقــة النوويــة ،كمــا هــي الحــال مــع مفاعــل
ديمونــا اإلرسائيــي .وهــذا أمــر يســتدعي موقفا ً
عربيا ً متجانسـا ً للتعاطي مع مثل هذه التحديات،
وخاصــة أن الــدول العربية قد أكــدت عىل حقها
يف اســتعمال مزيــج مصــادر الطاقــة كخيــار
اســراتيجي يف التنميــة املســتدامة (ومنهــا خيار
الطاقــة النوويــة) كما جــاء يف اإلعــان الوزاري
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أزمات ثقافية ومعرفية تكبح
النهضة وتقوض األمن اإلنساني
العربي
إضافــة إىل األســباب السياســية واالقتصادية
املبــارشة ،تســهم يف حالــة التأخــر االقتصــادي
واالجتماعــي يف املنطقــة العربيــة أســباب هامــة
أخــرى ،قــد تكــون جذورهــا أزمــة تعانــي منها
الحضــارة العربية .وتشــكل هذه األزمــة الثقافية
عائقـا ً مســتقبليا ً للتقــدم إذا ما تركــت عىل حالها
ومفتاحا ً للنهضة إذا ما أصلحت بالتجديد واإلبداع.

أزمة الثقافة العربية بين االنفعال
والتقليد االنفعالي
تعانــي الحضــارة العربيــة مــن أزمــة فقدان
حيويــة املــوروث الثقــايف إىل حــد مــا فتــئ يهدد
مقوّمات التطور االجتماعــي واإلبداع الحضاري.
فاملوروث الثقايف بحد ذاته ليس عائقا ً أمام التقدم
االجتماعــي حتى وإن كانت بعــض مكوّناته قابلة
أحيانـا ً ألن تكــون حائلــة دونه .والعامــل املحدد
لهــذه القابلية هو املنظــور التوظيفي الذي يحوّل
املوروث الثقايف إمــا إىل محرك أو إىل عائق للتقدم
االجتماعي .ويحصل ذلك خالل الرصاع عىل القيم
واملصالــح املادية والخلقية لألمــة جماعة وأفرادا ً،
بــن من يريد أن يبقى عىل هيئــة املجتمع القديمة
ومن يريد أن يؤســس لهيئة جديــدة .ويكون هذا
الــراع حيـا ً وأهليـا ً عندمــا يقوم عليــه مجتمع
مدنــي نشــط وذاتــي .لكن هــذه الحيويــة الذاتية
تنكفــئ أحيانا ً تحت تأثري التدخل األجنبي بالعنف
أو باملهادنــة ،فتنبثق من هــذه العالقة بني املايض
واملســتقبل يف حضــارة مــن الحضــارات ،قضايــا
تنتج من فشــل الــزرع العنيف لقيم ثقافة أجنبية،
فتقوّض ذاتيــة املجتمع املدنــي الواحد وحيويته.
وتتمثــل علــل هــذه األزمــة الحضاريــة يف
أمريــن ،أولهمــا اقتصــار املوقف عــى رد الفعل
عــى املؤثــرات الخارجيــة ،وثانيهمــا التبعيــة
الناتجــة مــن ذلــك عــى املســتويني الفكــري

تعاني الحضارة
العربية من
أزمة فقدان
حيوية
الموروث
الثقافي إلى
حد ما فتئ
يهدد
مقومات
ّ
التطور

االجتماعي
واإلبداع
الحضاري
***
الموروث
الثقافي بحد

ً
عائقا
ذاته ليس
أمام التقدم
االجتماعي
حتى وإن كانت
مكوناته
بعض
ّ
ً
أحيانا
قابلة

ألن تكون حائلة
دونه
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تتمثل
علل األزمة
الحضارية
في أمرين،
أولهما اقتصار
الموقف
الحضاري على
رد الفعل على
المؤثرات
الخارجية،
وثانيهما
التبعية الناتجة
من ذلك على
المستويين
الفكري
والمؤسسي.
وهذا ما أصاب
الطموحات
التاريخية لألمة
بما يشبه
الكساح وحال
دونها وكل
إمكانية للتجديد
والخلق
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واملؤســي للثقافــة العربيــة اإلســامية حاليـا ً.
وهــذا مــا أصــاب الطموحــات التاريخيــة لألمة
بما يشــبه الكســاح وحــال دونهــا وكل إمكانية
للتجــارب الحيــة ،ومن ثــم دونهــا وكل إمكانية
للتجديــد والخلــق يف التاريــخ الحديــث.
وكان موقــف االنفعــال والتقبــل تاريخيــا ً
نتيجــة إللحــاح الفعــل قبــل التأســيس النظــري
الصحيــح لــه .وانعكس هذا ســلبا ً عــى االجتهاد
الفقهــي فتقلــص دوره حتــى كاد ينحــر يف
التربيــر البَعــدي وبطــرق ملتوية لتبنــي الحلول
املوجــودة التــي أبدعتهــا ثقافــات أخــرى ،بعــد
صمــود أويل أمــام التأثــر الخارجــي ورفــض
ســطحي له يحوّل األخذ بــه إىل حاجة ملحة بعد
فــوات أوان الفكــر املبدع.
وقــد بــدأ هــذا املوقــف منــذ تبنــي املســلمني
ملؤسســات االمرباطوريتــن الروميــة والفارســية
وظل ســاريا ً حتى التاريخ املعارص بتبني التنظيم
الغربــي لــكل أوجــه الحيــاة وخاصــة األنظمــة
السياســية والرتبويــة واالقتصاديــة ،فضـاً عــن
مضمــون الفكــر النظــري والعميل وشــكله.
وقــد أدت االســتعارة النظريــة واالســترياد
دون تمحيص من الثقافات األخرى ،إىل أن يصبح
علــم أصول الدين مجرد دفــاع عن بعض الصيغ
الجامــدة للعقيــدة مــن حيث هي طيــف للحقيقة
بــدال ً من أن يكون بحثـا ً متواصالً عــن الحقيقة.
فكانت نتيجــة هذا التحريف النظري نفيا ً للخيال
مــن حيث هــو معني اإلنتــاج الرمــزي للنظريات
العلميــة والفنون الجميلة ومعــن اإلنتاج التقني
للمؤسســات املاديــة والفنــون اآلليــة .والنتيجــة
كانــت ضمورا ً لإلبداع املــادّي والروحي.
وأدت االســتعارة العمليــة واملتمثلــة يف
اســتصحاب حــال رشعي من الخــارج ،إىل تحويل
أصــول الفقه إىل دفاع عــن صيغة جامدة للقانون
مــن حيث هو رؤية للحق بدال ً مــن أن يكون بحثا ً
متواصـاً عــن العــدل ورشوط تحقيقــه .فكانت
حصيلة هذا التحريف تجميد العقل العميل وذبول
كل إبداع خلقي ومؤســي ،فباتت دولنا تســتورد
املؤسســات كما تســتورد البضائع.

ومــع إزالة وظائــف الخيال النظــري والعميل
أزيلــت وظائــف العقــل العمــي والعقــل النظري
فألغي دور االجتهــاد ،وهو جوهر العقل النظري
والعمــي املجرديــن ،ودور الجهــاد ،وهــو جوهر
العقــل النظري والعمــي التطبيقيني.
ومع غيــاب الشــجاعة العقليــة والخلقية كان
الحــل الســلبي املمكن عقـاً هو حل ســد الذرائع،
وهو إيجابا ً استعارة أي حل جاهز لتجنب مغامرة
إبداعيــة قــد تتضمــن شــيئا ً مــن الفــوىض وعدم
االنضبــاط .وملــا كان ســد الذرائع تعميمـا ً للمنع،
بات التحريم بديالً عن اإلباحة .وبذلك أصبح ســد
الذرائع وفتحها مستندا ً إىل إعادة ضمنية للسلطات
الروحيــة والزمنية التي تدّعي دور وســاطة كان
الديــن قد ألغاها بني اإلنســان وربه.
واملنــع الذي هو الحل األيــر يبدأ مع التقزيم
املضاعف للمؤسســات البديلة التي أبدعها اإلسالم
ولــم يجســدها املســلمون للقصور النظــري الذي
أصــاب فكرهــم .ف ُقـزّم دور االجتهــاد والجهــاد
موضوعــا ً ،فأصبحــا محصوريــن يف االجتهــاد
الفقهــي والجهــاد القتــايل؛ وبهــذا همشــت مواد
العلوم يف االجتهــاد ،وأصبح الجهاد مقصورا ً عىل
الحــرب املقدســة مــن دون األدوات املبارشة وغري
املبــارشة التــي تحقق رشوط النجــاح يف أي حرب
مقدســة كانت أو غري مقدّســة.
كما ُقـزّم دور االجتهــاد والجهــاد يف معناهما
الذاتــي وباتــا فرض كفاية ،فاقتــر االجتهاد عىل
الفقهاء بدال ً من أن يكون فرض عني عىل كل مؤمن
ينبغــي أن يطلــب العلم من املهد إىل اللحد بنفســه؛
واقترص الجهاد عىل املحاربني الذين أصبحوا طبقة
سياســية أو جيوش ارتزاق بدال ً من وظيفة الدفاع
الذاتــي العامة التــي ينبغي أن يقوم بها كل مؤمن.
وإذا كان الحــر املوضوعــي قــد أرض
بالعلــوم النظريــة والعمليــة (االجتهــاد املبتور)
ومعهما تطبيقاتهمــا الجمالية والتقنية والخلقية
واملؤسســية (الجهــاد املبتــور) فقــد باتــت األمة
كســيحة ليــس لهــا فكــر نظــري وال عمــي وال
تطبيقــات مبدعة للنوعني .فالحــر الذاتي أزال
االلتــزام العــام مــن قبــل كل املســلمني يف حيــاة
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الجماعــة ،فتخلت األمة عن دورها وباتت ســلبية
يكبلهــا منطــق التقليــد املــزدوج للمــايض األهيل
وللحــارض الغربــي.35

مخاطر ثقافية حالّ ة
مــع االســتباحة الخارجيــة والداخليــة لألمة،
أدت أزمة الثقافة العربية واإلســامية وخاصة ما
تعلق منها بتشويه مفهومي الجهاد واالجتهاد ،إىل
بروز فئات متطرفة تتبنى تأويالت فقهية متشددة
تقيص اآلخر ،وتحد من الحقوق والحريات العامة،
خاصة بالنســبة للنســاء وغري املســلمني .وتنصب
املرجعيــة اإلســامية يف عــرف هــذه الفئــات ،يف
املقــام األول ،عىل تطبيق أحكام الرشيعة باملفهوم
الشــكيل ،بــدال ً من إســام العقل والعــدل واإلخاء
واملســاواة واملحبة والرتاحم.
واتســم خطــاب هــذه الفئــات املتطرفــة
بالتعصــب الطائفي ،فزرع بذور فتنة باتت تهدد
وحــدة األمــة .ولــم تتوقــف عواقــب تشــدد هذه
الفئــات عند الخطــاب ،بل انتهج بعض أشــياعها
العنــف املنظّ ــم ضــد املســيحيني من أبنــاء األمة،
وأتباع بعض املذاهب اإلسالمية األخرى .ويف كل
هــذا ما ينفخ يف نريان تفتيت املنطقة العربية عىل
أســس طائفية ومذهبية.
اإلطار 4-7

ويف أعقــاب االحتــال األمريكي للعراق يف عام
 ،2003تعــرض املســيحيون العراقيــون ،وهم من
أعــرق التجمعات املســيحية يف العالــم ،لعنف غري
مســبوق اســتهدف حياتهم ،وممتلكاتهم ،وأماكن
عبادتهــم ،وأدى إىل هجــرة أعداد كبــرة منهم إىل
الخــارج .ويقـدّر أن عدد مســيحيي العــراق الذي
تجــاوز املليون شــخص قبــل االحتــال ،انخفض
إىل أقــل مــن النصف بعد تصاعــد العنف الطائفي
بعــد االحتــال .36وما زال العــراق ينكوي بنريان
االقتتــال الطائفي واملذهبي حتى بعد مرور عامني
عــى انتهاء االحتالل.
ولم يســلم أبناء األمة عــى اختالف مذاهبهم
من الفتاوى املتطرفة ومن أعمال العنف ضدهم.
وتتناقــض الفتــاوى من هذا القبيــل مع صحيح
الدين كما يتبني من الفتوى التي أصدرها شــيخ
األزهر يف نيســان/أبريل من عام .1960
ويف محاولــة إكــراه املســيحيني واملســلمني
مــا يتنــاىف ومبــادئ املواطنــة املســاوية لجميــع
املواطنــن ،ناهيــك عن أصول الدعوة يف اإلســام
القويــم وآداب الدعــوة يف صحيــح الرشيعــة،
والقــرآن والســنة الثابتــة عىل حد ســواء .فليس
لغــوا ً أن تبــدأ كل ســورة مــن آي الذكــر الحكيم
بالبســملة :بســم الله الرحمن الرحيــم ،التي تتبع

أدى تشويه
مفهومي
الجهاد
واالجتهاد،
إلى بروز فئات
متطرفة زرع
خطابها بذور
فتنة باتت
تنفخ في
نيران تفتيت
المنطقة
العربية على
أسس طائفية
ومذهبية

وثيقة األمان :العهدة املحمدية للمسيحيني

«هــذا كتــاب كتبــه محمــد بــن عبــد اللــه إىل كافــة النــاس أجمعــن بشــرا ً ونذيــرا ً ومؤتمنـا ً عــى وديعــة اللــه
يف خلقــه لئــا يكــون للنــاس عــى اللــه حجــة بعــد الرســل وكان اللــه عزيــزا ً حكيمـا ً كتبــه ألهــل ملتــه ولجميــع
مــن ينتحــل ديــن النرصانيــة مــن مشــارق األرض ومغاربهــا ،قريبهــا وبعيدهــا ،فصيحهــا وعجميهــا ،معروفهــا
ومجهولهــا ،كتابـا ً جعلــه لهــم عهــدا ً فمــن نكــث العهــد الــذي فيــه وخالفــه إىل غــره وتعــدى مــا أمــره كان لعهــد
اللــه ناكثـا ً ،ومليثاقــه ناقضـا ً ،وبدينــه مســتهزئا ً ،ولل ّعنــة مســتوجبا ً ســلطانا ً كان أو غــره مــن املســلمني املؤمنــن:
 ال يغري أســقف من أســقفيته وال راهب من رهبانيته وال حبيس من صومعته وال ســايح من سياحته وال يهدم بيت منبيوت كنائســهم وبيعهم وال يدخل يشء من بناء كنايســهم يف بناء مســجد وال يف منازل املســلمني فمن فعل شيئا ً من ذلك
فقد نكث عهد الله وخالف رســوله وال يحمل عىل الرهبان واألســاقفة وال من يتعبد جزي ًة وال غرامة وأنا أحفظ ذمتهم
أيــن مــا كانــوا من بر أو بحر يف املرشق واملغرب والشــمال والجنــوب وهم يف ذمتي وميثاقي وأمانــي من كل مكروه».
وكتب عيل بن أبي طالب هذا العهد بخطه يف مســجد النبي وشــهد بهذا العهد صحابة رســول الله صىل الله عليه وسلم.
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اإلطار  5-7فتوى األســتاذ األكرب الشــيخ محمود شلتوت ،شيخ الجامع األزهر يف جواز التعبد بمذهب
الشيعة اإلمامية

قيــل لفضيلتــه« :إن بعــض الناس يرى أنه يجب عىل املســلم لکي تقــع عباداته ومعامالته عىل وجه صحيــح أن يقلد أحد
املذاهب األربعة املعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة اإلمامية وال الشيعة الزيدية ،فهل توافقون فضيلتکم عىل هذا الرأي
عىل إطالقه فتمنعون تقليد مذهب الشــيعة اإلمامية االثنا عرشية مثالً».
فأجاب فضيلته« :إن اإلسالم ال يوجب عىل أحد من أتباعه اتباع مذهب معني بل نقول :إن لکل مسلم الحق يف أن يقلد
بــادئ ذي بــدء أي مذهب مــن املذاهب املنقولة نقالً صحيحا ً واملدونة أحکامها يف کتبهــا الخاصة ،وملن قلد مذهبا ً من هذه
املذاهــب أن ينتقــل إىل غريه  -أي مذهب کان  -وال حرج عليه يف يشء من ذلك.
إن مذهب الجعفرية املعروف بمذهب الشــيعة اإلمامية االثنا عرشية مذهب يجوز التعبد به رشعا ً کســائر مذاهب أهل
السنة.
فينبغــي للمســلمني أن يعرفــوا ذلك ،وأن يتخلصوا من العصبية بغري الحق ملذاهــب معينة ،فما کان دين الله وما کانت
رشيعتــه بتابعــة ملذهــب ،أو مقصورة عــى مذهب ،فالکل مجتهدون مقبولــون عند الله تعاىل ،يجوز ملــن ليس أهالً للنظر
واالجتهــاد تقليدهــم والعمل بما يقررونــه يف فقههم ،وال فرق يف ذلك بــن العبادات واملعامالت».
اإلطار 6-7

الفتنة أشد من القتل

من القرآن الكريم.
َ ْ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
﴿وال ِفتنة أشد َّمِن القت ِل ﴾ َّ(ســورة َالبقرة ،اآلية .)191
ُ ْ َ َّ ً
َ َّ
َ َ ُ
ات ُقوا ف ِْت َن ًة ل تُص َ َّ
يب ال
﴿و
ِين ظلموا مِنكم خاصة ﴾...
ِ
األنفــالْ ،اآليــة .)25
(ســورة
ُْ َ َ َْ
َ
َ َ َْ َٰ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
اب تعالوا إِل كِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم ﴾...
﴿قل يا أهل الكِت ِ
64
(ســورة آل عمـ
ـرانُ َ ،
اآلية َ )َ .
َ َ َّ ُ ُ
َّ ِّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ َ
آمنَ
ْ
نز ل إِل ِه مِن رب ِه وَالمؤ مِنون ك
﴿آمن الرسول بِما أ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ِ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ِّ ُّ ُ
بِاهللِ و ملئ ِكتِ ِه و كتبِ ِه و رسلِ ِه ل نفر ق بي أح ٍد من رسلِ ِه ﴾...
(ســورة البقــرة ،اآلية .)285
اســم الــرب بصفتــن همــا صيغتــا مبالغــة مــن
الرحمــة .ويعتــر اللــه أن اللــن يف الدعــوة فــرع
مــن رحمة اللــه للعاملني ،دعــاة ومدعوين ،وينهى
قطعـا ً عن الفظاظة وغلظة القلب لكونها مثبطات
َ َُ
َ َ ْ َ ِّ
ت له ْم ۖ
لغــرض الدعــوة﴿ :فبِما َرح ٍة م َن الل َِّ ِل
َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
َ َ
ب لنفضوا م ِْن ح ْول ِك
و َلو كنت فظا غلِيظ ال َقل ِ
ْ ُ َُْْ َ ْ َْ ْ ُْ
ۖ فاعف عنهم واستغفِر لهم﴾ .37كمــا ويؤكــد الله
عــى الحكمــة واملوعظة الحســنة طريقـا ً للدعوة:
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َ ِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ ُ َٰ َ
السن ِة
يل رب َك بِال ِكم ِة والموعِظ َ ِة
ل سب
ِ
﴿ادع إ ِ
ِ
َ َ ْ ُ َّ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
وجادِلهم بِال ِت ه أحسن إ ِ َن ربـك هو أعلم بِمن
َ َّ َ
َ
َ َُ ْ َُ َُْْ َ
ضل عن ســبِيلِ ِه وهو أعلم بِالمهتدِين﴾.38
التأخر المعرفي واإلبداعي
البــر ،حاملــو البنــى الرمزيــة ومعــن
املعرفــة ،هــم أغــى ثــروات األمــة .والتعليــم
هــو الســبيل األســايس إلكســاب البــر القــدرة
األساســية ،أي املعرفــة.
ولكــن النســق التعليمــي يف البلــدان العربيــة
ينقســم إىل شــطرين منفصلــن ومتباعديــن.
الشــطر األول حكومــي ضخــم والشــطر الثاني
خــاص ،يتفاوتــان مــن حيــث املــوارد ،ونوعيــة
التعليــم ،وجودة العمليــة التعليميــة ،وكذلك من
حيث مســتوى الطالب ،وما يكتســبون الحقا ً من
مؤهــات ال تتيح لهم فرصا ً متســاوية يف ســوق
عمــل تشــكو الكثري مــن النواقص.
وعــى الرغــم مــن التقــدم يف تعميــم التعليم،
يبقــى يف الواقــع الكثري من األدلة عــى أن التقدم
العــددي لــم يرافقــه تقدّم باملســتوى نفســه عىل
صعيد الجودة .فأنماط التعليم يف البلدان العربية
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ال تــزال قــارصة عن تزويــد املتعلمــن باملهارات
املطلوبــة لرفع الكفــاءة اإلنتاجية ولبنــاء القدرة
عــى االبتــكار ،وخصوصـا ً يف اكتســاب املعرفــة
وإنتاجها ،والتعلم الذاتي ،والتحليل والنقد ،وهي
مهارات أساســية لــكل عمل إبداعي.
ويبــدو انخفاض مســتوى التحصيــل العلمي
يف البلــدان العربيــة جليــا ً عنــد املشــاركة يف
االختبــارات الدوليــة .ففي اختبــار  2011ملادتي
الرياضيــات والعلوم ،جاءت نتيجة جميع البلدان
العربية املشاركة بعيدة عن املتوسطات واملعايري
الدوليــة ،حيث لــم يصل أي من البلــدان العربية
األربعــة عــر املشــاركة إىل مجمــوع الدرجــات
املحــدد لتقييــم األداء وهــو  500درجة.39
وقــد بيّنت نتائــج بحوث تقييــم التعليم لعام
 2007يف مادتــي العلــوم والرياضيــات أن غالبية
املدارس يف البلدان العربية املشــاركة يف الدراســة
تتســم بعــدد قليل مــن الطلبة املتميزيــن ،وأعداد
ضخمة من الطلبة الحاصلني عىل درجات متدنية.
وجيل أن مثل هذا النسق التعليمي يتيح «مستوى
مرتفعا ً» لقلة و«مســتوى رديئا ً» للغالبية الكربى
وال يمكن اعتباره قد حقق جودة التعليم للجميع.
وتــرز هذه النتائج الحاجة امللحة لرفع مســتوى
التعليــم يف مدارس املنطقــة العربية .40وقد يصح
القــول إنّ املتميزيــن يتفوقــون عــى الرغــم مــن
النســق التعليمي القائم ،وليس بسببه.
واعرتافـا ً بهــذه الحاجــة امللحة ،يؤكــد إعالن
الدوحة (أيلول/ســبتمرب  )2010لوزراء التعليم يف
الــدول العربية عىل األهمية البالغــة ملتابعة نوعية
التعليــم ،ويعــرف بقصــور اإلمكانيــات القُطرية
عــن إجراء بحوث التقييــم املطلوبة ،ومن ثم يدعو
اإلعالن إىل إنشــاء برنامج عربي مشــرك لبحوث
تقييــم نوعية التعليــم ونواتج التعلم.41
وعــى صعيــد التعليــم الجامعي ،لــم ترق أي
جامعــة عربيــة إىل موقع بني أفضــل مائة جامعة
يف العالــم ،بينمــا ظهــرت يف تلــك املجموعة ثالث
جامعات مــن إرسائيل.42
وال يضــم تصنيــف التايمــز للتعليــم العــايل
ألفضــل  400جامعــة يف العالــم للفــرة -2012

 2013إال جامعــة واحــدة عربيــة (جامعــة امللــك
عبد العزيز ،الســعودية) .ويتميــز هذا التصنيف
بأخــذ جميــع املهــام األساســية للجامعــة يف
االعتبار شــاملة التدريــس والبحث ونقل املعرفة
واالنفتــاح عىل العالــم .ولتكملــة الصورة ،يضم
هــذا التصنيــف أكثــر مــن  60جامعــة يف آســيا،
واحــدة منهــا فقــط عربيــة ،وواحــدة يف إيران،
بينما يشــمل ثالث جامعــات يف إرسائيل وخمس
جامعــات يف تركيــا .ويضــم التصنيــف أربــع
جامعــات يف أفريقيــا ،جميعها يف جنوب أفريقيا.
ويقــع يف أمريكا الجنوبية ثالث جامعات ،اثنتان
منهــا يف الربازيل .43

وهن البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي
قليلــة هــي املعلومــات املتاحــة يف املصــادر
الدولية عن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
يف البلــدان العربيــة .لكـ ّن الواضــح أن منظومــة
اكتســاب املعرفــة املتقدمــة ضعيفــة ،وبالتأكيــد
أضعــف كثريا ً من مقتضيات املســاهمة الفعالة يف
مــروع التنمية اإلنســانية.
فمنظومــة البحــث والتطوير تفتقــر إىل املوارد
املخصصــة وتشــكو مــن ضعــف البنية املؤسســية
عــى الرغم من الوفرة النســبية للقــدرات البرشية.
ويبــدو أن القــدرات البرشيــة املتوفــرة يف ميــدان
البحــث والتطويــر يف البلــدان العربيــة ال تحقــق
كامــل عطائهــا .وتعرب هــذه املفارقة عــن أحد أهم
مســببات هجرة الكفــاءات وعواقبها التي تتفاقم يف
ظــل العوملــة .وال عجب يف ظل هــذا الواقع أن يقل
ناتــج البحــث والتطوير وتــردى إنتاجيته ،نســبة
إىل الطاقــات البرشيــة املتاحة .فنصيــب العرب من
النــر العلمــي يف العالم يقل عــن  1يف املائة ،بينما
يمثلــون أكثــر من  4يف املائة من ســكان العالم ،وال
يظهرون عىل خريطة تســجيل الرباءات بما يتناسب
مــع املقدرة البرشيــة واملالية.44
ـر البلــدان العربية يف اإلنفاق عىل البحث
وتقـ ّ
العلمــي والتطوير التقاني ،ففــي البلدين النفطيني
الوحيديــن اللذيــن توفرت عنهمــا بيانات ،الكويت

يتيح النسق
التعليمي
العربي
«مستوى

ً
مرتفعا» لقلة
و«مستوى

ً
رديئا» للغالبية
الكبرى
***
ً
اعترافا بقصور
اإلمكانيات
القطرية ،دعا
ُ
وزراء التعليم
العرب إلى
إنشاء برنامج
عربي مشترك
لبحوث تقييم
نوعية التعليم
ونواتج التعلم
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واململكة العربية الســعودية ،لم تتعد نسبة اإلنفاق
عــى البحــث العلمــي والتطويــر التقانــي  0.1يف
املائــة مــن الناتج املحيل اإلجمــايل ،وبلغت يف مرص
 0.2يف املائــة .وعــى الرغم من أن قطــر أعلنت عن
تخصيــص نســبة قدرهــا  2.8يف املائــة ،ال تتضمن
بيانــات اليونســكو معلومات عن قطــر .واملقارنة
مع نســبة اإلنفاق البالغــة  4.3يف املائة يف إرسائيل
و  3يف املائــة يف كوريا ،مــع أخذ حجم الناتج املحيل
اإلجمــايل يف االعتبــار ،تد ّل عىل تأخر عربي كبري يف
هذا املجال .45
وليــس غريبا ً ،والحال كذلك ،أن تتدنى مؤرشات
نواتــج البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي يف
البلدان العربية.
وفيمــا يتصــل بالنــر ،يقــل عــدد األبحــاث
املنشــورة من مرص ،أكثــر البلدان العربيــة إنتاجا ً،
عن نصف األبحاث املنشــورة مــن إيران ،وعن ثلث
األبحاث املنشــورة من إرسائيل ،وعن ربع األبحاث
املنشــورة مــن تركيــا ،وعــن تُســع األبحــاث التي
تنرشهــا كوريــا أو الهنــد ،وال مجــال للمقارنة مع
الصني ،إذ تصبح النســبة دون  3يف املائة ،وإن بدت
املقارنــة أفضل نســبيا ً لصالح مــر ،عند أخذ عدد
الســكان يف االعتبار.46

اإلطار  7-7صالح عبد الصبور :اللغة العربية ،وافرة الثراء،
تغدو فقرية بسبب التخلف الفكري

«يكفــي أن نقــر بأن األلفــاظ رموز ملعان ،وبهــذا التقرير نعرف أن
اللغــة الفقرية تعني فكرا ً فقريا ً....
واللغــات الغنيــة هــي اللغــات التــي تجد فيهــا رمزا ً لــكل املدركات
الحســية والوجدانيــة التي يواجهها اإلنســان .ال رموز ميتة محنطة
يف القواميس ،ولكن رموزا ً حية جارية االستعمال يف الحياة اليومية.
وبهــذا املعنــى فإن لغتنا العربيــة بالغة الغنى ،وفقــرة بالغة الفقر
يف نفس الوقت .هي غنية بالقوة وفقرية بالفعل كما يقول الفالسفة
املســلمون ،أي أن إمكانيات الغنى تكمن فيها كما تكمن الشــجرة يف
البذرة ،ال بد أن تسقى باملاء ،وتتعهد بالرعاية ،حتى تنمو وتزدهر».
املصدر :عبد الصبور ،1977 ،ص  ،178-173بترصف.
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والصــورة التــي يكشــف عنهــا مؤرش بــراءات
االخرتاع ليســت أكثر إرشاقا ً .حيث يقل ناتج مرص،
البلــد العربــي األول وفقـا ً لهذا املــؤرش ،عن نصف
ناتــج إرسائيل ،ورُبــع ناتج تركيــا ،وأقل من عُرش
ناتج كوريا.47
وتتســم جهــود البحــث والتطويــر يف البلــدان
العربيــة كذلــك باالبتعــاد عــن املجــاالت ذات
األهميــة الحاســمة يف عــر كثافة املعرفــة ،خاصة
االتصــاالت واملعلومــات .ومن أهم أســباب قصور
البحــث والتطوير يف البلــدان العربية ،ضعف البنية
املؤسســية والدعــم املجتمعي لها .48ومــن الطبيعي
أن يكــون مصــر املعرفــة هــو الــردي يف املجتمع
الــذي ال يدعم اكتســاب املعرفة بالبحــث والتطوير
التكنولوجــي والتعليــم والتعلــم .واملجتمــع الــذي
ال يث ّمــن املعرفــة عاليـا ً ،ال يوفر ملنظومة اكتســاب
املعرفة املوارد أو املناخ االجتماعي الالزم لنشاطها
ونموّهــا .وتكــون محصلــة البيئــة غــر املشــجعة
الكتســاب املعرفــة تدنــي اإلنتاجيــة املعرفية.

اللغة العربية الوافرة الثراء في خطر
اللغــة هــي مــرآة للثقافــة الســائدة ،تــدول مع
الحضــارة وهنـا ً وازدهارا ً .واللغة العربية ،كســائر
اللغــات ،ال تختلف عن املجتمع الذي ينطق بها ،فهي
تســتمد منه ألقها وأيضـا ً ذبولها.
اللغــة العربيــة ،حاملــة الثقافــة املعروفــة
باســمها ،هي ميــزة األمة العربيــة وخصوصيتها.
ويف حــال كانــت اللغــة العربيــة يف وضــع ســليم،
تكــون مــن أهــم روافــد التكامــل العربــي ومــن
دعائمــه .وعندمــا كانــت املنطقــة العربيــة مهــدا ً
لحضــارة قــادت العالم يف إنتــاج املعرفة ،أصبحت
لغتهــا هــي لغــة العلم ولغــة الحضــارة يف العالم.
ويف العالــم املعــارص ،اعتمــدت اللغــة العربيــة يف
الجمعيــة العامــة لألمم املتحدة ولجانها الرئيســية
يف عام  1973لتكون إحدى اللغات الرســمية الست
يف املنظمــة الدولية.
لكــن اللغة العربيــة الفصحــى ،الجامعة لكل
العــرب ومعني الهويــة ووعاء اإلبــداع ،معرضة
ملخاطــر ،مــن أهمهــا العوملــة الثقافية املشـوّهة،
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والتعليــم باللغــات األجنبيــة مــع إهمــال اللغــة
العربيــة ،وضعــف تعليم اللغــة العربية يف النظم
التعليميــة العربيــة ،وتغليــب اللهجــات الفرعية،
وتــردي اإلعــام واإلعالن.
ويحــذر املفكــر العراقــي عــي القاســمي ،يف
بحثــه عن األخطــار املحيقة باللغــة العربية من أن
اللغــات تضعف وتموت .49ويف كتاب ألّفه اللســاني
الربيطانــي دافيد كريســتال بعنوان «مــوت اللغة»
تعــداد لــروط مــوت اللغــة ،ويف مقدمتهــا رشط
انتشــار لغــة الغالــب يف بــاد املغلــوب وحلولهــا
محــل لغته التي هي مــن مقومات األمة .وهذا مبدأ
معــروف يف علــم االجتماع أرســاه ابــن خلدون يف
املقدمــة بقولــه« :إن املغلــوب مولــع أبــدا ً باالقتداء
بالغالــب يف شــعاره وزيــه ونحلته وســائر أحواله
وعوائــده ...إن األمــة إذا غُلبــت وصــارت يف ملــك
غريهــا ،أرسع إليهــا الفناء».50
وال يتوقــع اللغويــون أن تحـ ّل لهجــات اللغات
اإلنكليزيــة واألملانيــة والفرنســية واإلســبانية مح ّل
اللغــة األصلية يف حني يتخــوف البعض من أن تح ّل
اللهجــاتُ املرصيــة والعراقية واملغربيــة وغريها من
اللهجــات املحليــة ،مح َل اللغــة العربية الفصحى.
ولكــن البعض يجد هــذا التقييم متشــائما ً ،وأن
«اللغة العربية ليســت معرّضة لالنقراض ،عىل األقل
يف املــدى املنظــور ألن اللغة لكــي ال تنقرض تحتاج
إىل مائــة ألــف أو يزيــدون من املتكلمــن بها ،داخل
اإلطار 8-7

الوطــن ،واللغــة العربيــة ينطــق بها أكثــر من 300

مليــون متكلم» .
ومــع أن واقــع اللغــة العربية بعيد عن أســباب
االنقــراض ،تعتمد بعــض الدول العربية سياســات
ال تدفــع يف اتجاه حمايــة اللغة العربيــة ،ناهيك عن
االرتقــاء بهــا .فــا تتخذ إجــراءات فعالة لتشــجيع
استخدامها يف اإلعالم املسموع ،وتلقينها واستيعابها
يف جميــع مراحل التعليم ،واإلقبــال عليها يف القراءة
وكســب املعرفــة واالبتــكار واإلبــداع .وهــذا يؤدي
إىل انخفــاض نســبة القــراءة وانحســار املعرفــة يف
املجتمعــات العربية.
51

ϑ ϑجوانب الفجوة اللغوية
تواجــه اللغــة العربيــة حالي ـا ً ،كســائر لغــات
العالــم ،تحدي النقلــة النوعية الحاســمة إىل مجتمع
املعرفــة ،ومنه أوجه تشــرك فيها مــع معظم لغات
العالــم ،إضافة إىل نواقص تتفرد بهــا اللغة العربية
يف البحث واملصطلح والتعليم واالستخدام والتوثيق.
› ›فجوة البحث :لم يجــار الباحثون العرب الثورة
التي حدثت عىل صعيد التنظري اللساني عىل مدى
الخمسني عاما ً املاضية ،وهي الثورة التي أفرزت
العديد من النماذج اللغوية ،وفتحت آفاقا ً جديدة
دخلت من خاللها اللغة مصاف العلوم الدقيقة.
› ›فجــوة املصطلــح :صــدرت باللغــة العربيــة
مجموعــة واســعة مــن املعاجــم املتخصصة يف

تواجه اللغة

ً
حاليا،
العربية
كسائر لغات
العالم ،تحدي
النقلة النوعية
الحاسمة
إلى مجتمع
المعرفة

خطايا اإلعالم

ال ريــب يف أن اإلعــام يــؤدي وظيفــة مفيــدة يف املجتمــع ،ولكنه يمكن أن ينحــرف عن هذا الــدور يف غياب األنظمة
والضوابــط .ومــن أخطــاء اإلعــام العربي ،ما يشــبه االغتيــال البطيء للغــة العربية .وســواء أكان ذلــك متعمدا ً أم ال،
ـر اللغة العربية عمدا ً ،فتنشــأ لغة غريبة حتى عــن العامية .ويتبارى
ففــي ســلوك صناعة اإلعالم االســتهالكي ،ما يُكـ ّ
املنتجون ومصممو الحمالت اإلعالمية واإلعالنية عىل اســتعمال عالمات تجارية لســلعهم بلغات أجنبية ،تكتب بالعربية.
وتستعمل الرشكات واملعلنون كلمات أجنبية توجد لها مقابالت أصيلة باللغة العربية الفصحى وحتى بالعامية .فيكثر،
مثالً ،اســتعمال كلمة «كاش» بدال ً من «نقدا ً» و«بريك» بدال ً من «اســراحة» ،وهذا عىل بســاطته ما تحذر منه املؤسســات
القائمــة عىل حماية اللغات األخرى.
املصدر :فريق إعداد التقرير.
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تشكو اللغة
العربية من
ازدواجية لغوية
بين الفصحى
والعامية،
ومن ثنائية
لغوية حيث
ينافس العربية
لغة أجنبية

دخيلة ّ
خلفها
االستعمار
اإلنكليزي أو
الفرنسي
***
الحل يكمن
في ضرورة
تعريب التعليم
ً
متوازيا مع
إتقان لغة
أجنبية
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الطــب والهندســة وعلــم الفضــاء واالجتمــاع
واالقتصــاد والقانــون ،وتبــذل حاليـا ً جهــود
كبــرة لتطويــر املعجــم العربــي .ولكــن هناك
فجــوة مصطلحية تتســع يوما ً بعــد يوم نتيجة
عجــز الوســائل البرشيــة عــن مالحقــة املعدل
املتصاعــد لنمــو الطلــب املصطلحــي املرافــق
لالنفجــار املعــريف .فرغــم الجهــود العديــدة
لتوليــد مصطلحــات علمية ملواكبة املســتجدات
املتســارعة يف مختلــف املجــاالت العلمية ،إال أن
هــذه الجهــود مــا زالت مبعثــرة وفيهــا الكثري
مــن التكــرار وحتــى التناقــض يف املصطلحات
املعتمــدة .وهــي لذلك غــر قادرة عــى مواكبة
املســتجدات املتســارعة خاصة يف فروع العلوم
الحديثــة .52وال بــد من نهج علمــي جديد لبناء
املعاجــم الجديدة يف املجاالت الجديدة ،وتطوير
املعاجــم املوجــودة وإصدارها يف نســخ رقمية
يســهل البحــث فيهــا وتصفحها.
› ›فجــوة تعليم وتعلــم اللغة :ما زالت أســاليب
تعليــم اللغــة العربيــة مــن خالل املــدرّس أو
بالوســائل الذاتيــة بحاجــة إىل تطوير يواكب
املتغية والحية للغة نفسها ،ويستغل
ّ
الطبيعة
اإلمكانــات الهائلــة التــي تتيحهــا تكنولوجيا
املعلومــات واالتصاالت يف مجــال تعليم اللغة
وإتقانهــا بأســاليب متجــددة .وقــد ســجلت
تجــارب عديدة ناجحة عىل هذا الصعيد يمكن
البنــاء عليهــا واســتكمالها ،بحيــث ال تكــون
جهــودا ً متفرقة ومتداخلة بل تتكامل يف إطار
منظــم يســتفيد مــن الخــرات املتوفــرة لبناء
نظام لغوي جديد ينبــض بالتنوّع والغنى يف
املفردة والفكرة واألســلوب.
› ›فجــوة االســتخدام اللغــوي :تقــاس فجــوة
االســتخدام اللغــوي بمــدى كفــاءة توظيــف
اللغــة عــى املســتويني الفــردي والجماعــي.
وتشــكو اللغــة العربيــة مــن ازدواجيــة
لغويــة بني الفصحــى والعامية ،ومــن ثنائية
لغويــة حيــث ينافــس العربيــة لغــة أجنبيــة
دخيلــة خل ّفهــا االســتعمار اإلنكليــزي أو
الفرنــي .وتتأرجــح إشــكالية االزدواجيــة

اللغويــة والثنائيــة اللغويــة يف حركة تأرجح
بــن رضورة التعريــب واســتخدام اللغــات
األجنبيــة ،والحل الواضــح كما يقر الكثريون
هــو رضورة تعريــب التعليــم متوازيـا ً مــع
إتقــان لغــة أجنبية.
› ›فجوة حوســبة اللغــة ومعالجتها آليا ً :حققت
نظــم معالجة اللغات الطبيعيــة آليا ً إنجازات
ملموســة عىل صعيد اللغــة املكتوبة ،وبدرجة
أقــل عىل صعيــد اللغة املنطوقــة .وقد حققت
معالجــة اللغــة العربيــة آليـا ً نجاحـا ً تقنيـا ً
واقتصادي ـا ً ملحوظ ـا ً يتعــنّ البنــاء عليــه.
وبــنّ تقريــر صــادر عــن املؤتمــر الخامس
ملجمــع اللغــة العربيّة يف دمشــق «أن معالجة
النصــوص العربية املكتوبــة واملنطوقة بلغت
مرحلــة متقدمــة .فالعربيــة تمتلــك مدونات
حاســوبية عديدة تبلغ ذخريتها مئات املاليني
مــن األلفاظ ،وتتوفر عــى مُحل ِّالت ومركِّبات
حاســوبية ،صوتيــة ورصفيــة ودالليــة،
تســتطيع اســتيعاب اللغة العربية ،وتحليلها،
وإعــادة إنتاجها مكتوبــة أو منطوقة (لفائدة
املكفوفــن واملعاقــن ســمعيا ً ،مثــاً) ،وأن
الرتجمــة اآللية مــن العربيــة وإليها ،تضاهي
الرتجمــة اآلليــة إىل اللغــات األخرى».53
لكــن مــا زال هنــاك تحديــات تواجــه معالجة
اللغــة العربيــة ،إذ تقــف اآلن يف نقطــة مفصليــة
تفــرض االرتقــاء بمســتوى التعامــل مــن وحــدة
الجملــة إىل الوحدة اللغوية األكرب ،أال وهي الفقرة،
توطئة للتعامــل مع النصوص الرسدية .ومن جهة
أخــرى ،يتطلــب التوجــه العام نحو تطبيــق الذكاء
االصطناعــي ونظــم معالجــة املعــارف االرتقــاء
بمســتوى املعالجــة إىل وحــدة البنــاء الرئيســية
للمعرفــة ،أال وهــي املفهــوم ،حتــى يتســنى فهــم
النصــوص العربية آليا ً والنفاذ إىل عمق مضمونها،
وذلــك تلبية للنقلــة النوعية لجيــل اإلنرتنت الثاني
يف مجــال التعامل مع الوثائق اإللكرتونية املعروفة
باســم «الويب الداليل».
وبــن املــايض املــيء والحــارض الحافــل
بالتطـوّرات واملســتقبل املنشــود مواقــف متنوعة
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خليل مطران ،املدافع العنيد عن اللغة العربية

إنــه شــاعر القضيــة الذي يبدأ وينتهي باللغة الرشيفة والحضارة التي آن لهــا أن تعود وتزدهر .خليل مطران هو البدوي
القديس الذي يختار أودع الطرق واألســاليب إلعالن ثورته وتحرره.
يف التجديد الشعري كان مهموما ً قبل كل يشء بقضية بعث األمة العربية عن طريق تمكينها من استيعاب روح العرص
يتجل التعبري عن الذات يف بنى رمزية جديدة .فإذا قبلت
ّ
وامتالك أدواته .وقد اتجه يف التجديد إىل القصيدة العربية ،حيث
القصيدة التجديد واستوعبته يف أكثر من مرحلة ،ل َم ال تقبل الحضارة العربية كلها روح العرص وتستوعبه.
ويف مقدمــة الجــزء الثانــي من ديوانه ( )1948وقبل وفاته بعام واحد ،أكد الشــاعر عىل األفكار التي ســبق أن طرحها
طــوال أربعــن عاما ً« :أتابع الســابقني يف االحتفاظ بأصــول اللغة ،وعدم التفريط فيها ،واســتيحاء الفطــرة الصحيحة...
وأتوســع يف مذاهــب البيان مجاراة ملا اقتضاه العرص .كما فعل العــرب من قبيل .أما األمنية الكربى التي كانت تجيش بي،
فهي أن أدخل كل جديد يف شــعرنا العربي بحيث ال ينكر ،وأن أســتطيع أن أقنع الجامدين بأن لغتنا أم اللغات إذا حفظت
حق خدمتها ،ففيها رضوب الكفاية لتجاري كل لغة قديمة وحديثة يف التعبري عن الدقائق والجالئل من أغراض الفنون».
ويقول مطران يف تقديمه ملطولته الكربى «نريون» التي ألقاها يف حفل أقامته جمعية تنشيط اللغة العربية يف الجامعة
األمريكية ببريوت:
«بل قد أقول وليتني أوفق ،يف بعض ما سأنشده ،إىل إقامة دليل ،وإن قل يف شعري ،عىل أن اللغة العربية ،التي تجود علينا
هذا الجود ،وأيديها مغلولة عن العطاء بتلك األغالل الثقيلة ،قادرة – متى فكت عنها الربط  -عىل فتح أبواب كنوزها التي ال
نهاية لها ،ومنح شعرائها  -من فرائد املفردات ،وبدائع الجمل ،وروائع االستعارات  -ما يبقي لها املقام األول يف اإلعجاز».
املصدر :حجازي ،1989 ،ص ،205-188بترصّ ف.

وربمــا متناقضــة حول دور اللغــة ووضعها .وإذا
كانــت اللغة تشــكو من يشء مــن الجمود اليوم ،ما
من شــك يف أنها تحمــل جميع مقوّمــات النهوض.

وحتــى تخــدم اللغــة مــروع التكامــل ال بــد من
دعمها بجميع الوســائل لتكــون عنرصا ً من عنارص
النهضــة املرجوة.

❊ ❊ ❊

خلّــف الترشذم العربي إرثا ً من االســتباحة أهدر أمــن املواطن العربي وتضافر مع مجموعة من
األخطاء الذاتية والخطايا التنموية ليدخل الوهن يف جميع مقوّمات العمران البرشي .فلم يعد النظام
االقتصادي قادرا ً عىل سد الحاجات املادية لألمة ،وال عاد النظام الثقايف قادرا ً عىل سد حاجاتها املعنوية.
وتهــاون النظام الرتبوي يف تنشــئة أجيال من العارفني املبدعني والفاعلــن املبادرين .وعجز النظام
الســيايس عن تســيري مادة العمران من اقتصاد وثقافة لتحقيق املطابقة بني إرادة الحاكم واملحكوم
بما يضمن تمتع جميع املواطنني بالحقوق التي يستحقونها ملجرد كونهم برشا ً وبكرامتهم اإلنسانية.
فرتك هذا كله لعرب اليوم ضائقة لم تكن حتما ً عليهم ،ولألجيال اآلتية إجحافا ً لم يكن لها ي ٌد يف صنعه.
فهل يكون التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية يف عموم املنطقة وطريق الخالص يف الوطن العربي؟

إذا كانت اللغة
تشكو من
شيء من
الجمود اليوم،
ما من شك
في أنها تحمل
مقومات
جميع
ّ
النهوض
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من السذاجة محاولة تغيير العالم
ومن اإلجرام عدم المحاولة
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التكامل االقتصادي العربي سبيالً
للعمران الناهض
اعتُمــدت يف املنطقــة العربيــة ،عــى مدى األعوام املاضيــة ،آليات مختلفة لدفع عجلــة التكامل االقتصادي العربــي أتت بنتائج
اقتصادية واجتماعية متفاوتة عىل مختلف القطاعات والبلدان .ولم تصل هذه النتائج إىل املســتوى املرجو منها ،مما ييش بوجود
خلل إما يف السياســات ذاتها أو يف أســلوب تطبيقها .ويهدف هذا الفصل إىل النظر يف اآلثار املرتتبة عىل االســتمرار يف سياســات
التكامل الحالية واملتمثلة يف التوســع بتحرير التجارة الســلعية بالرتكيز أساسـا ً عىل إزالة الرســوم الجمركية ،إهماال ً ملعيقات أكثر
تقييدا ً للتبادل التجاري مثل املعيقات الفنية والقيود غري الجمركية وتكاليف النقل املرتفعة .ومن ثم ،ينظر هذا الفصل يف املنافع
املرتتبة عىل إزالة القيود الجمركية عىل التجارة البينية العربية نحو تكامل اقتصادي شامل ألسواق العمل ورأس املال والقطاعات
اإلنتاجية إضافة إىل ســوق الســلع والخدمات ،ويقارن بني آثار هذين التوجهني عىل املتغريات االقتصادية األساســية.
ويقــدم هذا الفصل تقديرات قياســية كمية ألثر تعميق التكامــل االقتصادي العربي عىل مؤرشات كنمو الناتج املحيل اإلجمايل،
والتجارة البينية العربية ،وتطور الطاقات اإلنتاجية ،ومســتويات البطالة والفقر ،ومقارنتها بما ســتكون عليه هذه املؤرشات إذا
استمرت األوضاع الراهنة عىل حالها .ومن أهم املسارات املطروحة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكربى ،وإنشاء اتحاد
جمركي عربي وفق أجندة التكامل الحالية ،ويضاف إليها تحرير تجارة الخدمات ،وتحســن سالســل اإلنتاج ،وتخفيف تكاليف
النقل ،وزيادة نسبة القوى العاملة العربية من مجموع القوى العاملة الوافدة إىل البلدان العربية .والغاية هي التدليل ،باستخدام
أدوات التحليل االقتصادي القيايس ،عىل رضورة سلوك مسارات متنوّعة ومرتابطة يف التكامل االقتصادي تتجاوز مجرد االقتصار
عىل رفع القيود الجمركية عن التجارة البينية بالسلع ،حتى تكون الرافد والرشيان النابض يف مرشوع العمران البرشي املنشود.

نمذجة مسارات التكامل
االقتصادي العربي
يشــر ضعف التجارة البينية العربية وارتفاع
تكاليــف التجارة جليا ً إىل وجود حيز كبري لتعزيز
التكامل االقتصادي العربي وتحســن عوائده عىل
جميــع البلــدان .فتعزيــز التجــارة البينيــة وبنــاء
عالقات تجارية جديدة سيتيح فرصا ً هامة للتنمية
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف بلــدان املنطقــة ،إذ
يســهم يف دفع عجلة االســتثمار وتطوير الطاقات
اإلنتاجيــة .غري أن تعزيــز التكامل االقتصادي بني
البلــدان العربية ال يكفــي منفردا ً يف األمد القصري،
لتحقيــق تحــول جــذري وهيــكيل يف االقتصادات

العربية .فهذا يقتيض اســتمرار البلدان العربية يف
االســتفادة من فــرص التصدير إىل ســائر مناطق
العالــم .لذلك ال يُقصد للمســارات املقرتحة لتدعيم
التكامــل االقتصادي العربــي أن تكون بمعزل عن
املسارات األخرى لتدعيم دور االقتصادات العربية
يف االقتصاد العاملي.
وتقــرح األدبيــات االقتصاديــة ثــاث طــرق
كمية أساســية لقيــاس وتقييم اآلثــار االقتصادية
املحتملة لهيكلة السياســات التجارية ،وهي نماذج
التوازن العام ،ونمــاذج التوازن الجزئي ،ونماذج
السالســل الزمنيــة .ويف هــذا التقريــر ،اختــرت
طريقــة نمــاذج التوازن العــام لقدرتها عىل دمج
جميع مكوّنــات االقتصاد ومختلف العالقات فيما

هناك حيز كبير
لتعزيز التكامل
االقتصادي
العربي
وتحسين
عوائده على
جميع البلدان
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بينها .1وهذه النماذج هي نماذج محاكاة ،تستخدم
لقياس اآلثار االقتصادية التي قد ترتتب عىل تغيري
سياسة اقتصادية محددة أو حزمة من السياسات.
ومن أهم خصائص هذا النوع من النماذج طابعها
املتكامل ،الذي يســمح بمحاكاة العالقات املتداخلة
بــن مختلــف األســواق االقتصاديــة للمنتجــات
وعنارص اإلنتــاج ،ويقدم تقييما ً لآلثار االرتدادية،
أي ما يعرف باآلثار الرجعية وغري املبارشة إضافة
إىل اآلثــار اآلنية واملبارشة .وتتيــح نماذج التوازن
العــام تقييــم اآلثــار املتوقعة من تطبيق سياســة
تغي باقي
اقتصاديــة معيّنــة يف ظل فرضية عــدم ّ
مكونات االقتصاد ،أو تطبيق حزمة من السياسات
واملتغريات األخرى عــى نحو متزامن أو متالحق،
ممــا يضاعف القيمــة التطبيقية لهذه النماذج.
والســتخدام هــذا النــوع من النمــاذج ،يجري
العمل يف مرحلة أوىل عىل تطوير مكونات النموذج،
ثــم قيــاس محدداتــه اعتمادا ً عــى قاعــدة بيانات
لســنة معينة تتوفر عنها البيانــات املطلوبة ،لبناء
مصفوفة حســابات اجتماعيــة .وحاملا االنتهاء من
عمليــة قياس النمــوذج ،يمكن اســتخدامه ملحاكاة
تغــرات معيّنة يف السياســة االقتصاديــة ،وبالتايل
التغي مقارنة بســنة األســاس يف حالة
ّ
قياس آثار
استخدام نموذج ثابت ،والسيناريو العادي لتطوّر
االقتصــاد موضــوع الــدرس يف حالــة اســتخدام
ســيناريو متحرك أو ديناميكــي .وتعطي محاكاة
الســيناريوهات البديلــة نتائــج كليــة وتفصيليــة
حول الواردات القطاعيــة ،والصادرات القطاعية،
واإلنتاج القطاعي ،والتشــغيل ،والرواتب ،وعوائد
االستثمار ،وتطور الدخل ،والناتج املحيل اإلجمايل،
والرضائــب .ويتضمــن امللحــق الســادس رشحـا ً
لنماذج التوازن الجزئي ونماذج الجاذبية ونموذج
التــوازن العام العاملي «مــراج» (.)MIRAGE
وال بــد من اإلشــارة إىل أنّ نتائج هذه النماذج
تعب
ال تُشـكّل توقّعــات اقتصادية دقيقــة بل هي ّ
تغي االقتصاد ومختلف مكوّناته نتيجة
عن مــدى ّ
العتماد سياسة أو حزمة سياسات جديدة .وتُحسب
النماذج باالستناد إىل مرونات كميّة متعل ّقة باإلنتاج
بتغي قيمة هذه املرونات.
ّ
والتجــارة ،ولذلك تتأثّر

غري أنّ قياس مدى تأثّر الســيناريوهات املطروحة
باملرونــات يف نموذج عاملي مثل مرياج ،حيث يصل
عددها إىل اآلالف ،شــبه مســتحيل .وشهدت عمليّة
تطويــر مــراج منذ عــام  2000تحديــث املرونات
املســتخدمة كل ّمــا تو ّفــرت حســابات جديــدة عىل
مســتوى الــدول وعنــارص اإلنتــاج واالســتهالك
والتصدير واالسترياد.
ويتوقــف حجــم اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة
عن تغيري سياســة تجارية عىل خصائص االقتصاد
وطبيعة السياسات املطبّقة قبل التغيريات (الرضيبة
والدعم) ،ودرجة التشــوهات بني قطاعات اإلنتاج،
وحجــم الطلــب املحيل وتركيبته ،وهيــكل التجارة
الخارجيــة وخصائصهــا .فعندما يكون مســتوى
الحمايــة الجمركية منخفضا ً أصالً ،لن يؤدي رفع
ما تبقــى من القيود الجمركية إىل النتائج نفســها
التي يُتوقــع تحقيقها من إلغــاء تعرفات جمركية
مرتفعة .ويف مثل هذه الحاالت املركبة واملعقدة ،ال
تكفي النظرية االقتصاديــة بحد ذاتها لتقييم آثار
هيكلة السياســة التجارية .وبما أن تقييم مسارات
اســتكمال منطقة التجارة الحــرة العربية الكربى
وإنشــاء اتحاد جمركي يشــمل العديد من البلدان،
ال يفــي بالغــرض اســتخدا ُم نمــوذج تــوازن عام
لبلــد واحــد ( .)Single Country CGE modelلهذه
األسباب جميعها ،كان ال ب ّد من تطوير واستخدام
نمــوذج عاملي للتــوازن العام يســتوعب أكرب عدد
ممكن مــن البلدان العربية ورشكائهــا التجاريني،
ويعتــر األداة الفضــى للتقييــم يف هــذا الســياق.
والجدير بالذكر أن هذه هي املرة األوىل التي يجري
فيهــا تطوير واســتخدام هــذا النوع مــن النماذج
لتقييم مسارات تدعيم التكامل االقتصادي العربي.
ويتنــاول هــذا الفصــل حزمتني من مســارات
تدعيــم التكامل االقتصادي العربي ،تعنى الحزمة
األوىل منهــا باســتكمال تفكيــك القيــود الحمائية
املفروضة عىل التجارة البينية بالسلع وإنشاء اتحاد
جمركي عربي ،بينما تشمل الثانية مسارات إضافية
منها تحرير تجــارة الخدمات ،وتحقيق املزيد من
املرونة يف تنقل العمال العرب بني البلدان العربية،
وتطوير السالســل اإلنتاجيــة العربية ،وتخفيض
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تكاليف التجارة .ولتقييم وتحليل آثار مختلف هذه
املســارات ،جرى استخدام أســاليب كمية وأدوات
تحليليــة مختلفــة ،غــر أن نموذج التــوازن العام
العاملي مرياج كان أهم األدوات التحليلية املعتمدة.

مسارات تدعيم التكامل
االقتصادي العربي عبر تحرير
تجارة السلع
ال يواجــه التحليــل صعوبة يف محــاكاة نتائج
اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة عــى كل مــن
البلــدان العربيــة ،لكــن األمر ذاتــه ال ينطبق عىل
دراســة أثر قيــام اتحاد جمركي بســبب صعوبة
التكهن بما ستســفر عنه املفاوضات الجارية بني
الدول العربية يف إطار جامعة الدول العربية حول
األسس واملعايري والترشيعات االقتصادية املوحدة
التــي سينشــأ عــى أساســها االتحــاد الجمركي.
فــأي محــاكاة تتطلــب افرتاضات متعــددة حول
الخيارات التي ستتبناها الدول العربية ،علما ً بأن
الخيــارات املتاحــة أمــام الحكومــات العربية من
أجل إقامة اتحاد جمركــي عربي ،مُحكم قانونيا ً،
تظــل مقيدة باألحكام التجارية املتعددة األطراف
(املــادة  24مــن الغــات  ،1994والتفاهــم الخاص
بتفســر هذه املادة) ،وبالتزامات الــدول العربية
يف إطــار منظمة التجــارة العاملية ،وبما ستســفر
عنــه املفاوضات الخاصة بمراجعــة املادة  24من
الغــات  1994وآلية الشــفافية الخاصة بالرتتيبات
التجاريــة التفضيليــة اإلقليميــة يف إطــار جولــة
الدوحة ،عــى اعتبار أن الدول العربية ســتطالب
باســتيعاب وتطويــع االتحــاد الجمركــي طبق ـا ً
ملقتضيــات الصفقة املتكاملة لهــذه الجولة.
وتواجــه عمليــة قيــام االتحــاد الجمركــي
يف الحالــة العربيــة تعقيــدات إضافيــة ،نظــرا ً إىل
تعــدد وتشــعب االتفاقــات التجاريــة التفضيليــة
التــي التزمــت بموجبها الــدول العربيــة مع دول
وتجمعات اقتصادية عديدة خارج املنطقة العربية.
وهذه األطراف قد تطالب بتعويضات عىل األرضار

التي ســتلحق بها إذا ما أفضت مفاوضات االتحاد
الجمركي العربي إىل اعتماد مســتويات جديدة من
الحماية أو االنتقاص من املزايا التفضيلية القائمة
التي تكفلها لها تلك االتفاقات .ومن غري املســتبعد
أن تــؤول إقامة اتحــاد جمركي عربي إىل مراجعة
جماعية للرتتيبات التجارية التفضيلية النافذة التي
تتمتع بها فرادى الدول العربية حاليا ً ،وهي عملية
قد تكون مطلوبة إلحكام الجدار الجمركي العربي
املوحــد ولتجنب إحــداث ثقوب فيه قــد تؤدي إىل
تقليــص الجدوى االقتصادية والفنية من إنشــائه.
ويف ضــوء مجمــل هــذه الضوابــط القانونيــة
والقيود الفنية ،تتسم محاكاة إنشاء اتحاد جمركي
عربــي وتقييــم أثره عــى كل من البلــدان العربية
بقدر كبري من عدم اليقني ،وتبقى الســيناريوهات
املقرتحــة إرشــاديّة بطبيعتهــا .فهــي ال تهدف إىل
طرح بدائل تســتكمل عىل أساسها مسرية التكامل
التجــاري العربــي ،بل يُقصــد منها إعطــاء فكرة
عــن تداعيــات تطبيــق تصــورات نظريــة مختلفة
لقيام االتحاد الجمركي العربي ،وصعوبة تحقيق
الهدف املنشــود منه وهو تسهيل التجارة البينية.
وتركــز محــاكاة التكامل التجــاري عىل نتائج
مســارين رئيســيني يف املســتقبل .يفرتض املســار
األول اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربية
الكــرى يف  ،2013واملســار الثانــي إنشــاء االتحاد
الجمركي العربي ،مقارنة باملســار املرجعي الذي
يفرتض اســتمرار األوضــاع الراهنــة ،ويندرج يف
املســار الثاني ثالثة ســيناريوهات (الجدول .)1-8

استكمال منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى
يفــرض يف هذا املســار إتمام جميــع متطلبات
إنجــاز منطقــة التجارة الحــرة العربية الكربى يف
أواخــر عام  .2013وهذا يعنــي إزالة جميع القيود
الجمركيــة املتبقيــة عىل التجــارة البينيــة العربية
(السيناريو األول) .وقد يتساءل القارئ عن جدوى
دراســة هذا املســار يف ضــوء التأكيدات الرســمية
عــى أن منطقة التجارة الحــرة العربية الكربى قد
اســتكملت منذ عــام  .2005ولكــن اإلجابة عن هذا
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الســؤال تتضح مــن البيانات الدالــة عىل أن بعض
الــدول العربية ال تزال تفرض قيودا ً جمركية عىل
تجارتها مع الــدول العربية األخرى.
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يحاكي هذا املســار آثار إنشــاء اتحاد جمركي
عربــي .وبمــا أن اآلثــار تتوقــف عــى مســتويات
التعرفــة الجمركية التي يعتمدها االتحاد ،يتضمن
هذا املســار ثالثة ســيناريوهات نظرية.
يســتهدف الســيناريو الثاني تقييم آثار إنشاء
االتحــاد الجمركــي العربــي يف عــام  2015عــى
االقتصــادات العربيــة حتــى عــام  ،2020باعتماد
هيــكل التعرفــة الخليجيــة املوحــدة كأســاس
للتعرفات الجمركية العربية املوحدة .وقد اختريت
هذه الفرضية يف تحديد التعرفة الجمركية العربية
املوحــدة لســببني أساســيني ،أولهمــا أن االتحــاد
الجمركــي لبلــدان الخليــج العربيــة هــو التجربة
الوحيدة يف املنطقة العربية ،وثانيهما أن متوســط
التعرفة الجمركية الخليجية املوحدة املطبّقة فعليا ً
هو األدنى عىل مســتوى املنطقــة العربية ،وبالتايل
يســهل نســبيا ً تكيّفها قانونيا ً مع التزامات الدول
العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية .غري أنّ
لهذه الخطوة آثارا ً سلبية متوقعة عىل الوضع املايل
العــام يف العديد من الدول العربيــة غري الخليجية
والنفطية ،حيث ال تزال املداخيل الجمركية تشــكل
رافــدا ً مهما ً يف مــوارد املوازنة العامة.
وأثر اختيار التعرفة الخليجية أساسا ً للتعرفة
العربية املوحدة عىل االقتصادات العربية ،يتوقف
إىل حــد بعيد عىل رد فعــل أعضاء منظمة التجارة
العامليــة والــركاء التجاريــن الذيــن تربطهــم
ببعــض البلــدان العربيــة ترتيبــات تفضيليــة،
خاصة االتحاد األوروبي ،وتركيا ،ورابطة الدول
األوروبيــة للتجــارة الحــرة ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة .ورغم انخفاض التعرفــات الجمركية
املوحدة لبلدان الخليــج العربية ،والتي ال تتجاوز
 5يف املائــة عىل معظم الســلع ،ال تُســتبعد إمكانية
مراجعة االتفاقات التجارية التفضيلية التي تربط
بعض الــدول العربية برشكاء تجاريني من خارج

املنطقــة ،عــى اعتبــار أن صادراتها تتمتــع حاليا ً
بمزايــا تفضيليــة وإعفــاءات جمركيــة تصــل إىل
الصفــر بمقتىض هذه االتفاقات ،يف حني ســتطبق
عــى صادراتهــا التعرفــة الجمركيــة املوحدة عند
نســبة  5يف املائــة بعــد اكتمال االتحــاد الجمركي
العربــي .ويمكن يف هــذا الصدد طــرح فرضيتني
حــول ردة فعل هــذه الدول تجاه الــدول العربية
التــي ســتنضم إىل االتحــاد الجمركــي العربــي.
الفرضيــة األوىل هــي قبــول الــركاء التجاريني
مــن غــر املنطقــة العربيــة بمراجعــة التعرفــات
الجمركيــة التفضيلية التي تتمتع صادراتها بها يف
بعض البلــدان العربية من خارج مجلس التعاون
الخليجــي ،وذلــك دون أن تغــرّ هــي األخــرى يف
املزايــا التي تمنحها لصــادرات البلدان العربية يف
أســواقها ،أي أنهــا ســتظل ملتزمة بتقديــم مزايا
تجارية تفضيلية مــن جانب واحد لبعض البلدان
العربيــة دون األخرى يف االتحــاد الجمركي .وقد
اسـتُبعدت هذه الفرضية من عملية التقييم الكمي
لســيناريوهات إنشــاء االتحاد الجمركــي العربي
نظرا ً لصعوبــة تحقيقها ،ولكونها تشــكل إخالال ً
بالتزامات هذه األطراف يف منظمة التجارة العاملية،
التي تميل عليهــا تبادل املزايا التجارية التفضيلية
طبقـا ً للمادة  24من الغــات  ،1994وتلزمها أيضا ً
بعدم منح املزايا التفضيلية من جانب واحد إال يف
حاالت اســتثنائية مؤقتة ومحددة وبعدما تجيزها
منظمة التجــارة العاملية.
واعتمــد الســيناريو الثانــي فرضيــة أخــرى
تســتند إىل أن الــركاء التجاريــن ســيعمدون إىل
فــرض التعرفــات الجمركية نفســها التــي تطبق
حاليـا ً عىل الــواردات مــن بلدان مجلــس التعاون
الخليجي ،لتشــمل جميع البلــدان العربية األخرى
بمــا فيها تلــك التي ترتبط معهــا باتفاقات تجارة
حــرة ،أي انقضــاء رسيــان االتفاقــات التفضيلية
التــي يرتبــط بها الــركاء التجاريــون مع بعض
الــدول العربيــة .وعــى ســبيل املثــال ،يف هــذه
الحالة ،ســتخضع الســلع التونســية املصــدرة إىل
االتحاد األوروبي مثـا ً ،للتعرفات الجمركية التي
يطبقهــا حاليـا ً االتحــاد عــى وارداتــه مــن بلدان
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مجلــس التعاون الخليجي ،عــوض أن تتمتع هذه
الصادرات إىل االتحاد األوروبي باإلعفاء الجمركي
الكامل .ويف الوقت نفسه ،ستشهد صادرات تونس
إىل العديــد من مناطــق العالم دفعـا ً جديدا ً نتيجة
لتخفيض التعرفــات الجمركية التي تفرضها هذه
الدول حاليا ً عىل الصادرات التونســية ،لتتســاوى
مــع التعرفــة الجمركية التي تفرضهــا هذه الدول
عــى وارداتها من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
كمــا أن اعتمــاد هذه الفرضية ســيؤدي إىل انفتاح
األسواق التونسية أمام صادرات العديد من بلدان
العالــم التــي كانــت يف الســابق تخضــع لتعرفات
جمركيــة مرتفعــة ،وهــذا ســيزيد مــن الضغوط
التنافســية عــى االقتصــادات العربيــة املعنية من
خارج بلــدان مجلس التعــاون الخليجي.
أمــا الســيناريو الثالث ،فيفــرض أن التعرفة
املوحــدة لالتحــاد الجمركــي العربــي ســتعتمد
التعرفــات الجمركيــة األدنى التــي تطبقها الدول
العربية املرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع االتحاد
األوروبــي (دول إعالن أغاديــر) ،يف تجارتها غري
التفضيلية مع باقي بلدان العالم وطبقا ً ملستويات
الحماية الجمركية التي تفرضها عىل أســاس مبدأ
الدولــة األوىل بالرعاية .ومن الناحيــة التطبيقية،
تكــون التعرفــة الجمركيــة املوحــدة املطبقــة يف
هــذه الحالــة عــى أي ســلعة تســتوردها بلــدان
االتحــاد الجمركــي العربــي ،هي التعرفــة األدنى
مــن بني التعرفــات التي تطبقهــا األردن وتونس
ومــر واملغرب عىل وارداتها مــن خارج البلدان
التــي ترتبــط معها باتفاقــات تفضيليــة (االتحاد
األوروبــي ،وتركيــا ،ودول الرابطــة األوروبيــة
للتجــارة الحــرة)؛ كما يُفــرض نظريـا ً أن يبقي
االتحــاد الجمركــي العربــي عىل صــات التجارة
الحــرة التــي تحتفظ بها بعــض البلــدان العربية
مــع االتحاد األوروبي .ولتحقيق هذا الســيناريو،
يتعــنّ عىل األعضاء يف االتحــاد الجمركي العربي
توفيــق أوضاعهــم مــع التزاماتهــم يف منظمــة
التجــارة العامليــة ،بمــا فيهــا املادة  24مــن الغات
 1994والتفاهم الخاص بتفســر هذه املادة ،فضالً
عن مواءمة اتفاقاتهم التفضيلية مع رشكائهم من

الجدول  1-8تعميق التكامل التجاري العربي :املسارات
والسيناريوهات والفرضيات املعتمدة
املسار
والسيناريو

الفرضيات

السيناريو
المرجعي

يفرتض هذا الســيناريو تطور االقتصادات العربية يف غياب
أي إجراءات اقتصادية أو تجارية جديدة.

المسار األول اســتكمال منطقــة التجارة الحــرة العربية الكــرى يف عام
.2013

السيناريو
األول
المسار
الثاني
السيناريو
الثاني

السيناريو
الثالث

السيناريو
الرابع

اســتكمال منطقــة التجارة الحرة العربيــة الكربى من خالل
رفع جميع القيود التجارية الجمركية وغري الجمركية املتبقية
عىل التجارة البينية العربية بنهاية عام .2013

إنشاء االتحاد الجمركي العربي.

إنشــاء االتحــاد الجمركي العربي باعتمــاد هيكل التعرفات
الجمركيــة لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجي مــع اعتماد
تغي باقي بلدان العالم التعرفات الجمركية التي
فرضية أن ّ
كانــت تطبقها عىل البلدان العربية غري الخليجية بالتعرفات
التــي تطبقهــا حاليا ً عــى وارداتها من بلــدان الخليج ،مما
يعنــي فقدان بعــض االمتيــازات التجارية لبعــض البلدان
العربية يف بعض األســواق العامليــة (كصادرات دول إعالن
أغادير إىل أســواق االتحاد األوروبي وتركيا ودول الرابطة
األوروبية للتجارة الحرة التي ترتبط معها باتفاقات تجارة
حرة) ،وانفتاح العديد من األسواق الهامة (كالصني والهند
وأمريكا الشمالية) أمام صادرات البلدان من خارج مجلس
التعاون الخليجي ،وكذلك اشتداد تنافسية السلع املستوردة
من باقي بلدان العالم يف أســواق البلدان العربية من خارج
مجلس التعاون الخليجي.

إنشــاء االتحاد الجمركي العربــي باعتماد هيكل التعرفات
الجمركيــة الدنيــا التــي تطبقها الــدول العربيــة املرتبطة
باتفاقــات تجــارة حــرة مــع دول االتحــاد األوروبي عىل
وارداتهــا مــن خــارج االتحــاد ،مــع اإلبقــاء عــى رشوط
التجــارة الحــرة مع االتحــاد األوروبي ،واعتمــاد فرضية
ـر باقي دول العالــم التعرفات الجمركية التي كانت
أن تغـ ّ
تطبقهــا عــى الــدول العربيــة بتعرفــات تتــاءم وهيــكل
التعرفــة العربيــة املوحــدة الجديــدة ،ممــا يعنــي فقــدان
بعــض االمتيــازات التجاريــة (مثـاً يف الســوق األمريكية
بالنســبة لألردن واملغرب التي ترتبط مع الواليات املتحدة
األمريكيــة باتفاقات تجــارة حرة).
اســتثناء تجــارة الســلع الزراعيــة مــن مــروع االتحــاد
الجمركــي ،مــع تطبيــق فرضيــات الســيناريو الثالــث.

املصدر :فريق إعداد التقرير.
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استثناء السلع
الزراعية من
مشروع االتحاد
الجمركي
العربي يعني
تقويض جدوى
هذا االتحاد

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

خــارج املنطقة لتتالءم وبنــود التعرفة الجمركية
املوحــدة .وكما الســيناريو الســابق ،يفرتض هذا
الســيناريو أن تقــوم باقــي بلدان العالــم بتطبيق
آليــة املعاملة باملثل.
ويفــرض الســيناريو الرابع اســتثناء الســلع
الزراعية من اتفــاق االتحاد الجمركي (مع تطبيق
فرضيــات الســيناريو الثالث) .وللقطــاع الزراعي
أهميــة بالغــة يف اقتصــادات العديــد مــن البلــدان
العربيــة ،وهو يخضع آلليات متشــعبة يف الحماية
الجمركية وغري الجمركية والدعم يف معظم البلدان
املتقدمة ،كاالتحاد األوروبــي 2والواليات املتحدة
األمريكيــة .وقــد تعطلــت املفاوضــات املتعــددة
األطــراف ضمــن منظمة التجــارة العاملية يف إطار
جولة الدوحة بشــأن تخفيض مســتويات الحماية
والدعم املشـ ّـوه للتجــارة .وهذا يعنــي اإلبقاء عىل
املستويات الحمائية القائمة عىل املبادالت الزراعية

الشكل  1-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية
الكربى عىل الناتج املحيل اإلجمايل يف البلدان العربية

غــر التفضيليــة بني البلدان العربيــة وباقي بلدان
العالــم ،واالكتفاء بتحرير التجارة البينية العربية
يف السلع الزراعية.
ويُعــرض هــذا الســيناريو رغــم إدراك عــدم
جــدواه ،إلظهــار األثــر الســلبي لتحريــر القطاع
الزراعــي عىل بعض البلــدان العربية .فأهم املنافع
مــن إقامة اتحــاد جمركــي تنتج مــن إزالة جميع
الحواجز الجمركية بني البلدان ،واســتثناء الســلع
الزراعيــة من مــروع االتحاد الجمركــي العربي
يعنــي تقويــض جــدوى هــذا االتحاد .لذلــك كان
الهدف من إجراء هذا السيناريو بيان أهمية دراسة
حلــول كفيلــة بحماية املزارعني العــرب يف البلدان
التي قد تترضر من تخفيــض تعرفاتها الجمركية
عــى الســلع الزراعية التي تتمتع بمســتويات دعم
مرتفعــة يف البلــدان املتقدّمــة ،التــي هــي يف نفس
الوقــت أهم مصدّري هذه الســلع للبلدان العربية.
ومــن هــذه الحلــول ،تعويــض البلــدان العربيــة
املترضرة من البلدان املستفيدة ،أو توحيد التعرفات
الجمركية العربية عىل السلع الزراعية اعتمادا ً عىل
أعىل نسب مطبقة حاليا ً ،األمر الذي يقتيض مراعاة
التزامات الدول العربية يف منظمة التجارة العاملية
وانعكاســات هــذا اإلجــراء عــى فاتــورة واردات
البلــدان العربية املســتوردة الصافية للغذاء.

نتائج تطبيق مسارات التكامل
التجاري
استكمال منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى
التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
جميع األشــكال يف هذا الفصل تشــمل بلدان املغرب العربي :تونس ،والجزائر ،وليبيا ،واملغرب؛
وبلدان املرشق العربي :األردن ،والجمهورية العربية الســورية ،والعراق ،ولبنان ،ومرص،
واليمن« .باقي بلدان املغرب العربي» تشــر إىل جميع بلدان املغرب العربي باســتثناء املغرب
وتونس ،و«باقي بلدان املرشق العربي» تشــر إىل بلدان املرشق العربي املذكورة باســتثناء مرص.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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إزاء ضعــف التجــارة البينيــة العربيــة
وانخفــاض مســتويات الحمايــة الجمركيــة
الحقيقية املتبقية عليها ،لن تحقق إزالة التعرفات
الجمركيــة عــى التجــارة البينيــة العربيــة نتائج
ملموسة عىل مســتوى الناتج املحيل اإلجمايل ألي
من البلدان العربية وال عىل مستوى رفاهها الكيل.
فرفــع ما تبقى من تعرفات جمركية ســيؤدي إىل
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التكامل االقتصادي العربي سبيالً للعمران الناهض

الشـكل  2-8آثـار اسـتكمال منطقة التجـارة الحرة
العربيـة الكربى على الرفاه يف البلـدان العربية

الشــكل  3-8آثــار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة
العربية الكربى عىل مجموع صادرات البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق
السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

الشكل  4-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى عىل الصادرات العربية البينية

الشــكل  5-8آثار اســتكمال منطقــة التجارة الحرة
العربية الكربى عىل مجموع واردات البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق
السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

زيــادة يف الناتــج املحيل اإلجمايل للبلــدان العربية
مجتمعــة بنســبة  0.1يف املائة فقــط يف عام 2020
مقارنــة بمــا ســيكون عليــه وفق ـا ً للســيناريو
املرجعي (الشــكل  .)1-8وســتكون مرص من أول
البلدان املســتفيدة من هذا التحسّ ــن ،إذ ســرتفع
ناتجها املحيل اإلجمايل بنســبة  0.4يف املائة يف عام

 2020مقارنــة بمــا هو متوقــع وفقا ً للســيناريو
يبي هذا الســيناريو اآلثار املحتملة
املرجعي .وال ّ
إللغاء العراقيل غري الجمركية ،التي تش ّــكل عائقا ً
كبريا ً أمام تطوّر التجارة البينية العربية بحســب
مركــز التجــارة الدويل ،األمر الــذي يفرس إىل حد
كبــر محدوديــة أثــر إزالة ما تبقى مــن تعرفات
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التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

جمركيــة عىل الناتــح املحيل للبلــدان العربية .لذا
يمكــن االســتنتاج أن ال زيــادة ترجــى يف الناتج
والدخــل مــن تحريــر التجارة ما لم تقــم البلدان

الشكل  6-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية
الكربى عىل الواردات البينية العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

الشكل  7-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكربى
عىل معدّالت بطالة القوى العاملة املاهرة يف البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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العربيــة بإزالــة جميــع القيــود التجاريــة غــر
الجمركيــة وتذليل العراقيــل الفنية.
وســيكون الســتكمال منطقة التجــارة الحرة
العربية الكربى أثر أكرب عىل مســتويات الرفاه يف
البلــدان العربية ،منه عــى الناتج املحيل اإلجمايل.
فالعوامــل التــي تؤثــر إيجابا ً عىل الرفــاه كثرية،
ومــن أهمها تحســن القــدرة التنافســية ،وتطور
اإلنتاج ،وتراجع مؤرش األسعار ،وبالتايل تحسن
أحــوال القطــاع األرسي الــذي يعتــر مــن أهــم
عوامــل التغــر يف مســتويات الرفــاه .وال يتوقع
أن يحــدث تراجع يذكر يف الرفــاه نتيجة لتقلص
العوائــد الحكوميــة من التعرفــات الجمركية بما
أنها منخفضة يف األصل والتجارة البينية العربية
ضعيفة (الشــكل . )2-8
أمــا فيمــا يتعلــق بالتأثــر عــى الصــادرات
يبي الشــكالن  3-8و 4-8أن اســتكمال
العربيــةّ ،
منطقــة التجارة الحرة العربية الكربى ســيؤدي
إىل زيــادة طفيفــة يف قيمــة الصــادرات العربيــة
اإلجمالية وزيــادة ملحوظة يف الصادرات البينية
العربيــة ،خاصة بالنســبة إىل البلــدان من خارج
مجموعــة مجلــس التعــاون الخليجي .وبني دول
الخليــج ،تســجل صــادرات اإلمــارات العربيــة
املتحــدة تطورات هامــة ،إذ تتميّز بتطــور البنية
التحتيــة الداعمــة للتجــارة الخارجيــة وقلــة
العراقيــل اللوجســتية .وعــى صعيــد املنطقــة،
يتوقع أن يؤدي اســتكمال منطقة التجارة الحرة
العربيــة الكــرى إىل زيــادة يف التجــارة العربية
البينيــة قدرهــا  7.8يف املائــة بحلــول عــام 2020
مقارنــة بالســيناريو املرجعــي.
ويتوقــع أن تكــون مــر واملغــرب وباقــي
بلدان املرشق العربي يف صدارة البلدان املستفيدة،
إذ يُتوقــع أن ترتفــع صــادرات مــر إىل البلدان
العربيــة بنســبة  15.6يف املائــة يف  2020مقارنــة
بالســيناريو املرجعي (الشكل  ،)4-8مستفيدة من
استكمال انفتاح العديد من األسواق العربية أمام
صادراتها ،فتســجل زيادة بمعدل أربع مرات إىل
الجزائــر وليبيا وباقي بلــدان املرشق العربي .أما
مــن ناحية الواردات البينية ،فتســجل نســبة نمو
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تصل إىل  44.6يف باقي بلدان املغرب العربي بينما
تصل هذه النســبة إىل  18.5يف املائة يف باقي بلدان
املرشق العربي (الشــكل .)6-8
وبالرغــم مــن التطــور امللحــوظ يف التجارة
العربيــة البينيــة ،يبقــى نمو التجــارة الخارجية
الكليــة للبلدان العربية محــدودا ً ،ال يتجاوز 0.5
يف املائــة .ومــرد هــذا الضعــف إىل تدني نســبة
التجــارة البينيــة العربيــة مــن مجمــوع تجــارة
البلــدان العربية.
وكلمــا كانــت نتائــج مســار تدعيــم التكامــل
االقتصــادي العربــي إيجابيــة عــى الناتــج املحيل
اإلجمايل ،تكون كذلك عىل سوق العمل ،وخاصة إذا
تزايد اإلنتاج يف قطاعات تستوعب أعدادا ً كبرية من
القــوى العاملة .وانطالقا ً من هــذه العالقة ،يتبني
أن آثار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة العربية
الكربى عىل البطالة ســتكون محدودة يف املتوسط،
ويبي الشكل 7-8
ّ
وإن كانت ستتباين بني بلد وآخر.
أن اآلثــار املتوقعة عىل معدّالت البطالة يف صفوف
القــوى العاملــة املاهرة ســتكون منعدمة يف بلدان
الخليج باستثناء اململكة العربية السعودية (تراجع
بنســبة  0.1نقطــة مئوية تقريبا ً يف نســبة البطالة
بحلــول عام  2020مقارنة بالســيناريو املرجعي)،
لكنها ســتكون إيجابية للعديد من البلدان العربية
األخــرى كمــر التي ستشــهد تراجعـا ً يف معدل
بطالــة القــوى العاملــة املاهــرة يناهــز  0.3نقطة
مئويــة يف عام  ،2020ومعظم باقــي بلدان املرشق
العربــي نتيجة لتطور صادراتهــا البينية وبالتايل
نمو قدراتها اإلنتاجية.
ّ
ويبي الشــكل  8-8اآلثار املتوقعة عىل البطالة
يف صفوف القوى العاملة غري املاهرة .فباســتثناء
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وباقــي بلدان
املغــرب العربــي ،أي الجزائــر وليبيــا ،ستشــهد
جميــع البلــدان العربيــة انخفاض ـا ً يف معــدالت
البطالــة يــراوح بــن  0.1و 0.5نقطــة مئوية بني
القــوى العاملــة غري املاهرة يف عــام  2020مقارنة
بالســيناريو العادي.
أمــا عــى مســتوى التغيــر الهيــكيل للقدرات
اإلنتاجيــة ،فقــد أبــرزت نتائــج تقييم اســتكمال

الشكل 8-8

آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية
الكربى عىل معدّالت بطالة القوى العاملة غري املاهرة
يف البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

منطقــة التجارة الحــرة العربية الكربى غياب أي
تغيــر يف الرتكيبة القطاعية للناتج املحيل اإلجمايل
لجميــع البلدان العربية ،خاصة تلــك التي يهيمن
القطــاع النفطــي والحكومــي عليها .أمــا تونس
والجمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان ومرص
فتشــهد بعض التغيــر ،وإن كان ال يزال ضعيفا ً.
وتعتــر هــذه النتائــج متوقعة نظرا ً للمســتويات
الضعيفــة للتعرفــات الجمركيــة املتبقيــة عــى
التجــارة البينيــة العربية ،وعــدم تقييم آثار رفع
القيــود غــر الجمركيــة والتــي تعتــر مــن أهــم
العراقيــل أمــام تطور التجــارة البينيــة العربية،
باإلضافــة إىل ارتفــاع تكاليــف التجــارة من نقل
وشــحن ومراقبــة جمركية.

إنشاء اتحاد جمركي عربي
فيمــا يتعلــق بالسياســات التجاريــة ،يمكــن
تقســيم البلــدان العربيــة إىل ثــاث مجموعــات
أساســية .تتكــون املجموعــة األوىل مــن بلــدان

ً
نظرا النخفاض
مستويات
الحماية
الجمركية،
لن يكون
الستكمال
منطقة التجارة
الحرة الكبرى
أثر كبير على
االقتصادات
العربية
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المستهلك
العربي
المستفيد
األكبر من
تخفيض
التعرفات
الجمركية

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

مجلــس التعــاون الخليجــي (اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،والبحريــن ،و ُعمان ،وقطــر ،والكويت،
واململكة العربية السعودية) والتي استكملت منذ
 2003إنشــاء االتحاد الجمركي الخليجي ،اعتمادا ً
عىل تعرفة جمركية موحدة ومنخفضة ال تتجاوز
 5يف املائــة ملعظم الســلع .أمــا املجموعــة الثانية،
فتتكون من البلــدان األعضاء يف مرشوع الرشاكة
األورومتوســطية والتي ترتبــط باتفاقات تجارة
حــرة مع االتحاد األوروبي ،وفيما بينها باتفاقية
أغاديــر ،وهــي األردن وتونس ومــر واملغرب.
أمــا املجموعة الثالثة ،فتضم باقي البلدان العربية
والتي لــم تنضم بعد إىل منظمــة التجارة العاملية

الشكل  9-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل الناتج املحيل
اإلجمايل يف البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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وال إىل اتفاقيتــي االتحــاد الجمركــي الخليجي أو
اتفاقيــة أغاديــر للتجارة الحرة.
وبما أن تســهيل إنشــاء اتحاد جمركي يعتمد
عــادة عىل التجــارب املوجودة يف املنطقــة املعنية،
فقــد تم الرتكيز يف هذا الفصل عىل فرضيتني حول
هيــكل التعرفات الجمركية التي يمكن أن تعتمدها
البلدان العربية يف إنشاء االتحاد الجمركي العربي.
ففيمــا تعتمد الفرضية األوىل عــى تبني التعرفات
الجمركيــة الخليجيــة املوحــدة ،تتبنــى الفرضيــة
الثانيــة التعرفــات الجمركيــة الدنيا التــي تطبقها
الدول العربيــة املرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع
دول االتحــاد األوروبــي وتركيــا ودول الرابطــة
األوروبيــة للتجارة الحرة عىل وارداتها من خارج
هذه الدول ،كأســاس للتعرفــة الجمركية املوحدة.
كمــا تــم افــراض أن تنخفــض تكاليــف التجارة
كنتيجة لتخفيف املعامالت الحدودية عىل التجارة
البينية ،بنســبة  2يف املائة.
ويبــنّ الشــكالن  9-8و 10-8آثــار إنشــاء
االتحاد الجمركي العربي عىل تطور الناتج املحيل
اإلجمــايل ومســتويات الرفاه يف البلــدان العربية.
وبالرغــم مــن أن النتائــج يف معظمهــا إيجابيــة،
فإنهــا تختلف باختالف الســيناريوهات ،وتتباين
بني البلدان العربية .فاعتماد التعرفات الجمركية
الخليجية ســيؤدي إىل نمو إضايف يف الناتج املحيل
العربي اإلجمايل بنســبة  0.6يف املائة يف عام 2020
مقارنة بالسيناريو املرجعي .غري أن هذه األرباح
لــن تكــون شــاملة لجميــع بلــدان املنطقــة ،ففي
حني ســتحقق بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي
أعــى زيــادة يف ناتجهــا املحــي اإلجمــايل ( 0.9يف
املائــة إضافية يف عــام  2020مقارنة بالســيناريو
املرجعــي) ،يُتوقــع أن تتــرر بلــدان املغــرب
العربي من هذا السيناريو ،حيث سيرتاجع الناتج
املحيل اإلجمايل لهذه البلدان بنسبة  0.4يف املائة يف
عام  2020مقارنة بالسيناريو املرجعي .وستكون
اململكة املغربية أشــد البلدان ترضرا ً مع انخفاض
متوقــع يف ناتجهــا املحيل اإلجمايل تقارب نســبته
 3.8يف املائــة يف عــام  2020مقارنــة بالســيناريو
املرجعــي .ويمكــن إرجــاع هذه الخســائر لبلدان
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املغرب العربي عموما ً واململكة املغربية خصوصا ً
إىل املنافسة الشــديدة التي سيتعرض لها القطاع
الزراعــي فيها ،نتيجــة للتخفيض الرسيع والكبري
يف مستويات الحماية الجمركية التي تفرضها عىل
مســتورداتها الزراعية مــن أكثر من  100يف املائة
لبعــض الســلع مقارنــة باملســتويات الســارية يف
بلــدان مجلس التعــاون الخليجي حيث ال تتجاوز
التعرفــة  5يف املائة عــى معظم الســلع الزراعية.
لهذه األســباب وألهمية القطــاع الزراعي والذي
يســاهم بنســبة ترتاوح بــن  10و 15يف املائة من
الناتج املحــي اإلجمايل للعديد من البلدان العربية
غــر الخليجية ،3فإن اعتمــاد التعرفات الجمركية
الخليجية عىل الســلع الزراعية سيكبد هذه البلدان
خســائر كبــرة عــى مســتوى القطــاع الزراعــي
نفســه ،وعــى مســتوى االقتصــاد ككل ،كما هي
الحال بالنســبة إىل املغرب.
ويتبــن مــن الشــكل  10-8أن إنشــاء اتحــاد
جمركي عربي باعتماد التعرفة الجمركية املوحدة
لبلدان مجلــس التعاون الخليجي ســيكون له أثر
إيجابــي ملموس عىل مســتويات الرفاه يف البلدان
العربيــة ،حيــث املســتفيد األكــر مــن التخفيض
الجمركي ســيكون املســتهلك العربي.
خالفـا ً للســيناريو الســابق ،ســيؤدي اعتمــاد
التعرفــات الجمركيــة الدنيا التــي تعتمدها الدول
العربية املرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع االتحاد
األوروبــي إىل نتائــج أكثــر إيجابية عىل مســتوى
الناتــج املحــي اإلجمــايل لجميع البلــدان واملناطق
باســتثناء املغــرب ،وإن كانــت خســارة املغرب يف
هــذا الســيناريو أقــل مــن نصــف الخســائر التي
كان ســيتحملها يف حالة إقــرار التعرفة الجمركية
الخليجية املوحدة كأســاس لبناء االتحاد الجمركي
العربي .ويرتبط تأثر االقتصادات العربية باعتماد
التعرفــة الجمركيــة العربية املوحــدة بالفارق بني
الحمايــة الجمركيــة الحالية والتعرفــة الجمركية
املوحــدة لــكل ســلعة من جهة ،ونســبة مســاهمة
مختلــف الســلع التــي ستشــهد تغــرّ ا ً جذريـا ً يف
مســتوى الحمايــة التي تتمتــع بهــا يف اقتصادات
الــدول العربية مــن جهة أخرى.

ويبــن الســيناريو الرابــع أن اســتثناء
ّ
الســلع الزراعيــة من اتفاقية االتحــاد الجمركي،
مــع تحرير التبــادل فيها بــن البلــدان العربية،
ســيكون مفيــدا ً للعديد مــن البلــدان العربية بما
أنهــا ســتتمكن مــن مواصلة حماية هــذا القطاع
االســراتيجي واملحافظــة عىل مســتويات اإلنتاج
ودخــل املنتجني.
أمــا عىل مســتوى الرفاه ،ســيكون الســتثناء
الســلع الزراعية مــن اتفاقية االتحــاد الجمركي
العربــي انعكاســات إيجابيــة عــى جميــع بلدان
املغــرب العربــي ومتباينــة عــى بلــدان املــرق
العربــي بمــا فيهــا بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي .ففيمــا ســتكون اآلثــار ضعيفــة عىل
كل مــن الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية،
ســتكون عُمــان الخارس األبــرز يف حالــة اعتماد
التعرفــة الجمركيــة الدنيا لدول إعــان أغادير،

سيؤدي اعتماد
التعرفات
الجمركية الدنيا
لدول أغادير
إلى نتائج أكثر
إيجابية على
الدخل من
اعتماد التعرفة
الجمركية
الخليجية
الموحدة

الشكل  10-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل الرفاه يف
البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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الشكل  11-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
مجموع صادرات البلدان العربية

الشكل  12-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
الصادرات البينية العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

اعتماد
التعرفات
الجمركية
الدنيا لدول
إعالن أغادير
يحد من وطأة
ّ
فتح األسواق
العربية غير
الخليجية أمام
سلع الدول
األخرى
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ســواء بإدمــاج الســلع الزراعيــة أو باســتثنائها
مــن اتفاقيــة االتحــاد الجمركــي ،وذلك بســبب
املســاهمة الضعيفة للقطاع الزراعي يف االقتصاد
العُماني ،والتأثري الســلبي الرتفاع أسعار السلع
املستوردة عىل املســتهلك العُماني ،والكبري نسبيا ً
مقارنة بباقي بلــدان الخليج نظرا ً للتباين الكبري
يف مســتويات دخــل الفرد.
يؤدي إنشــاء اتحــاد جمركي عربــي باعتماد
التعرفــات الجمركيــة املوحــدة لبلــدان مجلــس
التعاون الخليجي إىل فتح أســواق البلدان العربية
غري الخليجية أمام الســلع املســتوردة من البلدان
التــي ال ترتبط معها باتفاقــات تجارية تفضيلية،
ينجــم عنه ضغوط تنافســية إضافيــة عىل العديد
مــن القطاعــات اإلنتاجيــة العربيــة .ويف الوقــت
نفســه ،ســيؤدي تطبيق هذا السيناريو إىل انفتاح
العديــد من أســواق العالم أمام صــادرات البلدان
العربيــة التــي تواجــه اآلن حمايــة عاليــة يف تلك
األســواق .وبالتــايل ،ســيؤدي هــذا الســيناريو

إىل تقلــص الهامــش املتاح للمصدريــن العرب يف
األســواق العربيــة ،ويف الوقــت ذاتــه ارتفاع هذا
الهامــش يف العديــد من أســواق العالــم .فتطبيق
التعرفــة الجمركيــة املوحــدة لبلــدان مجلــس
التعــاون الخليجي يف مــر ،مثالً ،يعني تخفيض
التعرفة التي تفرضها مرص عىل السلع املستوردة
من الصني والفلبني من  29إىل  5يف املائة عىل مواد
النســيج ،ومــن  31إىل  5يف املائــة عــى الصناعات
الغذائيــة .4غــر أن التعرفــات الجمركيــة التــي
تفرضهــا نفــس هذه الــدول عىل الســلع املرصية
ســتتقلص أيضــا ً .ولهــذه األســباب ،ســتكون
انعكاســات هذا الســيناريو إيجابية عىل مســتوى
تطــور الصــادرات الكليــة العربية ولكن ســلبية
عىل مســتوى تطور التجارة البينية العربية .فعىل
مســتوى تطــور الصــادرات اإلجمالية ،ســيكون
املستفيد األكرب هي البلدان التي تتميز باقتصادات
متنوعة كتونس ( 20.9يف املائة) واملغرب ( 32.2يف
املائة) ومــر ( 24.5يف املائة) .أمــا باقي البلدان
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الشكل  13-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
مجموع واردات البلدان العربية

الشكل  14-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
الواردات البينية العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

العربية ،فسيكون نمو صادراتها ضئيالً لألكثرية
منها ،وغائبا ً بالنســبة للبلدان التي يهيمن القطاع
النفطي عــى صادراتها (الشــكل .)11-8
أمــا تحسّ ــن الصــادرات البينيــة العربيــة،
فســيكون أقل من املســتوى املتوقع عنــد تطبيق
ســيناريو اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة
العربيــة الكــرى (الشــكل  .)12-8وســتكون
نســبة نمو الصادرات البينية أقل من نســبة نمو
الصــادرات اإلجمالية للبلدان العربية ،باســتثناء
بعــض بلــدان املــرق العربــي التــي ســتتمكن
مــن تحســن قدراتها التنافســية نتيجــة لرتاجع
تكاليــف عنــارص اإلنتاج املســتوردة ،الوســيطة
واالســتثمارية .وبحلــول عــام  ،2020ستشــهد
الصــادرات البينية العربية نموا ً تبلغ نســبته 7.2
يف املائــة مقارنــة بالســيناريو املرجعــي لتطور
االقتصــادات العربيــة.
ويتميــز إنشــاء االتحــاد الجمركــي العربــي
اعتمــادا ً عــى التعرفــات الجمركيــة الدنيا لدول

إعــان أغاديــر بالحــد مــن وطأة فتح األســواق
العربيــة غري الخليجية أمام ســلع البلدان التي ال
ترتبــط معها باتفاقــات تجارة حرة .ووفقا ً لهذا
الســيناريو ،يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الصادرات
العربيــة  11.03يف املائــة ،أي أقــل مــن النســبة
التي قد تبلغها وفقا ً للســيناريو الســابق ،لسبب
رئيــي وهــو محدوديــة انفتــاح أســواق باقــي
بلــدان العالم أمام صــادرات البلدان العربية غري
الخليجيــة .وبالتايل ،فإن جميع البلدان واملناطق
العربيــة ستشــهد تقلص ـا ً يف نمــو صادراتهــا،
مقارنة بالســيناريو السابق الذي يفرتض إنشاء
االتحــاد الجمركــي العربــي اعتمــادا ً عــى هيكل
التعرفــات الجمركيــة الخليجيــة املوحــدة .ومن
املهم اإلشــارة يف هذا الصدد إىل أن دول االتحاد
األوروبــي وتركيــا ودول الرابطــة األوروبيــة
للتجــارة الحــرة ســتكون مــن أكثــر الجهــات
اســتفادة مــن فتح باقــي األســواق العربية ،أي
أســواق البلــدان التــي ال ترتبط معهــا باتفاقات

سيؤدي
ّ
استثناء

السلع الزراعية
من االتحاد
الجمركي
العربي إلى
تراجع نمو
الصادرات
الزراعية العربية
إلى جميع
بلدان العالم
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الشكل  15-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
معدّالت بطالة القوى العاملة املاهرة يف البلدان
العربية

الشكل  16-8آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي عىل
معدّالت بطالة القوى العاملة غري املاهرة يف البلدان
العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

ينخفض
مستوى
البطالة في
البلدان العربية
في حال
اعتماد التعرفة
الجمركية لدول
إعالن أغادير
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تجارة حرة ،مما ســيؤدي إىل تعظيم منافســتها
ملنتجــات البلــدان العربية يف هذه األســواق .ويف
الوقت نفســه ،ستشــهد التعرفات الجمركية التي
تفرضهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى
وارداتهــا مــن خــارج املنطقــة العربيــة ارتفاعا ً
مهمـا ً ،مما يعني إعطــاء أفضلية تجارية إضافية
للصــادرات العربيــة يف أســواقها ،وهذا ما يفرس
نمــو الصادرات العربيــة البينية يف حالة البلدان
من خــارج مجلــس التعــاون الخليجي (الشــكل
.)12 -8
وكمــا هــو متوقع ،ســيؤدّي اســتثناء الســلع
الزراعيــة مــن االتحــاد الجمركــي العربــي إىل
تراجع نمو الصادرات الزراعية العربية ،وبالتايل

الصــادرات الكليــة ،إىل جميــع بلــدان العالــم ،يف
الوقــت الــذي ستشــهد فيــه الصــادرات البينيــة
العربية تطورات متباينة حســب البلدان .فإقصاء
الســلع الزراعيــة من االتحــاد الجمركــي العربي
يعنــي الحفاظ عىل اآلليــات الحمائية الحالية التي
تفرضهــا باقــي دول العالــم عــى مســتورداتها
الزراعيــة ،ممــا يفرس تراجــع الصــادرات الكلية
مقارنــة بالســيناريو الســابق .أمــا فيمــا يتعلــق
بالصــادرات البينيــة العربيــة ،فمســتوى نموهــا
مقارنــة بالســيناريو الســابق يرتبــط بمســتوى
تطــور قدراتهــا اإلنتاجية وإمكانيات االســتفادة
مــن الهوامــش التفضيليــة يف بعــض األســواق
العربيــة ،خاصــة الخليجيــة منها.
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أما عىل مســتوى الــواردات ،فيتوقع أن تكون
النتائــج مماثلــة لتطــور الصــادرات اإلجماليــة
التغي (الشــكالن
ّ
والبينيــة مــن ناحيــة اتجاهات
 13-8و.)14-8
ϑ ϑاآلثار املتوقعة عىل البطالة
يختلــف املشــهد تمامــا ً عنــد تقييــم آثــار
ســيناريوهات بناء االتحاد الجمركــي العربي عىل
البطالــة .ففي حــال اعتمــاد التعرفــات الجمركية
املوحــدة لبلدان مجلس التعــاون الخليجي ،والذي
ســيؤدي إىل انفتاح رسيع وكبري لألسواق العربية
من خــارج بلدان مجلــس التعــاون الخليجي أمام
صادرات باقي بلدان العالم ،ستشــهد بطالة القوى
العاملة املاهرة ارتفاعا ً يعادل  1.1نقطة مئوية ،فيما
ستسجل معدالت بطالة القوى العاملة غري املاهرة
زيــادة تناهــز  1.5نقطــة مئويــة (الشــكالن 15-8
و  .)16-8وستشــمل الزيــادة يف معــدالت البطالــة
معظــم البلــدان العربية ،باســتثناء بلــدان مجلس
التعــاون الخليجي والتي لن يُدخل هذا الســيناريو
أي تغيري عىل سياســتها التجارية الســابقة.
ويف حال اعتماد التعرفة الجمركية الدنيا التي
تطبقهــا الدول العربيــة املرتبطة باتفاقات تجارة
حــرة مــع دول االتحــاد األوروبي عــى وارداتها
مــن خارج بلــدان االتحاد ،فإن متوســط معدالت
البطالة ســينخفض قليـاً يف البلدان العربية ،وإن
كانت البطالة ســرتفع يف عدد من البلدان العربية
مقارنة بالســيناريو املرجعي لكن بنســبة أقل من
الســيناريو السابق الذي يفرتض اعتماد التعرفات
الجمركيــة الخليجيــة .وسيشــهد معـدّل البطالــة
مزيــدا ً مــن االنخفــاض يف حــال اســتثناء الســلع
الزراعية من اتفاقية االتحاد الجمركي العربي ،إذ
ستنخفض بطالة القوى العاملة املاهرة يف املنطقة
العربية بمقدار  0.4نقطة مئوية بحلول عام 2020
مقارنة بالســيناريو املرجعي ،وبمقدار  0.8نقطة
مئوية بالنســبة للعمالة غري املاهرة.
وفيمــا يتعلــق بالرتكيبــة القطاعيــة للناتــج
املحــي اإلجمــايل للبلــدان العربيــة ،يؤدي إنشــاء
االتحاد الجمركــي العربي إىل تغيريات متباينة يف

الهيكل القطاعي لالقتصادات العربية .وســتكون
البلــدان األكثــر تنوعا ً عــى الصعيــد االقتصادي،
مثــل تونس واملغــرب ،املســتفيد األول من إقامة
االتحــاد الجمركي.
ويف ظــل هيمنــة قطــاع النفــط والغــاز عــى
صــادرات العديــد مــن البلــدان العربيــة ،خاصة
الخليجيــة منهــا ،وقلــة تنوع اقتصاداتهــا ،يبقى
مــن الصعــب زيادة التجــارة العربيــة من خالل
خلــق تجارة جديدة .فتحســن التجــارة يتطلب
إجــراءات متزامنــة لتحريــر تجــارة الخدمــات،
وانتقــال العمــال ورؤوس األمــوال ،وتطويــر
القــدرات اإلنتاجيــة ،وتنــوع املنتجات.
وترتاجــع مســاهمة القطــاع الصناعــي
(االســتخراجي والتحويــي) يف الناتــج املحــي
اإلجمــايل ملــر نتيجــة لتطبيــق ســيناريوهات
إقامــة االتحــاد الجمركــي بمــا يرتاوح بــن 0.65
و 0.55نقطــة مئويــة بحلــول عــام  2020مقارنة
بالســيناريو املرجعــي .يف الوقت نفســه ستشــهد
مســاهمة القطــاع الصناعــي يف الناتــج املحيل يف
املغرب ارتفاعا ً يرتاوح بني  0.4و 0.8نقطة مئوية،
وبــن  0.4و 2نقطــة مئويــة بالنســبة لتونــس.
ϑ ϑاآلثار املتوقعة عىل الفقر
بمــا أن تطبيــق الســيناريوهات املقرتحــة
لتدعيــم التكامل االقتصادي العربي ســيؤثر عىل
العديــد مــن املــؤرشات االقتصاديــة واالجتماعية
األخــرى ،مــن أهمهــا معـدّالت البطالة وأســعار
السلع االســتهالكية ،ســيكون لها انعكاسات عىل
مســتويات الفقــر .5ونظــرا ً لعدم توفــر البيانات
املتعلقــة بمعـدّالت الفقــر يف العديــد مــن البلدان
العربيــة ،اقتــر تقييــم آثــار الســيناريوهات
املطروحــة إلنشــاء اتحــاد جمركــي مقارنــة
باســتكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكربى
عىل ســتة بلدان هــي :األردن ،وتونس ،والعراق،
ومــر ،واملغــرب ،واليمــن (الشــكل .)17-8
وقــد أظهــرت النتائــج أن مســتويات الفقر يف
مــر ستشــهد انخفاضا ً حســب الســيناريوهات
األربعــة باملقارنــة مع الســيناريو املرجعي يف عام

سيؤدي
تدعيم التكامل
االقتصادي
العربي إلى
تخفيض
مستويات
الفقر في
معظم البلدان
العربية
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الشكل 17-8
التغي يف معدل الفقر لعام  2020باملقارنة مع
ّ
السيناريو املرجعي يف بعض البلدان العربية (بالنسبة املئوية)

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

 .2020ومن املتوقّع أن تحقق انخفاضا ً أعمق يصل
إىل  0.81نقطة مئوية حسب السيناريو الثالث ،حيث
تعتمــد التعرفات الدنيا لــدول إعالن أغادير ،بينما
ســيرتاجع الفقر يف السيناريوهات الثالثة األخرى
عىل التوايل بمقدار  0.46 ،0.22و 0.76نقطة مئوية.
كما ستشــهد مســتويات الفقر يف تونس انخفاضا ً
يف جميع الســيناريوهات األربعة مقابل السيناريو
املرجعي يف عام  ،2020ويبلغ أقىص تراجع يف حالة
تطبيق السيناريو الثالث والرابع وذلك بنسبة 0.27
نقطة مئوية تقريبا ً .أما الســيناريو األول والثاني،
فســيكون لهمــا تأثــر أقــل نســبيا ً عــى الحد من
الفقر ،مقابل الســيناريو املرجعي .أما يف مجموعة
بلــدان املغرب ،فتــرز نتائــج النموذج اســتقرارا ً
يف معــدالت الفقــر مــع ارتفاع طفيــف يف البعض
منها .وحســب إســقاطات الفقر لــأردن والعراق
واليمــن ،ستشــهد جميــع هــذه البلــدان انخفاضا ً
يف الفقــر يف إطــار الســيناريوهات األربعة ،مقابل
السيناريو املرجعي يف عام  .2020ويالحظ أن أكرب
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انخفاض ســيكون يف حالة السيناريو الثالث وذلك
بنســبة  0.22نقطة مئوية يف حالــة العراق ،و0.17
نقطــة مئوية يف حالــة األردن ،و 0.29نقطة مئوية
يف حالــة اليمن .وعموما ً ،ومن بني الســيناريوهات
األربعــة املقرتحة ،فإن الســيناريو الثالث (إنشــاء
االتحــاد الجمركــي اعتمادا ً عــى التعرفــات الدنيا
لدول إعالن أغاديــر) هو األفضل من حيث قدرته
عــى تخفيــض مســتويات الفقر يف جميــع البلدان
التي تم اختيارها ،باستثناء املغرب حيث ستسجل
مســتويات الفقر زيادة يف جميع الســيناريوهات.
ومن املهم اإلشــارة إىل أن أثر سيناريوهات تدعيم
التكامــل العربــي عىل الفقــر يختلف بــن البلدان
العربية اعتمادا ً عىل اختالف مستويات تأثري النمو
االقتصادي عىل الفقر.
ومن األهمية قياس آثار ســيناريوهات إنشــاء
االتحاد الجمركي العربي عىل مســتويات الفقر يف
البلــدان العربية ،غري أنّ التقييم الذي يتضمّنه هذا
الفصل يبقى أوليا ً ويســتدعي قياســات أكثر دقة،
تســهم نتائجها يف تحديد مســتويات الفقر حسب
تــوزع الســكان يف الريــف والحرض ،ومســتويات
الدخــل واإلنفــاق حســب الرشائــح العرشيــة أو
الخمسية ،أو حسب املجاالت املهنية .كما أن دراسة
تغي نصيب الفرد من متوســط
مرونــة الفقــر إىل ّ
اإلنفــاق ال تأخــذ باالعتبــار العديد مــن املحددات
الهامــة األخــرى لتوزيــع الدخل حســب الرشائح،
املتغيات وتغيري
ّ
وخاصــة قدرتها عىل التأقلــم مع
ســلوكها االســتهالكي أو حتــى مصــادر دخلهــا.
ويســتوجب قيــاس أكثر د ّقــة بناء قاعــدة بيانات
مفصلة عن مختلــف الرشائح االجتماعية وهيكليّة
إنفاقها ومصادر دخلها .ويمكن ربطها بالنموذج
مــن خالل آليــة الدمج التــام أو النهج التنازيل.
ϑ ϑاآلثار املتوقعة عىل القطاعات
للســيناريوهات املقرتحة آثــار اقتصادية كليّة
تخفــي التبايــن بني القطاعــات ،فيعـوّض التقدّم
معي عــن الرتاجع يف قطاع آخر،
املحــرز يف قطاع ّ
ويكون األثر اإلجمايل شبه معدوم .ولذلك ،ال بد من
تصنيف نتائج الســيناريوهات حســب القطاعات؛
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ولدواعــي هــذا التقريــر شــمل النمــوذج القطاع
تبي
الزراعــي والصناعي وقطاع الخدمــات ،كما ّ
الجداول يف امللحق السادس بهذا التقرير .وتقترص
النتائج عىل ســيناريوهات إقامة االتحاد الجمركي
نظرا ً إىل أنّ الســيناريو األوّل ،أي استكمال منطقة
التجــارة العربيــة الكــرى عرب إزالة مــا تبقى من
تعرفــات جمركية ،لــن يؤدي إىل تغــرّ ات كليّة أو
قطاعية ملموسة.
وعــى مســتوى اإلنتــاج ،حســب الســيناريو
الثانــي ،تتبايــن آثــار اعتمــاد التعرفــة الجمركية
الخليجيــة املوحــدة عــى اإلنتــاج الزراعــي الــذي
سيشــهد نمــوا ً يف معظــم بلــدان مجلــس التعاون
الخليجــي وتراجعا ً حــادا ً يف باقي البلدان العربية.
ويســجّ ل الرتاجع األكرب يف تونس واملغرب بســبب
إزالــة الحماية املرتفعــة التي كان يتمتــع بها هذا
القطــاع يف البلديــن .ويســجّ ل اإلنتــاج الصناعــي
نمــوا ً ضعيفـا ً نســبيا ً يف جميــع البلــدان العربية،
باســتثناء مــر واملغــرب ،حيث يرتاجــع اإلنتاج
الصناعــي نتيجــة تزايــد املنافســة من صــادرات
العديد من بلــدان العالم ،مثل الصني والهند ،التي
لم تكن تربطها بهــا أي اتفاقيات تجارة تفاضلية
قبــل إطــاق االتحــاد الجمركي العربي .وتشــهد
القيود الجمركية التــي يفرضها العديد من الدول
العربيــة ،كتونس ومرص واملغرب ،عــى وارداتها
من هذه الدول تراجعا ً هاما ً نتيجة اعتماد التعرفة
الجمركيــة الخليجيــة املوحدة.
ويف الســيناريو الثالــث ،أي اعتمــاد أدنــى
التعرفــات الجمركيــة التــي تفرضهــا دول إعالن
أغادير عــى وارداتها من خارج االتحاد األوروبي
والدول املرتبطة باتفاقيــات اتحاد جمركي معها،
تختلــف النتائــج نســبيا ً .ففــي القطــاع الزراعي،
تســجّ ل تونس واملغــرب الرتاجع األكرب لألســباب
املذكورة سابقا ً ،لك ّن األرباح التي كانت ستحققها
بعــض البلــدان املســتفيدة مــن اعتمــاد التعرفــة
الجمركيــة الخليجيــة املوحــدة ،كاململكــة العربية
الســعودية ،تزداد .وترتاجع خسائر بعض البلدان
العربيــة األخــرى مقارنــة بالســيناريو الثانــي.
ويمكــن بذلــك اعتبــار أنّ الســيناريو الثالث أكثر

إفــادة للقطــاع الزراعــي يف املنطقــة العربيــة من
الســيناريو الثانــي .أما يف القطــاع الصناعي ،فإن
اعتمــاد التعرفــة الجمركيــة املوحدة لــدول إعالن
أغاديــر يعود بالفائدة عىل معظــم البلدان العربية
باســتثناء مرص.
ووفق الســيناريو الرابع الذي يفرتض إقصاء
القطــاع الزراعي مــن مرشوع االتحــاد الجمركي
العربــي ،يســتفيد هــذا القطــاع يف جميــع البلدان
العربية ،ال ســيما تونس واملغرب األكثر ترضرا ً يف
الســيناريوهني الســابقني ،يف حني يترضر القطاع
الزراعــي يف بلدان مجلس التعــاون الخليجي.
ونظــرا ً إىل أنّ الهدف األول مــن هذه املحاكاة
هــو إبــراز التحديــات القائمــة والنتائــج املحتملة
إلنشــاء االتحاد الجمركي العربي ،اقترص التحليل
عــى تغــرّ مســتويات اإلنتاج ولم يتســع ليشــمل
مجمل املفاعيــل .ولم يتضمّن النموذج املســتخدم
العديــد من الجوانــب التطبيقية لالتحــاد املقرتح،
مثــل اآلثــار عــى إيــرادات الــدول والسياســات
التعويضيــة .وال تُعترب الســيناريوهات املطروحة
حاليـا ً قابلــة للتنفيــذ ،نظــرا ً إىل أنّ جامعة الدول
العربية لم تتوصل بعد إىل اقرتاحات عمليّة آلليات
إطــاق االتحاد الجمركي العربي .ويمكن االطالع
عىل نتائج طلب القطاعات عىل اليد العاملة املاهرة
وغــر املاهرة يف جداول امللحق الســادس.

يعتبر قطاع
الخدمات من
أهم مصادر
فرص العمل
في المنطقة

تكامل يتجاوز الطابع التجاري إلى
تكامل اقتصادي شامل
تحرير تجارة الخدمات
تعتــر تجــارة الخدمــات مــن أهــم روافــد
اقتصــادات البلــدان ألثرها عىل التشــغيل والقدرة
التنافســية ورفــاه املجتمعــات .فيســاهم قطــاع
الخدمــات يف النمــو االقتصادي من خــال تزويد
مختلــف القطاعات اإلنتاجية بالعنارص الوســيطة
لعمليــات اإلنتاج مثــل خدمات النقــل ،والخدمات
املرصفية ،واالتصــاالت .وقطاع الخدمات عادة ما
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فوائد تحرير خدمات النقل الجوي والبحري يف مرص

قامــت اإلســكوا بتقييــم األربــاح االقتصاديــة املتوقعــة من تحريــر تجارة الخدمــات يف مرص من خــال الرتكيز
عــى قطاعــي النقــل الجــوي والبحري الدويل للســلع .وقد أجري التقييــم عىل ثالث مراحل( :أ) قيــاس مؤرش تقييد
التجــارة لهذيــن القطاعني؛ (ب) قياس نســبة التعرفــة الجمركية املعادلة ملؤرش تقييــد التجارة؛ (ج) تطوير نموذج
تــوازن عــام ديناميكــي يأخذ بعني االعتبار املنافســة غــر املثالية وإمكانيــة دخول وخــروج رشكات النقل البحري
والجــوي املحليــة واألجنبيــة .ويــرز الجــدول أدنــاه النتائج املســتخلصة مــن قياس مــؤرش تقييد التجارة ونســبة
التعرفــة الجمركيــة املعادلة له.
مؤرش تقييد التجارة
نسبة التعرفة الجمركية املكافئة لخدمات النقل البحري والجوي يف مرص
القطاع

تقييد التجارة

نسبة التعرفة الجمركية

تقييد التجارة

نسبة التعرفة الجمركية

باستخدام املؤرش

املكافئة باستخدام املؤرش

باستخدام املؤرش

املكافئة باستخدام املؤرش

خدمات النقل البحري

0.425

72.32

0.663

78.327

خدمات النقل الجوي

0.455

64.53

0.425

64.35

املحيل (أ)

املحيل (ب)

الخارجي (ج)

الخارجي (د)

مالحظة( :أ) يُقاس هذا املؤرش بحساب جميع العراقيل والقيود التي تواجهها الرشكات املحلية والوطنية العاملة يف القطاع موضوع البحث .وكلما اقرتب مؤرش تقييد
التجارة من  1كانت القيود مرتفعة؛ وكلما اقرتب هذا املؤرش من صفر تتالىش القيود عىل التجارة.
(ب) يتم حساب التعرفة الجمركية املكافئة باعتماد مؤرش تقييد التجارة الخاص بالرشكات املحلية.
(ج) يتم قياس هذا املؤرش باعتماد جميع العراقيل والقيود التي تواجهها الرشكات األجنبية للدخول والنشاط يف القطاع موضوع البحث.
(د) يتم حساب التعرفة الجمركية املكافئة يف هذه الحالة باعتماد مؤرش تقييد التجارة الخاص بالرشكات األجنبية.
املصدر :حسابات اإلسكوا.

جــرى تقييــم آثــار ســيناريوهني لتحرير التجــارة مقارنــة بالســيناريو املرجعي باســتخدام نموذج التــوازن العام
الديناميكي الخاص بتجارة الخدمات .والســيناريوهان هما( :أ) تحرير كيل لتجارة الســلع مع البلدان العربية باســتثناء
الخدمات؛ (ب) إضافة خدمات النقل البحري والجوي لســيناريو التحرير الكيل لتجارة الســلع البينية العربية .وقد بينت
النتائــج أن نســبة نمــو الناتج املحيل اإلجمــايل ملرص لن تتغري باســتكمال منطقة التجارة الحرة العربيــة الكربى مقارنة
بالســيناريو املرجعــي لنمــو االقتصــاد املرصي ،حيث يتوقع أن تكون نســبة نمــو الناتج املحيل اإلجمــايل يف حدود  6يف
املائــة خــال الفــرة مــن  2012إىل  .2020أما يف حــال تحرير تجارة خدمات النقــل البحري والجــوي ،فيتوقع أن يرتفع
متوســط النمــو االقتصادي بـ  0.6نقطة مئوية ليصــل إىل  6.6نقطة مئوية يف عام  .2020وتربز هذه النتائج فوائد تحرير
التجارة يف قطاع الخدمات ألهمية مســاهمتها يف تخفيض تكاليف اإلنتاج وكذلك تكاليف التجارة ،مما يعطي دفعا ً هاما ً
للصادرات املرصية يف األســواق العاملية .كما ســينمو االســتهالك املحيل بنســبة إضافية قدرها  0.5نقطة مئوية عىل أثر
انخفــاض كلفة الواردات وانتعاش اإلنتــاج املحيل وتقلص البطالة.
املصدر :حسابات اإلسكوا.

178

الفصل الثامن

التكامل االقتصادي العربي سبيالً للعمران الناهض

يكون أكثر اعتمادا ً عىل اســتخدام القوى البرشية،
وخاصة املاهرة منها ،مقارنة بالصناعة والزراعة.
وبهــذا فــإن تطوير الخدمــات ،وبخاصة تلك ذات
القيمــة املضافة العاليــة لالقتصاد ،يتطلب يف كثري
مــن الحاالت بنــاء النظم التعليميــة وترقية نوعية
مخرجاتها.
ويســاهم قطــاع الخدمــات مســاهمة كبــرة
ومتناميــة يف اقتصــادات معظم البلــدان العربية،
مــن حيــث نصيبــه مــن الناتــج املحــي اإلجمايل،
وقدرتــه عىل اســتيعاب القوى العاملــة ،وحصته
من الصــادرات .فحصة قطــاع الخدمات ،التي ال
تــزال ضعيفــة جــدا ً يف الناتج املحــي اإلجمايل يف
بعــض البلــدان العربية كعُمــان وليبيــا ،تتجاوز
نصــف قيمة الناتج املحــي اإلجمايل لبلدان أخرى
كالســودان ومرص واملغرب .أمــا األردن ولبنان،
فهمــا مــن البلــدان التــي تعتمد كثريا ً عــى قطاع
الخدمــات يف اقتصاداتهــا.6
وقــد أصبحــت تجــارة الخدمــات بمثابــة
العمــود الفقــري القتصادات العديد مــن البلدان
العربيــة رغــم العراقيــل التــي ال تــزال تقيّدها،
فتعــرض دخــول مســتثمرين عــرب وأجانب أو
تعطل املنافســة بني الرشكات الوطنية واألجنبية
العاملــة يف قطاعات معينة .وباملقارنة مع مناطق
أخرى من العالم ،ســجلت منطقة الرشق األوسط
وشــمال أفريقيا ،التي تشمل تركيا وإيران أيضا ً،
نمــوا ً مرتفعـا ً يف صــادرات الخدمــات التجاريــة
عــى مدى العقديــن املاضيني .7كمــا يعترب قطاع
الخدمــات مــن أهــم مصــادر فــرص العمــل يف
املنطقة ،حيث يســتوعب  84.2يف املائة من القوى
العاملــة يف البحريــن ،و 82.2يف املائــة يف عُمــان،
و 45.7يف املائــة يف قطــر ،و 45.3يف املائة يف مرص،
و 37.2يف املائــة يف املغرب.8
وبذلــت بعــض البلــدان العربيــة ،كاألردن،
جهودا ً حثيثة لتحرير تجارة الخدمات ،يف حني أن
بعض البلدان األخــرى ،كلبنان ،لم تتخذ خطوات
ملموســة يف هــذا االتجــاه ،عــى الرغم مــن أهمية
قطاع الخدمــات يف اقتصاداتها .وتجدر اإلشــارة
إىل أن الــدول التــي لــم تتخــذ خطــوات باتجــاه

تحريــر تجــارة الخدمات هي تلك التــي لم تنضم
بعــد إىل منظمــة التجــارة العاملية ،وإنما تشــارك
فيهــا بصفة مراقب ،وهذه الصفــة ال تلزمها بأي
تعهدات لتحرير تجارة الخدمات بمقتىض االتفاق
العام بشــأن التجارة يف الخدمات لعام  .1994وقد
تعهدت الدول العربية األعضاء يف منظمة التجارة
العامليــة بموجــب االتفاق العام بشــأن التجارة يف
الخدمــات لعــام  ،1994من حيث املبــدأ ،بالتحرير
الــكيل أو الجزئــي ملعظــم أنــواع الخدمــات مــن
القيود ،وال ســيما القيود املفروضة عىل الوصول
إىل األســواق والقيود عىل املعاملــة الوطنية.
وتشــر أحــدث الدراســات التــي أجرتهــا
اإلســكوا ،9إىل أن تحريــر تجــارة الخدمات يمكن
أن يكــون رافــدا ً مهما ً لسياســات مكافحة البطالة
والفقــر يف املنطقة العربية .فالقيود التي يفرضها
العديــد مــن الدول العربيــة عىل تجــارة الخدمات
تــؤدي إىل ارتفــاع أســعار الخدمــات أو ارتفــاع
تكاليــف العمليات اإلنتاجية ،أو كليهما .كما تؤدي
هذه القيــود إىل إضعاف الحوافز لتحســن كفاءة
عمليات اإلنتاج ،وعادة ما تؤثر ســلبا ً عىل الجودة
واملواصفــات الفنية.
وقــد أظهرت دراســة متخصصــة أن املنطقة
العربيــة قامــت بإصالحــات تنظيميــة مهمة عىل
مــدى العقد املايض يف بعض قطاعــات الخدمات،
حيــث شــهدت القطاعــات املرصفيــة واالتصاالت
والخدمات الجوية إصالحات شاملة ،كان أبرزها
رفــع القيــود املفروضة عىل مســاهمة رأس املال
األجنبي يف الــركات املحلية أو التخفيف منها.10
إال أن الدراســة تشري أيضا ً إىل اســتمرار عدد من
الــدول بوضع قيــود عىل تجــارة الخدمات ،وفق
األنماط األربعــة املحددة يف إطار منظمة التجارة
العامليــة بمقتىض االتفاق العام بشــأن التجارة يف
الخدمــات .11وهنــاك تفــاوت يف مــؤرشات تقييد
تجــارة الخدمات بــن البلدان حســب القطاعات،
فكانــت مــر األكثــر تقييــدا ً لتجــارة الخدمات
املرصفيــة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية
والنقــل الجــوي ،وكان املغــرب األكثــر تقييــدا ً
لتجــارة خدمات التأمني والنقــل البحري .واحتل

يمكن لتحرير
تجارة الخدمات
أن يكون

ً
ً
مهما
رافدا
لسياسات
مكافحة البطالة
والفقر في
الدول العربية

179

الفصل الثامن

الشكل  18-8آثار استكمال منطقة التجارة
الحرة العربية الكربى عىل الناتج املحيل اإلجمايل
باالستعاضة عن جزء من القوى العاملة األجنبية
بقوى عاملة عربية يف بلدان مجلس التعاون الخليجي

الشكل  19-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى عىل الرفاه باالستعاضة عن جزء
من القوى العاملة األجنبية بقوى عاملة عربية يف
بلدان مجلس التعاون الخليجي

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

إن تحرير تجارة
الخدمات

ً
دافعا
سيكون
ً
مهما لتعزيز

التجارة البينية
العربية التي
ما زالت تجابه
عراقيل فنية
هامة
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لبنــان املرتبــة األوىل مــن ناحيــة تعقيــد تجــارة
الخدمــات املرصفية حســب النمط الرابــع املتعلق
بحركة األشــخاص الطبيعيــن ،فيما برزت مرص
كأكثــر البلــدان تعقيــدا ً لتجــارة هــذه الخدمــات
حســب النمط الثالــث أي املشــاركة التجارية.
ونظــرا ً للفوائد االقتصاديــة الجمة التي تتأتى
عــن تحرير تجــارة الخدمات ،ال ب ّد من اســتكمال
منطقــة التجارة الحــرة العربية الكــرى بتحرير
تجارة الخدمات بني البلدان العربية ،األمر الذي لم
يحرز أي تقدم حتى اآلن بالرغم من تعدد جوالت
املفاوضات العربية يف إطار جامعة الدول العربية،
وآخرهــا اجتمــاع بــروت يف عــام  .2013فتحرير
تجــارة الخدمات ،وما ســيرتتب عليه من تحســن
يف نوعيــة الخدمات وتخفيض يف كلفتها ،ســيكون
دافعا ً مهمـا ً لتعزيز التجارة البينيــة العربية التي
مــا زالت تجابــه عراقيل فنيــة هامة ،مــن أبرزها

نوعيــة الخدمــات املرتبطــة بالعمليــات التجاريــة
وارتفــاع كلفتها .وقد بينت دراســات كمية عديدة
أجريــت حديثـا ً اآلثــار اإليجابيــة لتحريــر تجارة
الخدمات عــى االقتصادات العربيــة (اإلطار.)1-8

االستعاضة عن القوى العاملة األجنبية
بالقوى العاملة العربية في بلدان
الخليج العربي
رغــم النجاحــات النســبية واملتفاوتــة عــى
صعيد حرية حركة التجارة واالســتثمار ،ما زال
تنقــل العرب بني معظــم البلــدان العربية يواجه
العديد من القيود ،مما يحد من املنافع التي يمكن
أن تتأتــى عــن التكامــل االقتصــادي .ففــي حني
تــؤدي حرية تنقل املســتثمرين ورجــال األعمال
بني البلدان العربية إىل تنشيط العالقات التجارية
وتوفــر الفرص االســتثمارية ،تتيــح حرية تنقل
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الشكل  20-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى عىل معدّالت بطالة القوى العاملة
املاهرة باالستعاضة عن جزء من القوى العاملة
األجنبية بقوى عاملة عربية يف بلدان مجلس
التعاون الخليجي

الشكل  21-8آثار استكمال منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى عىل معدّالت بطالة القوى العاملة
غري املاهرة باالستعاضة عن جزء من القوى
العاملة األجنبية بقوى عاملة عربية يف بلدان
مجلس التعاون الخليجي

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
 2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو
املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

القــوى العاملــة بــن البلــدان العربيــة تخفيــف
الضغــوط عــى أســواق العمــل يف البلــدان التــي
تشــكو من ارتفــاع يف معدّالت البطالــة ،وتزويد
بلدان املنطقة التي تعاني نقصا ً يف القوى العاملة
باحتياجاتهــا مــن العمالة من مختلــف الفئات.
ونظــرا ً إىل خصائص أســواق العمل العربية،
واملتمثلــة بفائــض يف بعضهــا وعجــز يف أخرى،
تمــت دراســة أثر زيــادة حركــة القــوى العاملة
بــن البلــدان العربيــة عــى مختلــف املتغــرات
االقتصاديــة يف كل مــن البلدان املصــدرة للعمالة
وتلــك املســتوردة لهــا ،وخاصــة بلــدان مجلس
التعــاون الخليجــي .فتم إجراء محــاكاة إضافية
تفــرض اعتمــاد بعض املرونــة يف انتقال القوى
العاملــة العربيــة إىل بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي ،بحيــث تحل قوى عاملــة عربية محل
 20يف املائــة من القوى العاملة الوافدة من خارج

املنطقــة العربية .واعتمدت هــذه املحاكاة العديد
مــن الفرضيات ،أهمها( :أ) االســتعاضة تدريجيا ً
عــن القــوى العاملــة الوافدة غــر العربية بقوى
عاملــة عربيــة بالتســاوي يف جميــع القطاعــات؛
(ب) عــدم تغــرّ مســتويات التفــاوت يف رواتــب
القــوى العاملة يف جميع القطاعات ،أكانت محلية
أم وافــدة ،عربيــة أم غري عربيــة .واعتُمدت هذه
الفرضيات يف غياب قاعدة بيانات خاصة بتوزيع
القــوى العاملــة يف البلــدان العربيــة بــن محلية
ووافدة حســب القطاعــات والكفــاءة والرواتب.
وتتجــى أهميــة هــذه املحــاكاة يف تقييــم الفوائد
التي يمكن أن تجنيها البلدان العربية ،املســتقبلة
واملرســلة للعاملــن ،نظــرا ً لدورهــم يف تنشــيط
الحركــة االقتصاديــة يف البلــدان املســتقبلة مــن
خالل اإلنفاق االســتهالكي ،ويف البلدان املرســلة
مــن خــال تحويالتهم من النقــد األجنبي.

تؤدي زيادة
حركة القوى
العاملة بين
الدول العربية
إلى زيادة
الناتج في
الدول المرسلة
والمستقبلة
للعاملين
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ويبــن الشــكل  18-8نتائج املرونــة التفضيلية
لصالــح القوى العاملــة العربية يف بلــدان مجلس
التعــاون الخليجــي عــى الناتــج املحــي اإلجمــايل
للمنطقة العربية ،عىل مستوى البلدان ومجموعات
البلدان .ونتيجة لهذه املرونة ،يرتفع الناتج املحيل
اإلجمــايل للبلــدان العربية مجتمعة بنســبة  1.6يف
املائة يف عــام  2020مقارنة بالســيناريو املرجعي.
غــر أن هذه املكاســب عىل مســتوى الناتج املحيل
اإلجمايل ستكون أعىل يف بلدان املرشق منها يف بلدان
املغرب ،ألن أعداد العمال الوافدين من بلدان املرشق
أكــر بكثري من أعداد الوافدين مــن بلدان املغرب.
وستســتفيد بلدان مجلس التعــاون الخليجي
مــن هذه السياســة ألن الوافدين العــرب ينفقون
نســبة أعىل من دخلهــم يف بلدان اإلقامــة من تلك
التــي ينفقهــا ســائر الوافديــن .وبمــا أن زيــادة
اإلنفــاق املحــي عرب اســتهالك الســلع والخدمات
يــؤدي إىل زيــادة الطلــب يف األســواق الخليجية،
وبالتايل إىل إنعاش الحركة االقتصادية ،ســتكون
النتيجة زيادة يف الناتج املحيل للبلدان املســتوردة
للقوى العاملة .إال أن عُمان وقطر تمثالن استثناء
يف هذا املجال ،ألن الوافدين العرب ينفقون نســبة
أقــل من دخلهم مقارنــة بباقي الوافدين.
ويشــر تقييم آثار هــذا الســيناريو عىل رفاه
البلــدان العربية إىل نتائج مماثلة لألثر عىل الناتج
املحيل اإلجمايل .ويقترص األثر املبارش عىل البلدان
املصدرة للعمالة عــى تحويالت األعداد اإلضافية
مــن العمال الذين ســيجري اســتيعابهم يف بلدان
مجلــس التعــاون الخليجي ،وبالتــايل عىل القطاع
األرسي ،بينمــا تنبــع مكاســب البلدان املســتقبلة
من اإلنفاق اإلضايف عىل الســلع والخدمات املحلية
(الشكل .)19-8
وســيؤدي اعتمــاد املزيــد مــن املرونــة يف
اســتقدام القوى العاملة العربية إىل بلدان مجلس
التعــاون الخليجي مبــارشة إىل تخفيف الضغوط
االجتماعيــة التــي تواجــه البلــدان املرســلة مــن
خــال تخفيض معـدّالت البطالة بــن املواطنني،
ســواء أكانوا مــن الفئات املاهــرة أم غري املاهرة
(الشــكالن  20-8و.)21-8

تدعيم التكامل االقتصادي العربي عبر
تطوير سالسل اإلنتاج العربية
تتســم املنطقــة العربيــة بضعــف مســتويات
اندماجهــا االقتصــادي .ومن بني أهــم املؤرشات
التــي تــدل عــى هــذا الضعــف هــو شــبه غياب
للسالســل اإلنتاجيــة اإلقليميــة ،التــي تمكّن من
االســتفادة مــن امليــزات التنافســية أو املاليــة
أو الطبيعيــة لبلــدان املنطقــة لتطويــر أنشــطة
اقتصاديــة جديــدة .وقــد أدى ضعف السالســل
اإلنتاجيــة العربيــة ،أو حتــى غيابها ،إىل تشــتت
االقتصادات العربية واســتمرار هيمنة األنشــطة
االســتخراجية واألوليــة عىل هيــكل الناتج املحيل
والصادرات العربيــة ،مما أدى بدوره إىل ضياع
العديد من الفرص االستثمارية ،وبالتايل حرمان
االقتصــادات العربيــة مــن مصادر مهمــة لخلق
الثــروة وتدعيم القدرات التشــغيلية .وقد أبرزت
تجارب عدد من التجمعات اإلقليمية الدور الكبري
الذي يؤديه تطوير السالســل اإلنتاجية اإلقليمية
يف تعظيــم فوائــد التكامــل االقتصــادي ،وتنويع
االقتصــادات ،وتطويــر القيــم املضافــة ملختلــف
القطاعــات االســتخراجية والتحويليــة .ويمكــن
االســتفادة من سالســل اإلنتــاج العربية لدخول
أســواق جديدة من خالل تدعيم تراكمات املنشــأ
يف اتفاقيات التجارة الحرة مع باقي دول العالم.
وتســهم هــذه السالســل يف تطويــر الصــادرات
العربيــة البينيــة والعاملية.
ففــي القطاع الزراعي ،تتميز املنطقة العربية
بوفرة األرايض الصالحــة للزراعة ووفرة القوى
العاملة .ويعترب القطاع الزراعي الذي يســتوعب
قرابــة  29يف املائــة مــن القــوى العاملــة العربية
ويســاهم بنحــو  5.4يف املائــة مــن الناتــج املحيل
اإلجمــايل العربــي ،12أحــد أهــم القطاعــات التي
تعاني غيابا ً شــبه كيل لسالســل القيمــة العربية.
وقد ساهم هذا الوضع يف تكريس هيمنة املنتجات
غري املصنعة عىل الصــادرات الزراعية والغذائية،
وإضاعة فرص اقتصادية هامة كانت ستساهم يف
دعــم النمو ومكافحــة البطالة والفقر.
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وتــرز أهميــة تطويــر القطــاع الزراعــي من
خالل اتســاع وتشــعب ارتباطاته بسائر مكونات
االقتصــاد ،وبالتــايل أهميــة مــا يحدثــه مــن آثار
مضاعفــة .فيــؤدي تطويــر االســتثمار يف القطاع
الزراعــي إىل عوائــد اقتصاديــة واجتماعية كبرية
تســهم يف التنوع االقتصــادي والرفاه االجتماعي.
ولــم تــأت جهــود البلــدان العربية لالرتقــاء بهذا
القطــاع بنتائــج عــى قــدر التوقعــات ،الفتقارها
منفــردة إىل العديد من املقوّمــات التي تمكّنها من
االســتخدام األمثل للطاقات اإلنتاجيــة وتدعيمها.
فبعضهــا يعاني من ندرة املــوارد املالية ،وبعضها
اآلخــر يشــكو من ضعــف القــدرات الصناعية ،أو
البنيــة التحتيــة الالزمة لتصدير بعــض املنتجات.
ويف وضــع كهــذا ،تكــون الحلــول عــى املســتوى
اإلقليمــي أكثر فعاليــة وجدوى مــن الحلول التي
يمكــن أن تعتمدها البلــدان منفردة.
وتربز السالســل القيمية والتسويقية اإلقليمية
كإحــدى أهم آليات تنمية القطاع الزراعي وزيادة
مســاهمته يف اقتصــادات البلــدان العربية .ويمكن
لهــا أن تــؤدي دورا ً هام ـا ً يف تطويــر املنتجــات
االســراتيجية التي تتميز بهــا املنطقة ومن أهمها
القطــن ،والســكر ،وزيــت الزيتــون ،والتمــور،
واملوايش ،والحنطة .وقد أصبح تطوير السالســل
القيمية اإلقليمية ذا أهمية بالغة ،خاصة مع تصاعد
االنفتاح االقتصــادي العاملي والتوجه نحو تحرير
تجارة الســلع الزراعية.
وتــزداد أهميــة تطويــر السالســل القيميــة
والتســويقية العربية للســلع الزراعيــة مع النمو
الســكاني الــذي شــهدته املنطقــة ،وارتفــاع
التغي
ّ
مســتويات املعيشــة يف العديد منها .وهــذا
أدى إىل زيــادة يف الطلــب عــى معظــم الســلع
الغذائية ،يتوقع لها أن تســتمر يف املســتقبل .غري
أن ارتفــاع األســعار العامليــة لهذه الســلع خالل
األعوام العــرة املاضية أدى إىل زيادة الضغوط
عىل هذه البلدان ،إذ بات عليها البحث عن مصادر
تمويــل لوارداتهــا من الســلع الغذائيــة أو زيادة
إنتاجهــا املحيل منهــا .لكن هذه الضغوط أدت إىل
ظهور فــرص إنمائية جديدة للعديــد من البلدان

العربيــة ،ال يمكن تحقيق الفائدة الكاملة املرجوة
منهــا يف غيــاب إطار فاعــل للتكامــل االقتصادي
العربــي ،يملــك القــدرة عىل وضع اســراتيجيات
إنتاجيــة إقليميــة مرتابطــة تســتفيد مــن مختلف
اإلمكانــات والفــرص املتاحــة يف املنطقة.
وتوضــح التجــارب اإلقليميــة أن تطويــر
السالســل القيميــة والتســويقية العربيــة لبعض
املنتجــات الزراعيــة يمكــن تحقيقــه عــن طريــق
االندمــاج األفقــي والعمــودي ،حيــث يجــري يف
الحالــة األوىل تركيــز هذه السالســل انطالقا ً من
رشاء عنارص اإلنتاج حتى اســتالم املنتج النهائي،
ويتــم يف الثانيــة ربــط األســواق عموديـا ً .ويتــم
تطويــر الســلع املنتميــة إىل سلســلة إقليميــة من
خــال الرتابــط بني االندمــاج األفقــي والعمودي
لألســواق املتكاملة التي تعرب بلدين أو أكثر لسلع
مختلفــة اســتنادا ً إىل املزايــا النســبية .وتتطلــب
هــذه االســراتيجية تنميــة القــدرات اإلقليمية يف
الصادرات غــر التقليدية وتنميــة القيمة املضافة
للمنطقــة يف تجــارة هذه الســلع .والجدير بالذكر
أن تحديد الســلع التي تتمتع بمزايا نسبية يتطلب
تنســيق السياســات التجارية واالستثمارية ،وتلك
املتعلقــة بتنقــل األشــخاص املعنيــن يف الخدمات
التجاريــة املرتبطــة بهــذه الســلع ،وقيــام الدول
العربية املتجاورة بالتنسيق يف وضع اسرتاتيجيات
لتطوير التجارة والبنية التحتية لتوســيع الســوق
املشــركة وتســهيل إجراءات الوصــول إليها.13
ولــم يعــد خلق سالســل قيميــة وتســويقية
إقليميــة متكاملة مجرد خيار ،بل أصبح رضورة
للحفــاظ عــى القطــاع الزراعــي يف املنطقــة
العربيــة وتطويــره .ولتنميــة السالســل القيمية
والتســويقية العربية ،ال بد مــن تحديث الزراعة
يف املنطقــة العربيــة عــى طــول سالســل القيمة
الســلعية االســراتيجية ويف مختلــف األســواق
اإلقليمية ،من مرحلة التزود بعنارص اإلنتاج ،إىل
املزرعــة ،ومن ثــم إىل تجهيز وتصنيــع املنتجات
الزراعية ،وصوال ً إىل عمليات اإلنتاج ذاتها ونظم
التوزيع والتســويق .وتوســيع األســواق يتطلب
تشــييد البنية التحتية وإزالة الحواجز املؤسسية

لم يعد خلق
سالسل
قيمية
وتسويقية
إقليمية
متكاملة مجرد
خيار ،بل
أصبح ضرورة
للحفاظ على
القطاع الزراعي
وتطويره
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القائمة حاليا ً ،وصوال ً إىل ســوق عربية مشــركة
للســلع الغذائيــة والزراعيــة العربيــة .ويمكــن
اعتبار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة العربية
الكربى واالتحــاد الجمركي العربي خطوة هامة
يف هذا االتجاه.
ويُعترب تطوير السالســل القيمية الصناعية يف
املنطقــة العربية مــن أهم آليات تدعيم التنافســية
يف االقتصــادات العربيــة ،وتنويــع مصــادر
الدخــل ،وتحســن الطاقــات اإلنتاجيــة والقــدرة
عــى مكافحة البطالــة والفقر ونضــوب الثروات
الطبيعيــة .وتتميــز األنشــطة الصناعيــة ،مقارنة
بالقطــاع الزراعــي ،بتشـعّب مراحلهــا اإلنتاجية
وتوزيــع عمليــات التصنيــع جغرافيـا ً مــا يتيــح
فرصة االســتفادة من املميــزات اإلقليمية أو حتى
الدولية .ويف هذا اإلطار ،يجدر التذكري بأن توقيع
اتفاقيــة التجــارة الحرة لــدول أمريكا الشــمالية
بني الواليــات املتحدة األمريكية وكندا واملكســيك
كان نتيجــة ضغــوط مــن الــركات األمريكيــة
العامليــة التي تســعى إىل االســتفادة مــن املميزات
االقتصادية املتاحة يف املكسيك ،من موارد طبيعية
وكثافة يد عاملة ،من أجل تحسني قدرة منتجاتها
عىل التنافس عامليـا ً .وهدفت بعض الرشاكات بني
االتحــاد األوروبــي والعديد مــن الــدول العربية
منذ ســبعينات القــرن املايض ،خاصــة مع تونس
واملغــرب ،إىل نقــل مراحــل إنتاجيــة يف قطاعــات
مختلفة ،خاصة النسيج وامليكانيك والكهرباء ،إىل
هــذه الــدول لتقليص التكاليف مــع املحافظة عىل
جانب هام من العملية اإلنتاجية يف دول املنشأ ،أي
أن توزيــع العمليات اإلنتاجية بني أوروبا وبعض
الدول العربية ســاهم بشكل كبري يف املحافظة عىل
جزء هام مــن القطاع الصناعــي األوروبي.
وتتطلــب دراســة إمكانيــات تطوير سالســل
إنتاجيــة عربية مجهودا ً خاصـا ً ،علما ً أن املنطقة
العربية تتميز بالعديد من املقوّمات الالزمة لذلك.
فبعــض البلدان العربية تصدّر العديد من الســلع
االســتخراجية بشــكلها األوّيل ،مثل النفط واملواد
املنجميــة ،يف حني ال تُســتغل الطاقــات التحويلية
املتاحــة لهــذه الســلع يف بلــدان عربيــة أخــرى.

وتعجــز بعض البلدان العربية عن تطوير نســيج
صناعــي الســتغالل مواردهــا الطبيعية ألســباب
مالية ،يف حني تتطلع بلدان عربية أخرى إىل فرص
اســتثمارية مربحة لصناديقها السيادية .وتفتقر
بعــض البلدان العربيــة إىل القوى العاملة يف حني
تعانــي بلــدان عربيــة أخرى مــن شــدة البطالة.
وهــذه أمثلة عىل خصائص تتيح للمنطقة العربية
فرصــة ثورة صناعيــة تــؤدي إىل تنويع مصادر
الدخــل وخلق فــرص العمل عىل أســاس التكامل
الصناعي وتســهم يف إثــراء االقتصاد العاملي.
بعد مرور أكثر من ســتني عاما ً عىل اســتقالل
معظم الــدول العربية ،يشـكّل التكامل الصناعي
والزراعــي ،مــن خــال تطويــر سالســل اإلنتاج
اإلقليميــة ،اآلليــة األمثــل لتنويــع االقتصادات يف
ظـ ّل تعثّر ســائر السياســات والربامــج القطرية
أو الوطنيــة التــي لم تـ ِ
ـؤد إىل نتائج ملموســة يف
هــذا املجال .أمــا الدول التــي تمكّنت مــن تنويع
اقتصاداتهــا ،فهــي تلــك التي ارتبطت بسالســل
إنتــاج تجمعــات إقليميــة أخــرى واســتفادت من
قطاعاتهــا الصناعيــة املتطوّرة.

تنسيق السياسات االقتصادية الكلية
والقطاعية
تقــوم عالقــة قويــة بــن التكامــل التجــاري
والتكامــل النقدي واملايل ،تعمل يف كال االتجاهني.
فيســاعد التكامل التجاري عىل خلق ظروف أكثر
مالءمــة لتحقيــق التكامــل النقــدي ،ويف الوقــت
نفســه ،فإن التكامل النقدي يســاعد عىل تســهيل
التكامل التجاري .ولهذا يستحســن أن يتم إنشاء
التكامل النقدي أو حتى املايل ،وخاصة الرضيبي،
بالتزامــن مع التكامل التجــاري .ويكمن التحدي
الرئيــي للمنطقــة العربية يف قدرتهــا عىل القيام
بالعديد مــن التغيريات يف سياســاتها االقتصادية
لجعــل مــروع التكامــل واالندمــاج االقتصادي
فاعـاً وعميقا ً ،وليس مقترصا ً عىل تجارة الســلع
كمــا هو الحال اآلن.
وتجدر اإلشــارة إىل أن األدبيــات االقتصادية
لــم تجعــل مــن التقــارب رشطا ً مســبقا ً إلنشــاء
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الشكل 22-8

معامالت التجارة الدولية
الشـراء

التحضري
للتصدير
إجراءات
تجارية
•تثبيت العقد
•طلب السلع

•تقديم املشورة
بشأن التسليم
•طلب الدفع

الشحن

التصدير

الدفع

التحضري
لالسترياد

النقل

االسترياد

إجراءات
النقل

إجراءات
تنظيمية

إجراءات
مالية

•تثبيت عقد النقل

•الحصول
عىل موافقات
التصدير\
االسترياد

•تصنيف االئتمان

•جمع ونقل
وتسليم السلع

•توفري بيانات
الشحن
وإيصاالت السلع
وتقارير الحالة

•توفري البيان
الجمركي
•توفري بيان
البضائع

•توفري التأمني

•توفري االئتمان
•الدفع

•إصدار البيانات

•تطبيق إجراءات
أمن البضائع

•تخليص البضائع
من التصدير\
االسترياد
املصدر :فريق إعداد التقرير باالستناد إىل .ESCAP and others, 2008

االتحــادات االقتصاديــة أو النقديــة .وبالرغم من
ذلــك ،فهناك حاجــة إىل نظام للتقــارب واملراقبة
يكــون مدمجا ً يف نظام للحوافز والعقوبات ،يدفع
الــدول األعضاء باتجاه االنضبــاط املايل والنقدي
وإزالة التشــوهات التي قد تعيــق تحقيق العوائد
املرجــوة مــن إنشــاء تكامــل اقتصــادي إقليمي،
ومنهــا املنافســة غــر العادلــة لالســتثمارات من
خالل التخفيض يف الرضائب عىل أرباح الرشكات،
أو تشــويه ســعر رصف العمالت ســعيا ً لتطوير
التنافســية الخارجية للسلع.
لكن تنســيق السياســات الكلية ،عــى أهميته،
ال يكفــي لتســهيل عمليــة التكامــل االقتصــادي
التــي تســتوجب تنســيق السياســات االقتصادية
القطاعيــة واملعايــر الفنيــة .فــا يمكــن ،مثـاً،
اإلبقاء عىل سياسات قطاعية تقوّض التنافسية يف

الفضاء العربــي ضمن منطقة تجارة عربية حرة
وفعالــة .ومــن هذه السياســات ما يتعل ّق بســعر
عنــارص اإلنتاج مثــل الكهربــاء ومختلــف أنواع
الطاقــة وامليــاه والخدمــات .وتؤ ّثــر السياســات
الرضيبية القطاعية بدورها بشكل كبري أيضا ً عىل
التنافسية ،مما يدفع بالعديد من الدول إىل فرض
قيــود غــر تعرفيــة للحــد مــن اإلغــراق (مثالً يف
قطاعات الصلب واإلســمنت التي تســتهلك الكثري
من الطاقة).
ويُعــ ّد تنســيق املعايــر املســتخدمة يف
تطويــر شــبكات الكهربــاء أو توحيدهــا رشطـا ً
أساســيا ً الســتكمال الربــط الكهربائــي العربي.
ويشـكّل توحيد املعايري الصحية والفنية للســلع
املســتوردة ،ونرشهــا وضمان شــفافيتها رشطا ً
أساســيا ً لحفــز التجــارة البينيــة العربية.
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تقليص تكاليف
النقل يؤدي
إلى نمو
إضافي في
الناتج القومي

تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية
بالرغــم مــن أهميــة تحرير التجــارة يف خلق
فــرص العمــل وزيــادة الدخــل ،إال أن ارتفــاع
تكاليــف العمليــات التجاريــة يمكــن أن يمنــع
هــذه الفوائــد مــن أن تتحقــق .فكلمــا ارتفعــت
تكاليــف املعامــات التجاريــة ،كلمــا ارتفعــت
كلفــة املســتوردات وتقلصــت القدرة التنافســية
لصــادرات البــاد .ويف العديد من بلــدان العالم

الشكل  23-8آثار تقليص تكاليف النقل الدويل بنسبة  5يف املائة
ســنويا ً خالل الفــرة  ،2020-2013عىل التجــارة البينية العربية

الصادرات إىل البلدان العربية

الواردات من البلدان العربية

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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يوجــد ما بني  30و  60هيئــة تتدخل يف املعامالت
التجاريــة مــن خــال الرتاخيــص أو التصاريح،
أو تحصيــل اإليــرادات ،بهــدف حمايــة صحــة
األشــخاص .كما تلعب العديد منها دور املقاصة
يف املعامــات املتعلقــة ببعــض املنتجــات مثــل
اللحــوم أو الطــاء .ويبني الشــكل  22-8أن هذه
اإلجــراءات تنطلــق مــن رشاء الســلع إىل دفــع
الرســوم املرتبطــة بالتجارة الخارجيــة ،مرورا ً
بعمليات الشــحن.
وقد أظهــرت العديد مــن الدراســات الكمية
أهميــة تخفيــض تكاليــف التجــارة وتســهيل
العمليــات املرتبطــة بهــا لتعظيــم املنافــع التــي
يمكــن تحقيقها مــن اتفاقات التجــارة الحرة أو
التكامــل االقتصــادي .فتقليــص مــدة املعامالت
املتعلقــة بالتجــارة الخارجية بيــوم واحد يؤدي
إىل زيــادة قدرها  4يف املائــة يف التجارة العاملية،
أي مــا يعادل آثــار تخفيض التعرفــة الجمركية
بــن البلــدان بنســبة  1.5يف املائــة  .14وأشــارت
دراســة حديثــة إىل أن تقصــر الوقــت املطلــوب
ملغــادرة الســلع للموانئ إىل النصــف من خالل
تحســن العمليات الجمركية يف أفريقيا يمكن أن
يــؤدي إىل زيــادة الصادرات األفريقية بنســبة 4
يف املائة يف عام  ،2022مقارنة بســيناريو إنشــاء
منطقة التبادل الحر األفريقية من دون تحســن
اللوجســتيات املرتبطــة بالعمليــات التجارية .15
وتشــر تقديــرات نمــوذج مــراج إىل أن
التقليــص مــن تكاليف النقل الــدويل عىل التجارة
البينيــة العربيــة بنســبة  5يف املائة ســنويا ً خالل
الفــرة املمتــدة مــن  2013إىل  2020ســيؤدي إىل
نمو التجارة البينية بنحو  23يف املائة بحلول عام
 2020مقارنة بالسيناريو املرجعي (الشكل .)23-8
وسيكون لهذا االرتفاع يف التجارة البينية العربية
أثــر مبارش عــى الناتج القومي العــام عىل صعيد
املنطقة ،حيث ســرتفع بنســبة  0.5يف املائة أي ما
يفوق اآلثار املحتملة إلتمام منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى ،وتصل هذه النســبة إىل أكثر من
الضعف يف بلــدان كالبحرين ومرص وباقي بلدان
املرشق واملغرب .كما سيســتفيد املستهلك العربي
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الشــكل  24-8آثار تقليص تكاليف النقل الدويل بنســبة  5يف املائة ســنويا ً خالل الفرتة ،2020 -2013
عىل الناتج املحيل اإلجمايل والرفاه

الناتج املحيل اإلجمايل

الرفاه

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

الشــكل  25-8آثار تقليص تكاليف النقل الدويل بنســبة  5يف املائة ســنويا ً خالل الفرتة ،2020-2013
عىل معدّالت البطالة

القوى العاملة املاهرة

القوى العاملة غري املاهرة

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.
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اإلطار 2-8

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

فوائد النافذة التجارية املوحدة :التجربة التونسية

يف أواخــر التســعينات ،كانــت البضائع تبقى يف املتوســط  8أيام يف املوانئ التونســية  -ويف كثري مــن األحيان حتى 18

يوما ً  -وذلك بســبب إجراءات الجمارك ،واملوانىء ،والرقابة التقنية ،وذلك مقارنة ببضع ســاعات يف ســنغافورة وأربعة
أيــام يف األرجنتــن والربازيــل .وممــا كان يزيد األمور تعقيــدا ً ،أن اإلجراءات التونســية للتجارة الخارجيــة كانت تتطلب
املعامــات والوثائــق من قبل هيئات متعددة :وزارة التجارة ،والبنوك ،وهيئــة امليناء ،وإدارة الجمارك ،فضالً عن الجهات
املعنية املعتادة ،مثل املخلصني الجمركيني ،ووكالء الشــحن .وكان تبادل الوثائق يتم بشــكل مادي ،مما يعني تسليم نسخ
مطبوعــة مــن الوثائــق يف بعض الحاالت واســتعادتها مرة أخرى (بعد عــدة أيام) ملزيد من اإلجــراءات ،وكانت معامالت
االســترياد تتطلب  19عملية ،وعمليات التصدير  15خطوة .وأعاقت هذه العمليات املرهقة بشــدة قدرة الرشكات التونســية
عىل االســتجابة للطلبات التجارية املفاجئة ،مما قوّض قدرتها التنافســية.
أمــا اليــوم ،وبعــد تطبيق نظــام النافذة املوحــدة ،فتحتاج هــذه العمليات إىل يومــن ونصف .فمجــرد تقليص الوقت
املطلــوب إلنهــاء معامالت تخليص البضائع من الســفن إىل النصف يعني يف الواقع زيــادة قدرة امليناء من غري اإلنفاق عىل
أي اســتثمار جديد .كما أن هذا التقليص يؤدي إىل بناء القدرة التنافســية للتجارة ،ألنه أصبح من املمكن إيصال البضائع
واملواد إىل السوق ،واملدخالت املحلية للمنتجني واملصدرين يف نصف الوقت .لذلك كان هناك فوائد هائلة لتقليل هذا الوقت.
ويشــكل إدخال/اتّباع املعامالت اإللكرتونية أحد الوســائل الرئيسية لتقليص هذا الوقت.
وقد أدى اســتخدام النافذة املوحدة يف تونس منذ عام  2000إىل تبســيط املعامالت املتعلقة بالتجارة الخارجية والنقل
الــدويل ،وترسيــع إنجازهــا .وتربــط منظومــة النافذة املوحدة بــن املوردين واملصدريــن ومؤمني خدمــات النقل ،وبني
البنوك التجارية ،والبنك املركزي ،واملوانئ ،والجمارك والوزارات .وقد تمكنت هذه املنظومة من تطوير نســبة املعالجة
اإللكرتونية للتصاريح الجمركية من  1يف املائة يف عام  ،2004إىل  44يف املائة يف عام  ،2005و 60يف املائة يف عام  .2009كما
كان للنافذة املوحدة تأثري إيجابي كبري عىل تقصري الوقت الالزم ملعالجة البيانات والتصاريح الالزمة ،من قرابة  20يوما ً
إىل بضع ساعات.
املصدر :فريق إعداد التقرير باالستناد إىل معلومات من البلد املعني.

ال يزال العديد
من الدول
العربية يعاني
من تعقيدات
مختلفة في
الخدمات
اللوجستية
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مــن تقليــص تكاليــف التجــارة البينيــة العربية،
فتصل نســبة تحسّ ن مســتوى الرفاه يف البحرين
إىل  1.6يف املائــة ،ويف تونــس إىل  1.2يف املائة ،ويف
مــر إىل  1.3يف املائــة (الشــكل  .)24-8وتتقلص
البطالــة يف البلــدان العربية بالنســبة للعمالة غري
املاهرة بنسبة  0.8يف املائة بحلول عام  2020و0.3
يف املائة بالنســبة للعمالة املاهرة (الشــكل ،)25-8
وهــذه النســب ،وإن لم تكن مرتفعة ،قد تســاهم
يف التقليص التدريجي للمســتويات املرتفعة أصالً
للبطالــة يف بعض البلدان.
وال يــزال العديد من البلــدان العربية يعاني
مــن تعقيــدات مختلفة يف الخدمات اللوجســتية،
مــن نقــل دويل وتأمــن وتصاريــح جمركيــة.

وباســتثناء اإلمارات العربية املتحدة التي تحتل
املرتبــة  17مــن حيث مــؤرش األداء يف الخدمات
اللوجســتية مــن بــن  155دولــة  ،16فــإن الدول
العربية مدعوة للقيام بمجموعة من اإلصالحات
لتعزيــز األداء يف الخدمــات اللوجســتية ،ممــا
يــؤدي إىل تعزيــز التبــادل التجاري فيمــا بينها
وتعزيــز تجارتهــا الخارجيــة .ويمكــن تلخيص
هــذه اإلصالحــات يف ثالثــة مجــاالت أساســية:
(أ) تعزيــز ربط البلدان العربية بشــبكات طرق
وســكك حديديــة فيمــا بينهــا ومع باقــي بلدان
العالــم ،وذلــك لتســهيل انســياب الســلع بكلفة
أقــل ،وفــرة زمنية أقــر ،وكفــاءة أعىل؛ (ب)
إنشــاء خطــوط مالحيــة إقليميــة تقــوم بالنقل
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الشكل 26-8

آثار توسيع نطاق التكامل االقتصادي العربي عىل الناتج املحيل اإلجمايل والرفاه

الناتج املحيل اإلجمايل

الرفاه

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
املصدر :محاكاة اإلسكوا باستخدام نموذج مرياج.

املبــارش بــن موانــئ البلــدان العربيــة من دون
الحاجــة إىل الشــحن عرب موانئ خــارج املنطقة،
األمــر الذي يرفع تكاليف الشــحن؛ (ج) التوجه
نحــو توحيــد وتحديــث اإلجــراءات الجمركيــة
وإدخــال اإلصالحــات الالزمة عليهــا بما يفيض
إىل تبســيطها وتيسري عملية التخليص الجمركي.

المنافع المنتظرة من التكامل
االقتصادي ال يمكن تحقيقها
باالقتصار على إقامة اتحاد
جمركي عربي
تعرّض هــذا الفصل إىل تقييم ســيناريوهات
مختلفــة لدعم التكامل االقتصــادي العربي .وقد
أبــرزت النتائــج أن اســتكمال منطقــة التجــارة
الحــرة العربيــة الكــرى ســيؤدي إىل بعــض
األرباح لجميــع البلدان العربية لكن بمســتويات
مختلفــة ومتدنية إجماال ً .أما فيما يتعلق باالتحاد

الجمركــي العربــي ،فقد كانــت النتائــج متباينة
خاصة بالنســبة للبلــدان العربية غــر الخليجية،
وذلــك وفقـا ً لهيــكل التعرفــة الجمركيــة الــذي
ســيتم اختياره .كمــا أظهرت النتائــج أنه ما من
ســيناريو تجــاري كفيــل بتحقيق منافــع لجميع
البلــدان العربيــة .ويشــر هذا إىل أهميــة االتفاق
عــى آليات لتوزيع املداخيل الجمركية بني البلدان
العربيــة حال إنشــاء االتحاد الجمركي ،وإنشــاء
صنــدوق خاص لتعويض البلدان األقل اســتفادة
مــن االتحــاد ،وملســاعدة القطاعــات االقتصادية
والرشائــح االجتماعيــة التــي قــد تتــرر مــن
التغيــرات التي ســيدخلها هــذا املرشوع.
ولكــن النتائج األهم التي بيّنهــا التحليل هي
أن املنافــع من تحرير التجارة ســتبقى محدودة
ما لــم تُرفع القيــود التي تكبلهــا ،واألعباء التي
تثقلهــا مــن رخــص وإجــراءات بريوقراطيــة،
وارتفــاع يف تكاليــف النقل وغريها ،مــا يجعلها
غري قادرة عىل املنافســة مع البضائع املســتوردة
مــن البلــدان األخــرى .فما فائــدة إزالة الرســم
الجمركــي إذا كانت كلفة نقل حاوية من عاصمة

189

الفصل الثامن

الشكل 27-8

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

آثار توسيع نطاق التكامل االقتصادي العربي عىل البطالة

بطالة القوى العاملة غري املاهرة

بطالة القوى العاملة املاهرة

التغي النسبي بني املستوى املتوقع لعام  2020حسب السيناريو املرجعي واملستوى املتوقع يف حال تطبيق السيناريو املقرتح.
ّ
مالحظة :النتائج املقدمة هي عبارة عن
املصدر :محاكاة أجرتها اإلسكوا باستعمال نموذج مرياج.

في غياب
إزالة العوائق
غير الجمركية
وتحرير تجارة
الخدمات
وانتقال رؤوس
األموال
والعمالة
يبقى التكامل
االقتصادي
ً
مفرغا من

منافعه األهم

عربيــة ألخــرى تفــوق كلفــة نقلهــا إىل أمريــكا
الشــمالية .ويخلــص التحليــل إىل أن الحديث عن
تكامــل اقتصــادي عربي يف غيــاب إزالة العوائق
غــر الجمركية وتحرير تجارة الخدمات وانتقال
رؤوس األمــوال والعمالــة بــن بلــدان املنطقــة
يبقــى منقوص ـا ً ومفرغ ـا ً مــن منافعــه األكــر
واألهــم .وإلبراز أهميــة تطبيق حزمــة متكاملة
مــن السياســات االقتصاديــة والتجاريــة عــى
النمــو االقتصادي والرفاه للشــعوب العربية ،تم
تقييم ســيناريو إضــايف يحاكــي تطبيق عدد من
السياســات االقتصاديــة مجتمعــة ،التي تشــمل:
(أ) اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة
الكــرى؛ (ب) إنشــاء االتحاد الجمركــي العربي
باعتمــاد هيــكل التعرفات الجمركيــة الدنيا التي
تطبقهــا الــدول العربيــة املرتبطــة باتفاقيــات
تجــارة حــرة مــع دول االتحــاد األوروبي( ،ج)
تقليــص تكاليــف النقــل الــدويل عــى التجــارة
العربيــة بنســبة  5يف املائة ســنويا ً خــال الفرتة

املمتــدة مــن  2013إىل 2020؛ (د) اســتبدال
يف املائــة مــن القــوى العاملة الوافــدة من خارج
املنطقــة العربيــة بقــوى عاملة مــن املنطقة.
وقد أشــارت نتائــج تطبيق هذا الســيناريو
إىل تحقيــق نمو إضايف يف الناتــج املحيل العربي
اإلجمــايل ،يعــادل  3.1يف املائــة بحلــول عــام
 2020مقارنة بالســيناريو املرجعي .وباســتثناء
عُمان ،ســتحقق جميع البلدان العربية مكاســب
هامــة ترتاوح بني  2.9يف املائــة يف بلدان مجلس
التعــاون الخليجــي ،و  5.3يف املائــة يف بلــدان
املــرق العربــي ،و  1.5يف املائة يف بلدان املغرب
العربــي (الشــكل  .)26-8وجميــع البلــدان
العربيــة ،ومــن ضمنهــا بعــض بلــدان مجلــس
التعــاون الخليجي ،ستشــهد انخفاضا ً ملموسـا ً
يف معــدالت البطالــة ،مما يدل أيضـا ً عىل أهمية
التفكــر الجــدي يف دعم مــروع إقامة االتحاد
الجمركــي العربــي بحزمــة سياســات تكامليــة
واسعة (الشــكل .)27-8
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يظهــر التحليل الكمــي املنافع املنتظر تحقيقها من التكامل االقتصادي العربي حســب بدائل مختلفة.
ويمكــن االســتخالص مــن هذا التحليل أن الهدف الرســمي الحــايل ،أي إقامة االتحــاد الجمركي العربي
بحلــول عــام  ،2015عــى رضورته يف التمهيــد للتقدم بمســرة التكامل ،ال يحمل منافع حاســمة لجميع
البلدان العربية ،بســبب تعقيد االرتباطات التجارية للبلدان العربية ،والقيود الفنية التي تفرضها الدول
العربيــة عىل تجارة الســلع والخدمات ،وتلك التي تفرضها قواعد تنظيــم التجارة العاملية الراهنة.
ولهذا انتهى التحليل إىل رضورة تجاوز مســار تحرير التجارة إىل حزمة متكاملة من وســائل التكامل
االقتصادي تلتمس مراحل متقدّمة يف مســرة التكامل عىل الصعيد العربي.
ويمكن اعتبار التحليل القيايس الذي تضمنه هذا الفصل ،أساسا ً متينا ً لتقييم أثر التكامل العربي الفعال
عىل رفاه اإلنســان العربي ،منذ بدء الســعي إليه من خالل ترتيبات مؤسســية وقانونية من ســبعة عقود
خلــت .غــر أنّ القياس الكمي ،عىل أهميته ،يبقى قارصا ً عن اإلملام بجميع جوانب الوجود البرشي ،واآلفاق
الرحبــة للرفاه اإلنســاني ،مثل اإلحســاس بالحرية والعدل ،والعزة والكرامة .كمــا يقرص التحليل القيايس
عن اســترشاف اآلثار الكاملة الســراتيجيات تمتني التكامل العربي عىل رفاه اإلنســان من منظور النهضة
اإلنســانية املنشــودة ،وقوامها إنتاج املعرفة وإنتاج مختلف مقومات األمن اإلنساني.
وحتــى يصبــح باإلمــكان إجــراء مثل هــذا التحليل الشــامل ،يبقــى االعتمــاد عىل بعــض التصورات
التقديرية ملالمح الرفاه اإلنساني التي تستعيص عىل القياس الكمي ،بافرتاض بلوغ الحد األقىص املأمول
مــن التكامل العربي ،يف فضاء املواطنــة الحرة العربية.
وإذا تبنّــت مجموعة الدول العربية مرشوع النهضة اإلنســانية القائم عــى التكامل العربي املقرتح ،فقد
ترتقي شــعوبها يف القرن الحادي والعرشين ،إىل مكانة متقدمة بني شــعوب العالم ،لم تكن بعيدة عنها يف
عرص سابق ،فتحقق األمن والعزة واملنعة كأمة ناهضة ،وتتفاعل مع مسرية الحضارة اإلنسانية من موقع
اإلبداع املتميز يف مختلف أوجه الحضارة.
أمــا الفــرد العربــي ،أيا ً يكن دينه أو جنســه أو عرقه ،فمــا يهمّه هو أن يضمن لــه املرشوع التاريخي
االســتمتاع بكامــل حقوقه كإنســان ،ملجرد كونه إنســانا ً ومواطنـا ً يف ظل الحكــم الديمقراطي الصالح،
ويصبــح وطنــه حقا ً ،وليس نشــيدا ً ،لجميــع العرب يف ظل منطقــة املواطنة الحرة العربيــة .ويعني هذا
االســتمتاع بكامــل الحقوق والقضاء عىل آفــات البطالة والفقــر والظلم االجتماعي.
ومرشوع النهضة اإلنســانية هذا ،القائم عىل التكامل العربي املقرتح بعيدا ً عن التفتت والترشذم ،كفيل
بتحقيق غايات يف الحرية والعدل والكرامة لكل إنســان يف ربوع الوطن العربي.

الفصل الثامن

إذا تبنّ ت الدول
العربية مشروع
النهضة
اإلنسانية
القائم على
التكامل،
فقد ترتقي
شعوبها في
القرن الحادي
والعشرين،
إلى مكانة
متقدمة بين
شعوب العالم،
فتحقق األمن
والعزة والمنعة
كأمة ناهضة
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ً
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إنه أمر
طبيعي،
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طبيعي كذلك
إنه أمر
ّ
تميم برغوثي

رؤية استراتيجية للتكامل العربي
سبيالً لنهضة إنسانية
فوائــد جمة تســتطيع املنطقة تحقيقها إذا ســارت بمــروع التكامل بخطى متتالية ومتدرجة نحو عمــق التكامل االقتصادي
العربــي .هــذا مــا تفيد به املقاييس الكمية .وعىل هذا األســاس ،يهدف هذا التقرير إىل إحياء األمــل يف بناء التكامل العربي الفعّال
واألكثر شموال ً ،وإعادته إىل حيز املمكن يف ظل ظروف موضوعية ومادية ورمزية ،تؤكد عليه سبيالً للنهضة اإلنسانية يف الوطن
العربي.
وبعد عرض موسّ ــع تناول الوقائع والتطل ّعات واإلخفاقات واإلمكانات يف مســرة التكامل العربي ،يبدأ هذا الفصل الختامي
بتأمل فلســفي يف العالقة بني التكامل الشــامل والنهضة اإلنســانية .ثم يقدم تصورا ً اســراتيجيا ً أوليا ً لنهضة إنســانية أساســها
التكامل ،ونتيجتها مسار العمران الناهض .وعىل أثر هذا التأمل ،يقرتح الفصل وبإيجاز مجموعة من اإلجراءات البسيطة واملهمة
والواقعية ،التي يمكن أن تكون خطوات أساســية عىل طريق الرؤية الطموحة وتمهد لها .ويســتعرض الفصل بيشء من التفصيل
مجموعــة مــن التوجهات االســراتيجية التــي تُعترب كفيلة ،متى تضافرت ،بتحقيق هذا املســار إىل حيث الرســالة األساســية لهذا
التقرير ،أي مرشوع للتكامل العربي ،يعرب بالوطن واملواطن العربي من التشتت إىل التكامل ،من الركود إىل النهضة ،من منطقة
التجــارة الحرة إىل منطقة املواطنة الحرة.

التكامل العربي يثمر نهضة
إنسانية
مــرت عــى املنطقــة العربيــة طــوال عقــود
أحداث كانت حصيلتها حقبة «غروب» يف التاريخ
العربــي الحديــث واملعــارص ،هــو نتــاج وعاقبة
قــرون من الركــود واالنتقاص املزمــن من أبعاد
الحريــة والعدالــة والكرامة اإلنســانية ،طالت يف
ظل الترشذم العربي وإخفاقات التنمية القطرية،
واالفتقــار إىل املعرفة.
ومــا من نقيض لهذه املتالزمة الخبيثة ســوى
مســار للنهضة اإلنسانية ،يحقق لكل فرد ،أيا ً يكن
جنسه أو عرقه أو معتقده ،عيش الحرية والعدالة
والكرامــة ،ويحقق للوطــن العربي كامـاً مكانة
مســتحقة لدوله وأفراده يف العالم املعارص .وليس
القصــد من هذه الدعــوة مجرد عودة رومانســية
إىل مجــد غابــر ،أو إحيــا ًء ملشــاعر العروبة كعرق

أو أصــل إثني .فالنهضة هــي فعل إبداع تاريخي
إلعــادة صوغ املكوّن اإلنســاني للحضارة العربية
اإلســامية باســتلهام مبادئهــا ،وإثرائهــا بأفضل
منجــزات الحضارة اإلنســانية املعارصة .ويتطلب
تحقيــق هــذه النهضــة املرجوة قطيعـ ًة مع حقب
االنحطــاط املاضية وتحرّرا ً من قيودها ،لتســتعيد
األمة املقومات الخمســة للنهوض.
ϑ ϑاإلرادة املســتقلة :وهي إرادة جماعة أحرار
ركنها األســايس اســتقالل اإلرادة السياســية ،أي
عدم تبعية الحكم لغري إرادة الشــعب ومصلحته.
وقــد كان هــذا مطلــب ثــورات املــد التحرري يف
بدايتــه ،عندمــا ارتفــع صــوت الشــباب مطالبـا ً
بالحرية للفــرد والوطن.
ϑ ϑالعلــم املبــدع :وهــو العلــم املفــي لتحقيق
رشوط الكيان املستقل ويستلزم إرادة نخب تعمل

المقومات
الخمسة
للنهوض:
 إرادة مستقلة علم مبدع قدرة فعلية حياة دائمةالتجدد
 -قيام ذاتي
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عــن علــم بما يريده الشــعب الــذي تمثــل إرادته،
فتطلــق الطاقــات املنتجــة لخلــق معــارف جديدة
وإبــداع نظريات وتطبيقــات يف مقومات العمران،
فتحقــق الفعــل املبــادر الــذي يــؤدي إىل نهضــة
عمرانية ،وإىل التقدم املجتمعي والرفاه اإلنســاني.

التكامل
العربي الذي
يجمع بين
االقتصادي
والسياسي،
بما يمثله من
كيان فعلي
للجماعة،
وبين الثقافي
والتربوي بما
يمثله من
كيان رمزي
لها ،هو حامل
مقومات
النهضة
الخمسة

196

ϑ ϑالقــدرة الفعليــة :وهــي نقيــض القــدرة
الوهمية وتنبثــق عن اإلرادة املتحررة من التبعية،
التــي تحقق رشوط القدرة عىل مــا تريد .ويُقصد
بــروط القدرة توفر مقومــات الفعل القادر عىل
القرار املســتقل.
ϑ ϑالحيــاة دائمــة التجــدد :تتحقــق للشــعوب
ونخبهــا حيــاة فاعلة دائمــة التجدد عندمــا تتوفر
رشوطها وأهمها مشاركة الجميع يف حوار دائم بني
كل أفــراد الجماعة وفروعها ،ليكون املجتمع خلية
تفكري يف رشوط العيش الكريم وطرق تحسينه .ومن
وسائل ذلك توسيع مشاركة املجتمع املدني يف الشأن
العام بأبعاد االقتصاد والثقافة ،أي مادة العمران،
وبأبعــاد الحكــم والرتبيــة ،أي صــورة العمــران.
ϑ ϑالقيــام الذاتي :ينهض كيــان فاعل أو وجود
للجماعــة يف التاريــخ عندما تلتقــي الجماعة حول
رســالة معينة ،ويكون هذا الكيــان ثمرة جهودها
من حيث هي جماعة حية دائمة التجدد ذات قدرة
مستقلة ،تعمل بعلم وبرشوط اإلرادة الحرة .وهذا
يعنــي بمفهوم الواقع دولة مســتقلة ،دولة العرب
مجتمعــن يف كيانــات عربيــة متحــدة ،يف منطقــة
املواطنة الحرة العربية.
وال ســبيل إىل تحقيــق هذه املقوّمات الخمســة
إال يف ســياق تكامــل عربي شــامل .فمــن الصعب
أن تتمكــن الــدول املجــزأة من حمايــة مصالحها،
واكتســاب املناعــة الضامنــة لــروط الســيادة
واالســتقالل يف مواجهــة عمالقــة العالــم ،إذا
كانــت تعجز عــن التعاون البنّاء حتــى يف القضايا
املصرييــة .ويتعــذر عــى الــدول املجزأة بنــاء علم
مبــدع وقــدرة اقتصاديــة فعليــة مــا لــم تتعاون

فيمــا بينها لتشــييد بنى اقتصاديــة تخوّل الجميع
االســتفادة من وفورات الحجــم ،وبناء القدرة عىل
املنافســة والصمود .والتكامل العربي الذي يجمع
بــن االقتصــادي والســيايس ،بما يمثلــه من كيان
فعــي للجماعــة ،وبني الثقايف والرتبــوي بما يمثله
من كيان رمــزي لها ،هو حامل مقومات النهضة
الخمســة ،أي اإلرادة والعلــم والقــدرة والحيــاة
املتجــددة والقيــام الذاتي.

تصور استراتيجي لنهضة إنسانية
تنطلق من التكامل العربي
الشامل
بــدأ هــذا التقريــر بتص ـوّر ملســار النهضــة
اإلنســانية املنشــودة ،وأساســه تــازم حميد بني
التكامــل العربي الفعّال ،والتنمية اإلنســانية التي
تقــوم عــى بنــاء الحكــم الديمقراطــي الصالــح،
والتحــرر من االحتالل والنفوذ األجنبي ،وإنشــاء
البنــى اإلنتاجيــة القــادرة واملتنوعــة ،واكتســاب
املعرفــة ،واســتعادة ألــق الثقافــة العربيــة .ويف
هــذا الفصل ،توجهــات اســراتيجية مقرتحة لهذا
املــروع ،يمكــن أن تكــون موضوعـا ً ملزيــد من
الدراســة والنقــاش بني القــوى الحيــة يف الوطن
العربي ،لبحث الســبل الكفيلة بتطويرها وإنفاذها
ومتابعتهــا وتصويبها عند االقتضاء ،حتى تســر
عــن اقتناع بمــروع التكامل والنهضــة من حيز
األفــكار إىل أرض الواقــع املعــاش.
وهــذه التوجهات االســراتيجية هي مجموعة
متضافــرة مــن الفعــل املجتمعي نطاقهــا الزمني
طويل ،كما هو حال أي مرشوع جاد للنهضة .وهذا
يُرجــح التوفيق بني مختلــف عنارص التوجهات يف
خطــى متتاليــة ومتوازية ،عــر الزمــان واملكان،
بحيث يمكن التقديم والتأخري بني مكونات الرؤية
والرتكيــز بدرجــات متفاوتة عــى إنفاذها يف بقاع
مختلفــة مــن الوطن العربــي ،تحقيقـا ً للكفاءة يف
تنفيذهــا ،وضمانـا ً ألفضــل النتائــج يف مــروع
التكامل الشــامل والنهضة اإلنسانية.
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وال يمثــل التفــاوت الراهــن يف الخصائــص
املجتمعيــة بــن بلدان هــذه املجموعة عائقـا ً أمام
التكامل العربي الشامل .فاملرشوع يحتمل معالجة
التفــاوت بني املكونات يف الزمان واملكان .والهدف
النهائي منه هو ضمان التجانس عىل أساس وحدة
املواطنــة العربية يف جميع أرجــاء الوطن العربي.
وتقدم تجربة االتحاد األوروبي صورة معربة عن
كيفيــة التغلب عىل التفاوتــات اإلقليمية يف الواقع،
مــن أوضح مالمحها برامج تأهيل األعضاء الجدد
أو املرشــحني لالنضمــام إىل االتحــاد .واملؤكد أن
قيام مؤسســات االتحاد ،وخاصة املؤسســات ذات
الطابــع الحقوقــي والســيايس الديمقراطــي ،أدّى
دورا ً محوريـا ً يف تحقيــق غايــات االتحاد وتوثيق
عرى التعــاون والتكامل بني أعضائه.
وبي التقريــر يف الفصول الســابقة التحديات
ّ
التي تواجه التنمية اإلنســانية املتواصلة يف الوطن
العربــي ،وعــى رأســها االســتباحة الخارجيــة
والداخليــة ،وقصور اكتســاب املعرفــة ،وإنتاجها،
وضعــف البنــى اإلنتاجيــة وتدنــي الكفــاءة يف
االقتصــادات العربيــة ،إضافة إىل وجــود مخاطر
ضخمــة تحيــق بالنظــام البيئــي واإليكولوجــي
للمنطقة العربية ،وأخرى بالثقافة العربية واللغة
العربيــة .كمــا تناول قلــة كفاءة البنية املؤسســية
الراهنة ،املادية والرمزية ،للعمل العربي املشــرك،
وضعــف قدرتها عىل النهــوض بمرشوع تاريخي
للتكامل العربي الشــامل.
وتواجــه البلــدان العربيــة أيضــا ً تحديــات
جديــدة نجمــت عــن محــاوالت قــوى عامليــة
وإقليميــة إجهاض املد التحرري العربي .فبعد أن
عجــزت هــذه القوى عــن منع إرادة الشــعوب يف
اإلطاحــة بأنظمة االســتبداد ،انتقلــت إىل محاولة
اســتيعاب الثــورات الشــعبية وإجهاضهــا .وكان
العنــوان األبــرز الســراتيجيتها الجديــدة يف
رأي بعــض املحللني هــو «تغيــر طبيعة الرصاع
يف املنطقــة ،مــن رصاع ضــد الهيمنــة والتبعيّــة
والتخلــف والتجزئــة إىل رصاع بــن املعتــدل
واملتطــرف ،بــن اإلســامي املتد ّيــن والعلماني،
بــن العــرب والفرس ،وبني الســنة والشــيعة».1

وعــى ســبيل املثــال ،يربــط دانيــال بايبــس،
أحــد أعمــدة املحافظني الجــدد يف الواليات املتحدة
األمريكية ،مصالح الغرب بتأجيج الرصاعات اإلثنية
والطائفيــة يف البلدان العربيــة ،فيؤكد أن مصلحة
الغــرب ال تكمن يف إيجاد حل لالقتتال يف ســوريا،
بل يف اســتمراره ،ويكتب أن اســتمرار الرصاع يف
ســوريا هو مصدر منافع للغــرب .فعندما يتقاتل
اإلســاميون الســنة والشــيعة ،يضعف الطرفان،
ويســتنفدان قدراتهما يف رصاعات داخلية مضنية
تعجزهمــا عن التأثري عىل العالم الخارجي .كما إن
اســتمرار القتال يف سوريا قد يُحرّك أقليات أخرى
كالسـنّة يف إيــران واألكــراد والشــيعة يف تركيــا،
ويؤدي أيضا ً إىل إضعاف الحكومات اإلســامية.2
وتواصــل قوى الثــورة املضادة يف بلــدان املد
التحــرري العربــي ،بالتعــاون مع بعــض القوى
الخارجية يف الكثــر من األحيان ،العمل عىل إعادة
إنتاج النظام الذي قامت الثورة الشعبية إلسقاطه،
وإن بحل ّة جديدة .وتتلخص اســراتيجيتها يف منع
التقــدم يف إنجاز املراحل االنتقالية بما يتســق مع
غايــات الثــورة الشــعبية كي تســتفحل املشــاكل
األمنية واالقتصاديــة ،والتي ترتبط عادة بمراحل
التحــول الديمقراطــي ،فتنتفــض الجماهــر عــى
أنظمــة الحكم االنتقاليــة .وتقويض قدرة األنظمة
الجديــدة املنتخبة عــى تحقيق طموحات الشــعب
وضعــف أدائهــا يف نيل غايــات الثورة الشــعبية،
يســاعد القوى املضادة للثــورة يف تحقيق مآربها.
ويف ضوء التحديات املزمنة واملســتجدة ،يمكن
تصور مجموعة من الغايات االسرتاتيجية للنهضة
اإلنســانية املدعومــة بمــروع التكامــل العربــي
الشامل ،أهمها:
ϑ ϑصون الحرية والكرامة اإلنســانية لجميع
البــر يف عموم الوطن العربي :ويســتلزم هذا
تحريــر الوطــن العربــي مــن االحتــال والنفــوذ
األجنبي ،وإقامة الحكم الصالح عىل أساس العدالة
وديمقراطيــة املواطنــة الضامنة لحقوق اإلنســان
للجميع ،نقيضا ً لنزعة االنتقام التي كثريا ً ما تنزلق
إليها املراحل االنتقاليــة بعد املوجات الثورية.

يربط أحد
أعمدة
المحافظين
الجدد مصالح
الغرب بتأجيج
الصراعات
اإلثنية
والطائفية في
البلدان العربية:
«عندما يتقاتل
اإلسالميون
السنة
والشيعة،
يضعف
الطرفان،
ويستنفدان
قدراتهما
في صراعات
داخلية مضنية
تعجزهما
عن التأثير
على العالم
الخارجي»
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التواصل،
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سفر للدول
العربية األخرى
بحيث يمنح
المواطن
العربي
المعاملة
األفضل التي
تمنحها الدولة
العربية لرعايا
أي من الدول
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ϑ ϑإنشــاء بنيــة إنتاجيــة عربيــة قويــة
ومتنوعــة :ويقتــي هــذا تكويــن بنيــة إنتاجية
قويــة دائبــة النمــاء واالرتقــاء ،قادرة عــى تلبية
معظم احتياجات الوطن العربي ،وعىل املشاركة يف
التبادل التجاري الدويل من موقع املنافس بجدارة
ونديــة .ويكتمــل هــذا التوجه اإلنمائــي بإصحاح
املحيــط البيئــي واإليكولوجــي للوطــن العربي.
ϑ ϑإحيــاء الثقافــة ذات الفعاليــة اإلبداعيــة:
ويســتند هــذا إىل إحيــاء أفضــل مزايــا الحضارة
العربيــة اإلســامية وإثرائهــا بأفضــل منجــزات
الحضارة اإلنسانية .ويشمل حماية اللغة العربية،
أداة هــذه الثقافــة ،واالحتفــاء بالتنــوع املثــري
وتعزيز املواطنة املتســاوية بــن جميع املواطنني
عىل األرض العربية ،واالرتقاء بمنظومة اكتساب
املعرفــة وإنتاجهــا لتوظيــف املعرفــة يف جميــع
النواحــي الحياتيــة واملجتمعية.
ويصعــب تحقيــق هــذه األهــداف الطموحة
للنهضة اإلنســانية يف غياب تعــاون عربي وثيق
يحقــق املقومات األساســية للنهــوض من إرادة
وعلــم وقدرة وحياة متجددة وقيام ذاتي .وبهذا
يصبــح التكامل العربــي املفيض إىل إقامة منطقة
املواطنــة الحرة العربية ،حيث يتمتع كل مواطن
عربــي بحقــوق املواطنــة يف أي دولــة عربيــة،
امليس لهذه األهــداف واملمكّن
الــرط األســايس ّ
من التنمية اإلنســانية املتواصلة يف كامل املنطقة
العربية.

خطوات عملية تقود إلى تنفيذ
الرؤية االستراتيجية
تبدو الرؤية االســراتيجية املطروحة ملرشوع
التكامل الشــامل رؤية طموحة من منظور الواقع
الراهــن .فاألمــة العربيــة تســتحق هــذا الطموح،
والعالــم حافــل بتجــارب تؤكــد أنه ليــس يف حيّز
املســتحيل .ومــن حيــث األفــق الزمنــي ،تقع هذه
الرؤيــة يف األجــل املتوســط إن لــم يكــن الطويل،

والــروري ألي مــروع نهضــة تنافــس فيــه
إنجــازات مختلــف الحقب إخفاقاتهــا حتى تصنع
الزمن الجديد.
لذلــك ال بــد مــن التمهيــد للرؤيــة البعيــدة
بإجــراءات عمليــة يمكن تنفيذهــا يف آجال قصرية
ومتوسطة ،ســعيا ً إىل السري بنهج التكامل العربي
الفعال تدريجيا ً مــن األقل إىل األكثر طموحا ً ،نحو
الرؤية االســراتيجية املتكاملة .وأيّ إنجاز يتحقق
ضمــن هــذه اإلجــراءات يمكــن أن يكــون أساسـا ً
لوضــع أيّ سياســة أو برنامــج عمــل ،يف صيغــة
الواقع الطموح ،لبناء ثقة األمة تدريجيا ً يف مرشوع
نهضتها وتمهيد الطريق إلنفاذ الرؤية االسرتاتيجية
الطموحــة لتحقيــق هــذه النهضــة .وأهميــة هذه
اإلجــراءات العمليــة تنبــع من يرس تنفيذهــا إذا ما
توفــرت اإلرادة السياســية لذلك .واألمــل أن توفر
مــادة لقرارات تتخذها املجالــس الوزارية العربية
تمهيــدا ً لتبنيهــا يف القمــة العربيــة يف عــام .2014

تقوية شعور العرب بالعيش في أمة
واحدة
تســهم قــرارات كثــرة تتخــذ عــى صعيد كل
بلــد من البلدان العربية منفردة يف تعميق شــعور
املواطن العربي باالنفصال عن باقي أجزاء الوطن
العربي ،وتقلل من إمكانية التواصل الالزم لتمتني
التكامل العربي .ويواجه البرش عند تنقلهم من بلد
عربــي إىل آخــر مصاعب جمة تباعــد بينهم خالفا ً
لرغبتهــم ومصالحهــم .وتســهيالً النتقــال البرش
وتوثيقـا ً لعــرى التواصــل بني العــرب ،يقرتح أن
تقرر الــدول العربية ما ييل:
ϑ ϑااللتــزام بمعاملــة مواطنــي الــدول العربيــة
األخــرى معاملة مواطني الدولــة األوىل بالرعاية.
وفيمــا يتعلــق بتأشــرات الســفر ،يمنــح املواطن
العربــي املعاملــة األفضــل التــي تمنحهــا الدولــة
العربيــة لرعايــا أي مــن الــدول األخرى.
ϑ ϑوضــع نظــام إلصــدار وثيقــة ســفر مقروءة
إلكرتونيـا ً (عىل غــرار البوابــة اإللكرتونية لدبي)،
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يســتخدمها جميــع املواطنــن العــرب يف مراكــز
العبور من بلد عربي إىل آخر ،وال تتطلب الحصول
عىل تأشــرة سفر.
ϑ ϑتوحيــد مواعيــد املناســبات الدينيــة ،مثل بدء
الصوم ومواعيد األعياد الدينية ،والعطل املدرسية.
وتوحيد أيام عطلة نهاية األســبوع ،وتنسيق بداية
ونهايــة التوقيت الصيفي يف املنطقة العربية.
ϑ ϑالتنســيق بــن رشكات الطــران العربيــة
لضمــان وجــود رحلة مبارشة واحــدة يوميا ً عىل
األقل بــن أي عاصمتني عربيتني ،لربط مشــارق
الوطــن العربــي ومغاربه ،إذ ال يزال الســفر بني
بعــض العواصــم العربيــة يســتدعي املــرور عرب
عواصــم أوروبية.

حظر التعامل مع المستوطنات
اإلسرائيلية
تبــذل الــدول العربية جهودا ً ماديــة ومعنوية
لتحريــر فلســطني واألرايض العربية من االحتالل
اإلرسائيــي .إال أن اســتمرار إرسائيل يف اســتيطان
األرض الفلســطينية بات يشكل أحد أهم معوقات
حــل يؤول إىل إقامة الدولة الفلســطينية املســتقلة
ذات الســيادة يف فلســطني .وإدراكا ً لذلــك ،بــدأت
بعــض دول العالم وكتله تتخذ إجراءات تهدف إىل
ردع االســتيطان اإلرسائيــي يف األرايض املحتلة.
ففــي عــام  ،2010ألزمــت محكمــة العــدل
األوروبيــة املفوضيــة األوروبيــة بالتمييــز بــن
منتجــات املســتوطنات والصــادرات اإلرسائيلية،
فــا تُمنــح منتجــات املســتوطنات املزايــا التــي
يمنحهــا اتفــاق الرشاكــة األوروبية مــع إرسائيل
للصــادرات اإلرسائيليــة ،3وذلــك حرصا ً عىل عدم
إرســاء أي ترتيب تعاقــدي قد ينتقص من حقوق
الفلســطينيني يف األرايض املحتلــة يف عــام .4 1967
ويف منتصــف عــام  ،2013شــددت دول االتحــاد
األوروبــي إجراءاتها يف هذا اإلطار ،فقررت حظر
توفري أي تمويل أو منح دراسية أو جوائز لكيانات
يف مســتوطنات ناشــئة عــى األرايض املحتلة.

واقتــداء باإلجــراء األوروبي ،يقــرح أن تقرر
الــدول العربية مجتمعة ما ييل:
ϑ ϑااللتــزام بحظــر اســترياد الســلع والخدمــات
املنتجــة يف املســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرايض
املحتلــة يف فلســطني والجــوالن.
ϑ ϑااللتزام بعدم اســترياد أي ســلعة إرسائيلية ما
تبي عدم إنتاجها
لم تُصدر إرسائيل شــهادة منشأ ّ
يف األرايض املحتلــة ،إضافــة إىل حظــر التعــاون
الثقايف أو العلمي أو الفني أو التموييل مع أي كيان
قائم يف هذه املســتوطنات.
ϑ ϑتكليــف لجنــة متابعة مبادرة الســام العربية
بالعمل مع دول االتحاد األفريقي ومنظمة التعاون
اإلسالمي وغريها من التكتالت املؤيدة للسالم عىل
اســتصدار قرار جماعي اسرتشــادا ً بقرار االتحاد
األوروبــي ،يقــي بحظر التعامل بأي شــكل مع
املســتوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلســطينية
املحتلة والجوالن املحتل.
ϑ ϑباالســتناد إىل القــرار االستشــاري ملحكمــة
العدل الدولية بشأن الجدار العازل ،تقوم جامعة
الدول العربية بالعمل عىل اســتصدار قرار مكمل
وموا ٍز من املحكمة يحظر عىل إرسائيل اســتخراج
شــهادات منشــأ إرسائيلية ملنتجات املســتوطنات،
وإلزام األطراف الدولية التي تتعامل مع إرسائيل
تجاريـا ً بمراعــاة الوضعيــة القانونيــة لألرايض
املحتلــة ،وعدم رشعيــة املســتوطنات اإلرسائيلية
املنشأة عليها.

البنية األساسية للتكامل العربي
ال تــزال حركــة البــر بــن األقطــار العربية،
يف الكثــر مــن األحيان ،تصطــدم بكثــرة العوائق
اإلدارية .كما تصطدم حركة تجارة الســلع بكثرة
العوائــق الفنية ،والقيــود التجارية غري الجمركية،
وضعــف البنيــة التحتيــة ،وارتفــاع كلفــة النقل.
وتســهيالً النتقال البرش والنسياب السلع واألفكار

حماية لحقوق
ً
الفلسطينيين
في األراضي
المحتلة
يوصى:
 بالتزامالدول العربية
بعدم استيراد
أي سلعة
إسرائيلية
منتجة في
األراضي
المحتلة
 بالعمل علىاستصدار قرار
من محكمة
العدل الدولية
يحظر على
إسرائيل
استخراج
شهادات منشأ
إسرائيلية
لمنتجات
المستوطنات
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بأقل كلفة ،وأقرص فرتة زمنية ،وأعىل كفاءة ،يقرتح
أن تقــرر الدول العربيــة مجتمعة ما ييل:

للربط بين
شقي الوطن

ϑ ϑإنشــاء خطــوط مالحيــة للنقــل املبــارش بني
موانــئ البلــدان العربيــة مــن دون الحاجــة إىل
الشحن عرب موانئ خارج املنطقة ،لتخفيض كلفة
النقــل البحري.

النتقال البشر

ϑ ϑالربــط بني شــقي الوطن العربــي يف القارتني
اآلســيوية واألفريقيــة ،ببنــاء الجــر الــذي تعثر
بنــاؤه حتى اآلن ،ومن املقرتح أن يربط ســيناء يف
مرص ،بمنطقة رأس الشــيخ ُحميد يف تبوك ،شمال
اململكة العربية الســعودية.

العربي
تسهيال
ً

والسلع،
يوصى بتنفيذ
مشروع بناء
الجسر الذي
يربط سيناء
في مصر
بشمال
المملكة
العربية
السعودية
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ϑ ϑاســتكمال ربــط البلــدان العربيــة بشــبكات
الطــرق والســكك الحديدية فيما بينهــا ومع باقي
بلــدان العالــم ،ملســاعدة البلــدان التــي ال تملــك
اإلمكانــات املالية إلنشــاء الجزء العابر يف أراضيها
من هذه الشــبكات.

ϑ ϑتوحيــد اإلجــراءات الجمركيــة وتحديثهــا
وإدخال اإلصالحات الالزمة لتبســيطها ،وتيســر
عمليــة التخليــص الجمركــي مــن خــال إدخــال
التخليــص اإللكرتونــي وتســهيل عمليــة البــدء
باإلجراءات قبل وصول الشــحنات ،وذلك تسهيالً
لعمليــة نقــل البضائع.

البنية المؤسسية للتكامل العربي
يتطلــب تنفيــذ اســراتيجية التكامــل العربي
يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة
والرتبويــة ،بنية مؤسســية داعمة تتســم بالكفاءة
واإلبــداع ،وقــادرة عــى حمــل مســؤولية تنفيــذ
اسرتاتيجيات التكامل ،وتطوير هذه االسرتاتيجيات
باستمرار.
ويســتلزم ذلــك إعداد البنيــة القانونيــة التي
تكفــل للمواطــن العربــي حقوق املواطنــة كاملة

أينمــا حـ ّل يف جميــع البلــدان العربيــة .وبديهي
أن عقــد اتفاقــات جزئيــة تضمــن احــرام بعض
حقــوق املواطنــة يف نطــاق مجموعــة فرعية من
البلــدان العربيــة يمكــن أن يمهد إلقامــة منطقة
املواطنــة الحــرة العربيــة يف املســتقبل ،رشط أال
تؤدي االتفاقات الجزئية إىل تكريس االنكفاء عىل
الهويــة الفرعية وإقصاء الهوية العربية الجامعة.
ويدخــل يف نطــاق االتفاقيــات التمهيديــة
اتفاقيــة «الحريــات األربــع» (التنقــل واإلقامــة
والعمــل والتملــك) بــن مــر والســودان،
والحقــوق التي أقرّها مجلــس التعاون الخليجي
ملواطنيــه .وتأتــي يف مقدمتهــا االتفاقيــة
االقتصاديــة املوحدة ،باعتبارها اللبنة األوىل عىل
طريــق التكامل االقتصــادي ،حيث وافق املجلس
عــى الصيغة التــي تنظم حق التملــك للمواطنني
يف الــدول األعضاء .ومن أهم االتفاقيات الفرعية
املقرتحــة اتفاقيــة «الحريــات الخمــس» يف دول
االتحــاد املغاربي التي دعا لهــا الرئيس التونيس
املنصف املرزوقي أثنــاء جولته يف بلدان االتحاد
يف شــباط/فرباير  ،2012وتتمثــل أهميتهــا يف
تضمني حرية املشــاركة يف األنشــطة السياســية
عىل املســتوى املحيل.
والطريــق إىل منطقة املواطنــة العربية طويل
لكثرة متطلبات اســتكمال إقامتهــا .لذلك ،يقرتح
أن تبــدأ الــدول العربية يف املرحلــة األوىل بتنفيذ
االتفاقات القائمة والقاضية بضمان حرية التنقل
ألبنــاء الوطــن العربــي يف جميــع ربوعــه .وهذا
يقتيض إلغاء متطلبات تأشــرة الســفر عىل جميع
املواطنــن العرب ،وإن تعذر ذلــك يجري معاملة
املواطنــن العــرب معاملة مواطنــي الدولة األوىل
بالرعايــة ،أي أفضل معاملــة تتيحها قوانني ذلك
القطــر فيما يتعلق بتأشــرات الســفر .وفيما ييل
بعض عنارص البنية املؤسســية املقرتح إنشــاؤها
يف مراحل الحقة.

جامعة الشعوب العربية
يعنــي التحــول نحــو الحكــم الصالــح عــى
الصعيــد القومي يف الوطــن العربي االنتقال من
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نســق التعاون اإلقليمــي ،الجامع للحكومات ،إىل
جملــة من ترتيبات الحكم اإلقليمي الديمقراطي،
العابــر لحــدود البلــدان األعضــاء ،والجامــع
للشــعوب العربيــة ،الــذي يقــرب بأعضائــه
مــن االندمــاج يف وحــدة حضاريــة قويــة وربما
سيا سية .
والنمــوذج الرائــد لهذا النوع حاليـا ً يف العالم
هــو الجماعــة األوروبيــة التي تحولــت إىل اتحاد
اقتصادي وبــدأت تتلمس طريقهــا نحو التوحيد
يف املجــاالت السياســية والدفاعيــة .وتتميــز هذه
التجربــة بفاعليــة التنظيــم اإلقليمــي ،مــن حيث
إكســاب الجهــاز اإلقليمــي صبغــة فــوق قطرية
تمكنــه من اتخاذ قرارات تلتــزم الدول بتنفيذها،
وإعطــاء املواطنــن والفئــات االجتماعيــة مجــاال ً
للمشــاركة يف عمليات اتخــاذ القرار والرقابة عىل
األداء مــن ناحية أخرى.
إال أن االحتــذاء بالتجربــة األوروبية ال يعني
القعــود عن إبداع نموذج عربــي يمكن أن يفتح
آفاقـا ً أوســع للتكامل .ففي حــن يتجىل اإلنجاز
األوروبــي يف توحيــد قوميــات متعــددة ،تكمــن
فرصــة العــرب يف إبــداع آفــاق رحبــة لقوميــة
واحــدة مــا زالــت مفككة رغــم وحــدة الثقافة،
وعــى وجه الخصــوص وحدة اللغــة ،والتاريخ،
وأمالً وحــدة املصري.
ويعنــي تطويــر جامعــة الــدول العربيــة
لتصبــح جامعــة الشــعوب العربيــة أن تنتقــل
الســلطة األعــى يف الجامعــة العربيــة إىل مجلس
األمــة العربيــة النيابــي ،الــذي يتكـوّن ،نهايــة،
باالنتخاب الحر املبارش من بني مرشــحي القوى
السياســية يف البلدان العربية ،عىل نســق الربملان
األوروبي ،وتضــم مهامه الترشيع عــى الصعيد
القومــي لخدمــة التكامــل العربــي والرقابة عىل
الســلطات التنفيذيــة القائمــة عليه.
ويســاند مجلس األمة العربيــة محكمة العدل
العربيــة أو املحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان،
لحماية حقوق اإلنسان عىل صعيد الوطن العربي
بكاملــه ،وليس مجرد آلية لتســوية النزاعات بني
الدول/الحكومات كمــا هو الحال اآلن ،وكما هو

مقــرح أيضـا ً يف مبادرات إصــاح جامعة الدول
العربيــة .ويتعــن لتحقيق هذا الغــرض أن تقبل
املحكمــة عىل وجه الخصوص شــكاوى املواطنني
العرب ضد حكوماتهم ،وعىل األخص فيما يتصل
بنزاعات حقوق اإلنسان.
وتقــوم جامعــة الشــعوب العربيــة بإنشــاء
منطقــة املواطنة الحرة العربيــة ،من خالل صوغ
منظومــة اتفاقــات مقرتحــة لبنائهــا ،والدعــوة
لاللتحــاق بها.
وتتــوىل مســؤولية العمــل التنفيــذي للتكامل
العربي مفوضية تتشــكل من أمانــات توكل إليها
مســؤوليات القطاعــات األساســية ملختلف جهود
التكامــل العربي.

إصالح المؤسسات القائمة
إىل حني إقامة جامعة الشعوب العربية ،ال ب ّد
من تفعيل دور جامعة الدول العربية يف تســوية
النزاعــات العربيــة بالطــرق الســلمية ،وتحقيق
التكامل العربي دعما ً للتنمية اإلنســانية يف جميع
األقطــار العربية .وهــذا يتطلب إعــادة النظر يف
بنيتهــا الهيكليــة ،ونظام التصويت فيها ،وســبل
تمويلهــا ،إضافــة إىل توســيع صالحيــات أمينها
العــام بعــد إعــادة النظــر يف أســلوب اختيــاره،
لتعــادل الصالحيــات التــي يتمتــع بهــا رئيــس
املفوضيــة األوروبيــة .ولضمان انتقــاء األفضل
مــن بــن مرشــحي جميع الــدول العربيــة ،وإىل
حــن إقامة الربملــان العربــي ،يصار إىل إرســاء
عــرف جديد يمنع اختيــار أمني عام للجامعة من
جنســية األمني العام الذي ســبقه .ويتزامن ذلك
مــع بنــاء جميع املنظمات املتخصصة عىل أســس
الكفاءة ،واإلدارة العامة الرشــيدة ،واملســاءلة.
ومــن الــروري أن يشــمل اإلصــاح جميع
مؤسسات العمل العربي املشرتك وتحديد مهامها
وتزويدهــا باإلمكانــات والصالحيــات الالزمــة
لحســن األداء يف االقتصاد والسياسة ،ويف الثقافة
والرتبيــة ،ال ســيما يف إصالح التعليــم وتطويره؛
ودعم البحث والتطوير التقاني؛ وتنشيط التفاعل
املعريف مــع الثقافات األخرى.

يعني التحول
نحو الحكم
الصالح على
الصعيد
العربي
تطوير جامعة
الدول العربية
لتصبح جامعة
للشعوب
العربية وتخضع
لرقابة مجلس
نيابي عربي
منتخب.
إلى حينها،
بد من
ال ّ

إصالح بنيتها
الهيكلية،
وتوسيع
صالحيات
أمينها العام
بعد إعادة النظر
في أسلوب
اختياره
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صندوق دعم التكامل العربي

ً
دعما للنهضة
المعرفية
ولالرتقاء
بنوعية التعليم
يوصى بإنشاء
الهيئة العربية
إلصالح
التعليم
وتطويره
لتقوم
باإلشراف
على التقييم
الدوري لنوعية
التعليم الذي
تقدمه جميع
المؤسسات
التعليمية من
منظور بناء
الشخصية
العربية العارفة
والقادرة على
التعلم الذاتي
واالبتكار
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يُقرتح إنشــاء صندوق لدعــم التكامل العربي،
تخصــص له املوارد الالزمة ،وتســاهم فيه جميع
الــدول العربيــة كل حســب قدرتهــا .ويمــوّل
الصنــدوق مشــاريع تهــدف إىل تطويــر التكامــل
يحصن األمــن القومي يف
ّ
وبنــاء مجتمــع للمعرفة
عمــوم الوطن العربــي ،ومنها:
ϑ ϑبنــاء قــدرة علميــة عربيــة متميــزة يف البحث
العلمــي والتطويــر التكنولوجــي ،وإنشــاء مراكز
بحث وتطوير إقليمية تســاهم يف بنــاء اقتصادات
املعرفــة يف جميــع البلــدان العربية ،وتســتفيد من
الكفــاءات العربيــة املهاجرة.
ϑ ϑبناء البنية التحتية العربية من طرق وجســور
وشــبكات ســكك حديديــة لتيســر انتقــال البرش
والسلع.
ϑ ϑإنشــاء آلية ملواجهة الكوارث وإغاثة املنكوبني،
خاصــة الالجئــن والنازحــن قــرا ً ،يف املنطقــة
العربية.
ϑ ϑحمايــة البيئــة الطبيعية بما يضمن اســتمرار
التنميــة اإلنســانية يف الوطــن العربــي وإنصــاف
األجيــال املقبلة.
ϑ ϑتأســيس فضائيــات تعليميــة وتكوينيــة
وجامعــات افرتاضية لتهيئة املجال املعريف الواحد،
الفني والثقايف واإلعالمي ،وإثرائه وتوسيع آفاقه.
ϑ ϑإنشــاء مؤسســة عربيــة للتشــغيل أو تطويــر
املؤسســات القائمة لتعمل عــى موازنة املعروض
مــن القــوى العاملــة واملطلــوب منهــا يف الوطــن
العربــي ،وعــى تحســن اإلنتاجية.
ϑ ϑدعم املؤسســات الهادفة إىل النهوض بالثقافة
العربيــة وباللغــة العربيــة ،وإىل تشــجيع التبادل

العلمــي والثقــايف مــع الثقافــات اإلنســانية كافــة
خاصــة تلــك التــي تحمــل خرباتها دروسـا ً مهمة
للوطــن العربي.
ϑ ϑإنشــاء الهيئــة العربيــة إلصــاح التعليــم
وتطويره ،بحيــث تختص باإلرشاف عىل التقييم
الــدوري املنتظــم ،الرصــن والقابــل للمقارنــة،
لنوعيــة التعليــم الــذي تقدّمه جميع مؤسســات
ومعاهــد التعليــم بجميــع مراحلــه ،مــن منظور
بنــاء الشــخصية العربية العارفــة والقادرة عىل
التعلــم الذاتي واالبتــكار ،ونرش نتائــج التقييم.
وتتــوىل الهيئة عىل أســاس نتائــج التقييم اقرتاح
أســس إلصــاح التعليم ،بهدف ضمــان الجودة،
والرتكيــز عــى تعليــم اللغــة العربيــة يف جميــع
مراحــل التعليم.

توجهات استراتيجية لتكامل
يؤدي إلى فضاء المواطنة الحرة
العربية
التكامل السياسي العربي لضمان
الحرية والكرامة اإلنسانية لجميع
العرب
أصبح االرتقاء بالتعاون والتكامل الســيايس
العربــي رضورة الســتيفاء رشوط املناعة املادية
والرمزيــة الالزمــة لتحقيــق التنمية املســتدامة،
وتحقيــق النهــوض القادر عــى تحرير األمة من
التبعيــة وتمكينهــا مــن أداء دور يف الحضــارة
اإلنسانية .ويف رحاب التعاون السيايس املنشود،
يجــدر الرتكيز يف هذا الســياق عىل مجاالت ثالثة
ذات أثــر ملموس عىل تحقيق النهضة اإلنســانية
يف الوطن العربي ،هي دعــم الحكم الديمقراطي
الصالــح يف البلــدان العربيــة ،والتحــرر مــن
االحتــال والنفــوذ األجنبي ،والتعــاون العربي
الفعــال يف املحافــل الدوليــة حماي ـ ًة للمصالــح
العربية.
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ϑ ϑدعــم الحكــم الديمقراطــي الصالــح عــى
الصعيــد القُ طري
إقامــة البنيــة القانونيــة واملؤسســية للحكــم
الديمقراطــي الصالح هــي البوابة الواســعة التي
تعــر منها املنطقة العربية إىل النهضة اإلنســانية،
إذ تضمن املســاواة يف املواطنة ،أي العيش يف كنف
الحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن أينما حل يف
الوطن العربي.
وهــذا املفهــوم مكــرس يف منظومــة حقــوق
اإلنســان ،بما تتضمنه من عهــود واتفاقات تُعنى
بــكل فرد مــن عنارص املجتمــع ،بالطفــل واملرأة،
والشــاب واملســن ،والعامــل وذي االحتياجــات
الخاصة ،والتي تشكل أساسا ً متينا ً لتعميم احرتام
هذا املفهــوم يف الواقع.
ويتطلب إنشاء هذه البنية جهدا ً عىل مرحلتني
من اإلصالح املجتمعي ،تُعنى األوىل بالتحوّل نحو
يعب عن إرادة
الحكــم الديمقراطي الصالح الذي ّ
الشــعب ،ويحــرص عــى حقوقه وعــى املصلحة
العامــة ،ويخضــع للمســاءلة الشــعبية الفعالــة؛
الخي،
ّ
بينما تنصب الثانية عىل تحقيق االســتقرار
وهــو نقيــض اســتقرار الركود الذي عـ ّم يف ظل
حكم القهــر والفقر والتســلط .وهذا االســتقرار
يمهــد لإلصــاح املجتمعــي ،ويمكّن مــن التحرك
نحــو النهضة اإلنســانية عىل املســتوى القطري،

بالتضافــر مع العمل عــى إقامة البنــى القانونية
واملؤسســية لتفعيــل التكامــل العربــي ،باعتباره
قاطــرة ملــروع النهضــة اإلنســانية يف الوطــن
العربــي .ويفيــد يف هــذا املنحــى ترســيخ منطق
التكافــل بني البلدان العربية ،حيث املجال واســع
وخصب أمام الشعوب العربية لتتعلم من بعضها،
ويؤازر بعضها البعض ،وتبدع يف هذا املسعى ،يف
ظــل احرتام أصول الحكــم الديمقراطي الصالح.
والتعاون الشــعبي العربي وســيلة فاعلة لضمان
كفاءة املؤسســات االجتماعية وتمســكها بمعايري
الحكم الصالح والشــفافية واإلفصاح واملســاءلة،
بمــا يصــون الصالــح العــام ويكرّس املســؤولية
املجتمعية.
ϑ ϑالتحــرر مــن االحتــال ومن غلبــة النفوذ
األجنبي
احتالل فلســطني ،وأجزاء من ســوريا ولبنان،
ليــس ،كمــا قد يظــن البعض ،قضية تخــص البلد
املعني وحده .بــل هو قضية عربية تعني الجميع،
ليــس لتعاطــف الشــعوب العربيــة مــع الشــعب
الفلســطيني يف محنتــه فحســب ،بــل أيض ـا ً ألن
اســتمرار االحتــال يهــدد حرية اإلنســان العربي
ورفاهــه يف مختلف األقطار العربية ،والواقع غني
بالشــواهد عــى ذلــك .واالحتالل هو أيضـا ً قضية

االحتالل
اإلسرائيلي
يخرق القانون
الدولي الذي
ارتضته شعوب
ويهدد
العالم،
ّ
السلم الذي
ُيناط حفظه
بالمنظومة

الدولية إلنقاذ
«األجيال
المقبلة من
ويالت الحرب»

اإلطار  1-9إيالن بابي :التطهري العرقي لفلسطني جريمة ضد اإلنسانية

ما إن اتّخذ القرار بتنفيذ الخطة دال يف  10آذار/مارس  ،1948حتى أنجزت املهمة يف غضون ســتة أشــهر .وبإنجازها
وشّد ســكانها .تنفيذ منهجي يف أشــهر ،بلغ حد
اقتُلع قرابة  800ألف فلســطيني من منازلهم ،ودمّرت  531قرية و 11حيا ًُ ،
التطهري العرقي الواضح والقاطع ،يف عملية يعتربها القانون الدويل اآلن جريمة ضد اإلنســانية.
ويف عاملنا املعارص ،أصبح من شــبه املســتحيل إخفاء الجرائم الضخمة ضد اإلنســانية .فالعالم اليوم مســرّ باإلعالم،
خاصــة بعــد أن اجتاحته وســائل اإلعالم اإللكرتونية ،ولم يعد يســمح باســتمرار إنكار الكوارث التــي يصنعها البرش ،إال
جريمــة واحدة :ترشيد الفلســطينيني عىل يــد إرسائيل يف عام .1948
منذ ذلك الحني ،يرصّ العالم عىل إنكار هذا الحدث الجلل الذي ح ّل بأرض فلسطني يف التاريخ املعارص .وال يزال حتى
اليوم غري معرتف به كحقيقة تاريخية ،ناهيك عن االعرتاف به كجريمة يجب وقفها بحكم السياسة واألخالق.
املصدر :باختصار عن .Pappé, 2006, pp.32-34
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دوليــة ،إذ يخــرق القانــون الدويل الــذي ارتضته
شــعوب العالم ،ويهدّد الســلم الــذي يُناط حفظه
باملنظومــة الدوليــة إلنقــاذ «األجيــال املقبلــة من
ويــات الحرب».5
فالقانــون الــدويل يحظــر عــى كل الــدول
اســتخدام القوة الحتالل أرايض الغري ،كما يحمي
الحق يف مقاومة االحتالل ،ألن االحتالل هو اغتيال
للحريــة واغتصــاب للحق يف تقريــر املصري ،الذي
هــو حــق جوهري لكل شــعب يف الرشعــة الدولية
لحقوق اإلنســان ،6ويف ميثاق األمــم املتحدة.
وحيــث فشــل املجتمــع الــدويل ،غالبا ً بســبب
حــق النقض ،يف إلزام إرسائيــل باحرتام الرشعية
الدولية وتنفيذ القرارات املتعلقة بإنهاء االحتالل
وعــودة الالجئني الفلســطينيني إىل ديارهم ،باتت
املســؤولية الكربى تقع عــى كاهل أصحاب الحق
يف فلسطني والدول العربية لتنفيذ تلك القرارات.
وبمقــدور التكامــل الســيايس العربــي أن ينجــز
مــا فشــلت يف تحقيقه األنظمة العربيــة ،منفردة،
عــر نصف قرن مــن الزمن ،من إنهــاء لالحتالل
الغاصــب لفلســطني بمــا ينســجم مــع الرشعيــة
الدوليــة .وإزاء هذا الوضع ،يجب أن يســتويف أيّ
حــل رشوطا ً ثالثة:
› ›تنفيــذ إرسائيــل للقــرارات الدوليــة القاضيــة
بانسحابها من جميع األرايض املحتلة وبعودة
الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم التي هُ جّ روا
منها.
› ›عــدم إقــرار أي رشوط للتســوية تتناقــض
مــع حقوق اإلنســان ومع أحــكام ميثاق األمم
املتحدة التــي ترفض التمييز «بســبب الجنس
أو اللغــة أو الديــن» .7وهذا يعنــي رفض مبدأ
النقــاء العرقــي أو الديني للــدول ،ويقتيض يف
الواقــع اليومي رفض التمييز ضد املســيحيني
واملســلمني يف إرسائيل فقط لكونهم ال يدينون
بالديانــة اليهوديــة ،أو التمييز ضــد اليهود يف
البلدان العربية.
› ›التوجــه نحــو إنهــاء الــراع وليــس فقــط
الوصول إىل تســوية مؤقتة ،قــد تنفجر يف أي
لحظة .وإنهاء الــراع يتطلب تحقيق العدالة

واإلنصــاف وتثبيــت الحقائــق واملســؤوليات
التاريخيــة .وقــد تكــون األجواء اليــوم مهيأة
أكثــر مــن أيّ وقــت مــى ،إذ خرج عــدد من
املؤرخــن اإلرسائيليــن عن الرواية الرســمية
اإلرسائيليــة ووثقــوا األحــداث التاريخية التي
الزمت تأســيس دولة إرسائيل وما رافقها من
تطهــر عرقي (اإلطــار  .)1-9وبنــاء عىل هذه
املصالحة مع التاريخ ،يمكن بناء نظام للعدالة
االنتقاليــة يعرب باملنطقة إىل مرحلة جديدة من
األمن والســلم والعيش املشــرك.
مثــل هــذا الحل يغــدو ممكنا ً يف نســق الحكم
العربــي الصالــح الــذي يعبــئ الطاقــات العربية
للتحــرر مــن االحتــال ،ويدعــم صمود الشــعب
الفلســطيني ومقاومتــه ما بقي االحتــال غاصبا ً
ملقدراتــه ،ويعمــل عــى إقــرار الحــق العربــي يف
املحافــل اإلقليميــة والدوليــة .ويمكــن أن يُعــد
اإلنجــاز العربــي يف معركة حمايــة حقوق العرب
يف فلســطني ،ومنهــا إنقــاذ القــدس مــن التهويد،
عــى الطريــق لتحريرها ،مؤرشا ً مهمـا ً عىل نجاح
النضال من أجل التحرر الوطني واستقالل القرار
العربي ،الذي من دونه لن يكون مرشوع تاريخي
للنهضــة اإلنســانية يف الوطــن العربي.
وهنــاك عالقــة وطيــدة بــن التحــرر مــن
االحتــال ومكافحة تســلط النفــوذ األجنبي .فمن
ناحيــة ،يصعــب تحقيــق التحــرر إذا كان القــرار
العربي مرتهنـا ً إلرادة أجنبية ،ومن ناحية أخرى
ستستمر األطراف الخارجية يف محاوالتها للهيمنة
عــى املنطقة وعىل القــرار العربي ما دام االحتالل
قائمـا ً ،حماية له وملصالحهــا .هكذا تتجىل األهمية
القصــوى للتكامــل الســيايس العربــي يف تحصني
العــرب ضد مخاطــر أي احتالل جديــد أو تغلغل
للنفوذ األجنبي يف املســتقبل.
إال أن أيّ إنجــاز يعتــد بــه يف مواجهــة تحدي
اســتباحة األمة العربية يتطلب إنجازا ً يف النهضة،
يحـوِّل األمــة العربية مــن كيان خامــد يف املعرتك
الدويل معرّض لالستباحة ،إىل كتلة يعتد بها ألنها
تمتلــك مقومات العــزة واملنعة .وعنــد تحقق هذا
الرشط ،تصبــح األمة العربية قــادرة عىل النضال
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بكفاءة من أجل اســتعادة حقوقها السليبة وتبوّؤ
مكانــة تليق بها بني القــوى الدولية .فقط يف هذه
الحالــة يمكن أن يطمــح الوطن العربــي املتكامل
والناهــض ،حيث الحريــة والعدالة ،لنيــل التحرر
الوطني وتقريــر املصري تاما ً.
ϑ ϑالتعاون العربي الفعال يف املحافل الدولية
مــن أهــم منافــع التكامــل العربــي يف املجــال
الســيايس تمكــن الــدول العربيــة مــن حمايــة
حقوقهــا يف املحافــل الدوليــة ،وبخاصة يف منظمة
األمم املتحدة ،بديالً للممارســات الســابقة ألنظمة
الحكــم املســتبد التي اعتادت التنــازل عن مصالح
شــعوبها اســتجالبا ً لرضا قوى الهيمنــة العاملية.
وال يقترص التنســيق السيايس العربي املنشود عىل
توحيــد املواقــف فيما يتعلــق بالقضايــا املصريية
لألمة كقضية فلسطني وقضايا التحرر من النفوذ
األجنبــي ،بــل يتعداه ليشــمل التنســيق الوثيق يف
املؤتمــرات العاملية ،كتلك املتعلقــة بالبيئة ،واملرأة،
والتنميــة ،والتجارة ،لضمان عدم انعكاس أي من
قراراتها سلبا ً عىل فرص التنمية يف الوطن العربي.
كمــا أن التنســيق الســيايس العربي ســيمكّن
الدول العربية من املســاهمة يف إصالح الحكم عىل
الصعيــد الــدويل ،ليصبح أفضــل يف خدمة مبادئ
التنظيم الدويل الســامية املتمثلة يف صيانة الســلم
واألمن والعدل والرخاء عىل صعيد العالم كله .وال
ريب يف أن املنطقة العربية هي أشد مناطق العالم
تــررا ً من هذا النظام الــدويل املجحف ،فإضافة
إىل االحتــاالت األجنبيــة املبــارشة واالجتياحات
اإلرسائيلية املتكررة ،تعرضت بلدان املنطقة أكثر
من أي منطقــة أخرى من العالم لفرض الحصار
والعقوبــات عليها .كما يتبدى غبن النظام العاملي
الراهــن ،بتعطيل آليــات الرشعية الدولية من قبل
الواليات املتحدة عرب إشــهارها حــق النقض ض ّد
أي قــرار يدين الخروقــات اإلرسائيليــة للرشعية
الدوليــة أو يحمي الحقوق الفلســطينية املكرّســة
يف القانون الدويل.
ويالحــظ املراقبــون غيــاب الصــوت العربي
يف الســجاالت الدائــرة حول إصــاح نظام الحكم

الــدويل عامــة ،ومجلــس األمن وبعــض منظمات
األمــم املتحدة خاصة .وإذ اتفقت معظم األطراف
الدوليــة عىل رضورة إصــاح مجلس األمن الذي
مــا زال يمثــل ميــزان القــوى الســائد عنــد قيام
املنظمــة عــام  ،1945تختلف هــذه األطراف حول
شــكل هــذا اإلصــاح .وقــد تشــكلت مجموعات
عامليــة ،كمجموعــة األربعــة التي تضــم الربازيل
وأملانيــا والهنــد واليابان ،لتدعــم مطالب بعضها
البعــض بالحصــول عــى مقعــد دائــم يف مجلس
األمــن .وبقيــت الــدول العربيــة عــى هامش هذا
الحــوار الدائــر منذ أكثــر من عقدين مــن الزمن
بســبب ترشذمها ،قانعة بمقعد غري دائم تقرتضه
تارة من آسيا وتارة أخرى من أفريقيا بالتناوب.
ولو كان التنســيق العربي الســيايس يف املســتوى
املرجو ،لكان بإمــكان الدول العربية مجتمعة أن
تدفــع باتجاه مقعد عربي دائم يف املجلس ،يضمن
لها حمايــة مصالحها يف هذا املحفل الدويل األهم.
ورغــم أن القوى املهيمنة عــى املنظمة الدولية لم
تســمح حتى اآلن بأي إصالح يقوّض ســيطرتها
عليهــا ،إال أن اســتمرار الغيــاب العربــي يحــرم
الوطــن العربي حتى مــن فرصة األمل يف احتالل
مكانة تنســجم مع وزنه البرشي وقدراته املادية.

التكامل االقتصادي العربي الفعال
لتحقيق التنمية اإلنسانية
يم ّكــن التكامــل االقتصــادي الفعــال الــدول
العربيــة مــن تجــاوز مصاعــب التنميــة وتكوين
كيان قادر عىل تحقيق الرفاه اإلنســاني ورشوط
التنمية املســتقلة ،وقادر عــى التنافس النزيه مع
العالــم والتكتــات االقتصادية الكــرى فيه .وقد
حققــت الدول العربية إنجازا ً ،وإن كان محدودا ً،
عــى صعيــد التحريــر التجــاري ،غــر أن عوائق
كثــرة قيّــدت االنتفــاع مــن اتفاقــات التحريــر
التجــاري .وتدعــو االســراتيجية املقرتحة يف هذا
التقريــر إىل تبنــي مداخل جديدة تنفــذ بالتوازي
مــع التحريــر التجــاري ،وتركز عىل إنشــاء بنى
إنتاجيــة قويــة ومتنوعة ومطــردة النمو ،وإقامة
البنــى األساســية واملؤسســية الداعمــة ،وإنشــاء
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ســوق عمل عربية ذات كفاءة ،إضافة إىل إصحاح
املحيــط البيئــي واإليكولوجي.

التكامل

ϑ ϑاســتكمال تنفيــذ مرشوعــات التكامــل
التجــاري
الخطــوة األوىل باتجــاه تعميــق التكامــل
االقتصــادي العربي تكون باســتكمال وترســيخ
نشــاطات التكامل العربي القائمة حاليا ً وضمان
تحقيــق غاياتهــا بأقــى كفاءة .ويدخــل يف هذا
النطــاق مث ـاً القضــاء عــى املعوقــات الفنيــة
واإلداريــة التــي تواجــه انســياب الســلع بــن
البلــدان العربية وأهمها ارتفــاع تكاليف النقل،8
وتحريــر تجــارة الخدمات ،واإلعداد الســتكمال
االتحاد الجمركي العربي وإقامة السوق العربية
املشــركة ،والســعي إىل مزيــد مــن التنســيق يف
السياســات الكليــة والقطاعية.
وقــد اتضح مــن التحليل يف الفصــل الثامن أن
إنشــاء اتحــاد جمركــي عربي تســتفيد منه جميع
البلــدان األعضــاء بالتســاوي هــو طمــوح شــبه
مســتحيل .لذلــك ،واعتمادا ً عىل تجــارب تجمعات
إقليميــة أخرى ،خاصــة االتحــاد األوروبي ،يجب
التفكري يف آليــات تعويض للبلدان التي قد تترضر
من إقامة االتحاد الجمركي العربي .ومن الوسائل
لذلــك إنشــاء صندوق خاص يســاعد البلدان األقل
اســتفادة من االتحــاد الجمركــي يف تطوير بنيتها
األساسية وقدراتها اإلنتاجية والتنافسية وتقليص
الفجــوة بينهــا وبــن البلدان األخــرى األعضاء يف
االتحــاد الجمركي العربي.
وعــى املســتوى االســراتيجي ،بــنّ الفصــل
الثامــن أن قيــام االتحــاد الجمركي رغــم فوائده
لــن يكون ،بحد ذاته ،كافيـا ً لتحقيق الفوائد التي
تتطلــع لهــا معظــم البلدان مــن تدعيــم القدرات
التنافســية وتنمية الصادرات والقدرات اإلنتاجية
ومــن ثم دفع معدالت النمو االقتصادي وتقليص
معــدالت البطالــة والفقــر .وهــذا يوجــب اعتماد
وســائل أكثر تقدّما ً وفعاليــة للتكامل االقتصادي
العربــي ،ويتطلــب من متخذي القــرار يف البلدان
العربيــة أن يتجــاوزوا الهــدف الرســمي الحــايل
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لتحريــر التجارة بني البلــدان ،وصوال ً إىل االتحاد
الجمركــي ،إىل العمــل عــى بلــوغ املراحل األرقى
من التكامل واملتمثلة يف إقامة االتحاد االقتصادي
العربــي ،الذي يضمن حرية حركة القوى العاملة
العربية ،ويرفع العراقيل أمام االســتثمار العربي
املبارش ،ويســهل تنسيق السياســات االقتصادية،
الكلية والقطاعية.
ϑ ϑإقامــة البنى األساســية الداعمــة للتكامل
االقتصادي
تصطــدم حركة الســلع بــن البلــدان العربية
بمعيقــات عديدة ،األمر الذي يجرد إلغاء الرســوم
الجمركية من الجدوى يف تيســر التجــارة البينية
وتطويــر هيــاكل االقتصادات العربيــة .لذلك بات
تمتني التكامل العربي يتطلب بإلحاح إنشاء البنى
األساسية ،الصلبة والناعمة ،ومنها شبكات الطرق
والســكك الحديديــة ورشكات النقــل ،التــي تؤمن
النقل بكفاءة مرتفعة وأســعار منخفضة ،وتعميم
الربــط الكهربائي وشــبكات االتصــاالت الحديثة،
الكفيلة بتيســر انتقال البرش والســلع واألفكار يف
عموم الوطن العربي.
وال يقــل أهميــة يف تقويــة البعد اإلنســاني ،ال
ســيما شــقه املعريف ،تمتــن ربط أوصــال الوطن
العربــي بشــبكات االتصــال الفائقــة الرسعة مثل
شــبكات األليــاف الضوئيــة والحــزم العريضــة،
وتخفيــض كلفــة االتصــاالت بحيــث تعامــل
االتصاالت بني البلــدان العربية معاملة االتصاالت
املحليــة .وهــذا مطلــب حيــوي إلقامــة شــبكات
اكتســاب املعرفة خصوصا ً يف ميادين مثل التعليم
العــايل والتعلــم املســتمر مــدى الحيــاة ،والبحث
والتطويــر التكنولوجــي .ويتطلــب ذلــك تحديث
شــبكات االتصال الرقمي يف عموم الوطن العربي
باســتمرار ،وضمــان نفــاذ كافــة املواطنــن إىل
الخدمــات الرقميــة وبأســعار مقبولة.
ومن أهم املرشوعات يف مجــال البنية التحتية
الجــر الرابــط بــن شــقي الوطــن العربــي يف
آســيا وأفريقيــا والذي لم ينفذ يف الســابق نتيجة
معارضــة الرئيس املرصي األســبق له ،ويفرتض
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أن يربط هذا الجرس بني سيناء يف مرص وتبوك يف
شــمال اململكة العربية السعودية.
ϑ ϑالتــدرج وتعــدد املداخــل والقاطــرات يف
مســرة التكامــل االقتصــادي العربــي
اتســاع املنطقــة العربيــة وتنوعهــا ،وتعــدد
تجمعاتهــا اإلقليمية وتباين مالمحها االقتصادية
واالجتماعيــة ،يجعــل مــن املالئــم اســتخدام
اســراتيجية متعددة املداخل ومتعددة القاطرات
ومتعــددة الرسعــات لتحقيــق التكامل.
ويف ظــل األوضــاع الراهنــة ،نزعــت بلــدان
املغــرب العربــي وبلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي إىل االنفتــاح عــى العالــم الخارجــي،
فانفتــح تجمــع بلــدان املغــرب عــى اقتصــادات
االتحــاد األوروبــي ،وتجمــع بلــدان مجلــس
التعاون الخليجي عــى االقتصاد العاملي ،مبارشة
مــن دون الدخــول يف ترتيبــات إقليميــة جادة يف
إطــار املنطقــة العربية ،باســتثناء اتفاقية منطقة
التجــارة الحــرة العربيــة الكربى.
ولعــل أحــد املداخــل الواقعيــة الــذي يمكــن
أن يمثل القاســم املشــرك بــن تجمعــات البلدان
العربيــة ،اهتــداء بالعرب املســتخلصة مــن تجارب
التكامل االقتصادي الخارجية ،9هو مدخل التكامل
القطاعي يف بعض الصناعات األساسية ،وصناعات
السلع الوســيطة ،وبعض صناعات السلع املعمرة
ملزيد من الرتشــيد واالســتفادة من ســعة األسواق
ووفورات الحجم.
وهكــذا ،يمكــن أن تتعــدد املداخــل وتتعــدد
القاطــرات يف عمليــة التكامل عىل صعيــد املنطقة
العربيــة حتــى يتبلــور التقــارب ،ســبيالً إىل
التالقــي ،بني املبــادرات أفقيا ً ورأســيا ً ،ومرشقيا ً
ومغاربيـا ً وخليجيـا ً.10
ϑ ϑتوجهــات إلقامة بنيــة إنتاجية متينة من
منظور التكامل العربي
يف إطــار التكامــل القطاعــي ،يمكــن البــدء
بتعميــق التكامــل االســتثماري يف القطاعــات
اإلنتاجيــة ،خاصــة الزراعــة والصناعــة املتقدمة

التقانــة ،مع تغليــب االختيارات الكثيفــة املعرفة
والكثيفــة املحتــوى مــن حيــث العمــل الالئــق.
ويرتبــط ذلــك بالرتكيــز عــى مجــاالت التنميــة
اإلنتاجيــة التي ترفــد األمن القومي مثــل التنمية
الزراعيــة اإلنتاجية التي تفيض إىل تحصني األمن
الغذائــي ،والصناعــات العســكرية الخادمة لبناء
املنعــة العربية.
ولتحقيــق األمــن الغذائــي واملائــي تــرز
رضورة الرتكيــز عىل االســتثمار العايل الكفاءة يف
القطاع الزراعي ،باســتخدام بذور محسنة ونظم
ري حديثــة واســتصالح ســليم لــأرايض .وهذا
االســتثمار يحتاج إىل إمكانيات تمويلية كبرية قد
ال تتوفــر يف البلدان التي تملك املقوّمات الطبيعية
إلنتــاج املحاصيــل الزراعيــة ،إال إذا كان هــذا
االســتثمار إقليميـا ً وعــى نطاق واســع .ولخدمة
التكامــل اإلنتاجي العربي ينبغي العمل عىل تنمية
السالســل القيميــة للمنتجــات العربيــة وتوحيــد
املواصفــات القياســية العربية للســلع والخدمات
القابلــة للتداول.
ويتطلب تطويــر بنية إنتاجية متنوعة وقادرة
عــى الوفاء بأغلب احتياجات الفرد واملجتمع وعىل
املنافســة يف العالــم تحســن الكفــاءة اإلنتاجية يف
عموم الوطن العربي.
ويســتلزم نجــاح مثــل هــذه االســراتيجية
تضافــرا ً وثيقا ً بني دولــة تنموية قــادرة وفعالة،
تقودها حكومة ديمقراطية حيوية ،وتضم قطاعا ً
عامـا ً وقطاعا ً خاصا ً ،يتوخــى الكفاءة االقتصادية
والعدالة االجتماعية معـا ً ،وتنبض بمجتمع مدني
حر ونشــط وفعال .وهذا املــروع املتكامل بحد
ذاته يقتيض إصالحا ً جادا ً للخدمة املدنية وللحكم،
ال ســيما عــى املســتوى املحــي ،يتضمــن ضبــط
األســواق لضمان الصالح العام وحماية املنافســة
بمحاربــة االحتكار.
وخالصة القول إن فــرص النجاح يف مكافحة
البطالــة والفقــر تتصاعــد مــع تنفيــذ برنامــج
لالســتثمار الكثيــف يف بنــاء رأس املــال البــري
واإلصــاح املؤســي الواســع والعميــق يف عموم
املجتمــع .فمكافحــة هذه املتالزمة الخبيثة ليســت
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مهمــة اقتصاديــة باملعنى الضيــق ،ولكنها عنرص
أســايس من مــروع متكامل للنهضة اإلنســانية.
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ϑ ϑنحو سوق عمل عربية متكاملة
نستكشــف هنا سبل قيام ســوق عمل إقليمية
عربيــة متكاملة واآلليات الالزمة لضمان كفاءتها
حتى تسهم يف القضاء عىل معضلة البطالة-الفقر
يف الوطــن العربــي .ومــن أهم مقومــات التكامل
والكفــاءة يف ســوق عمــل عربية مشــركة ،توفر
األدوات القانونيــة امللزمــة واملؤسســات الفاعلــة
التــي يمكن أن تتغلب عىل مســببات فشــل ســوق
العمــل اإلقليمية حاليا ً.
ويتقــدم البنيــة املطلوبــة صــوغ األدوات
القانونيــة الالزمــة لضمــان حقــوق العمــال
املهاجريــن ،خاصة العــرب ،يف بلدان االســتقبال
العربيــة ويف بلدانهــم .وإىل أن يتــم صــوغ
االتفاقــات املنظمــة لقيام منطقــة املواطنة الحرة
العربيــة ،تقــوم هــذه األدوات القانونيــة بتنظيم
الهجــرة للعمل يف البلــدان العربية عىل أن تضمن
االتفاقات ،يف الحد األدنى ،الحقوق واملعايري التي
تضمنهــا األدوات القانونيــة الدوليــة .ويُراعى يف
تطوير منظمــة العمل العربية وجود جهاز فعال
ملتابعــة االلتزام بهــذه األدوات.
ويف حال قيــام محكمة العــدل العربية ،فإنها
يمكــن أيضا ً ،باعتبارها محكمة لحقوق اإلنســان،
أن تختــص بالنظر يف النزاعــات العمالية ،خاصة
تلــك التــي تنطــوي عــى إهــدار حقــوق العمــال
املهاجرين.
كما يقرتح إنشــاء مؤسسة عربية للتشغيل أو
تطوير املؤسســات القائمة لتتوىل مقابلة العرض
والطلــب عــى العمل عــى صعيد الوطــن العربي
بكفــاءة .ويقــرح لهــذه املؤسســة أن تعمل عىل
مســتويني :األول درايس تحليــي لقضايــا ســوق
العمــل عــى الصعيد العربي وســبل النهوض به؛
والثاني عملياتي كجهاز تشــغيل وتبادل للعاملني
عىل الصعيــد العربي ،يســتقبل مواصفات فرص
العمــل الشــاغرة يف املرشوعــات واملؤسســات
ومواصفــات طالبي العمــل ،ويوفِّق بينها.

والجدير بالذكر أنه قد قامت محاولة إلنشــاء
مؤسســة بهذه املواصفات يف سياق منظمة العمل
العربيــة ،كان مقرها مدينة طنجة باملغرب ،ومن
الرضوري تاليف أســباب فشــل تلك املؤسسة التي
قامــت ملكافحــة إخفــاق ســوق العمــل اإلقليمــي
العربــي ،ولكنهــا انتهــت ألن تكون مــن ضحايا
فشــل «العمل العربي املشرتك».
ϑ ϑحمايــة البيئــة الطبيعيــة والنســق
اإليكولوجي املحيط باملنطقة العربية إلنصاف
األجيــال املقبلة
تــرز أهمية التعــاون اإلقليمــي لتحقيق األمن
املائــي والغذائــي وأمــن الطاقة ،يف تمكــن الدول
العربيــة من بلورة موقف عربي متجانس يشــكل
قــوة سياســية قــادرة عــى التفــاوض يف املحافل
الدوليــة حول مختلــف قضايا التنمية املســتدامة،
ويأخــذ يف االعتبــار خصوصيــة املنطقــة الناتجة
من شــح يف املياه ونقص يف الغــذاء ووفرة آنيّة يف
الطاقة ،مما يتطلب إيجاد معادلة مناسبة للتوازن
مــا بني املياه والطاقــة والغذاء.
والواقع أن مجلس الوزراء العرب املســؤولني
عــن شــؤون البيئة التابع لجامعة الــدول العربية
قــد توصــل إىل قرارات واضحــة لحماية البيئة يف
الوطن العربي منذ عام  ،2007ولكنها لم تر النور
كحزمــة إجراءات فعالــة ترشف عليهــا منظمات
عربية قادرة وفاعلة.
وبــن حمايــة البيئــة وتقويــة البحــث العلمي
والتطوير التقاني تضافر قوي يف الوطن العربي.
ويمكــن للربــط بــن التوجهــن االســراتيجيني
الكتســاب املعرفــة وحمايــة البيئة ،أن يســاهم يف
التغلــب عــى عجز املياه يف املنطقــة من خالل دعم
تطبيقات البحث العلمي والتطوير التقاني لتطوير
تقانات نظيفة الستخدام الطاقة الشمسية يف تحلية
مياه البحر ،والكتشــاف أصناف املحاصيل املوفرة
للميــاه والقــادرة عــى تحمــل امللوحــة ،ونرشهــا
وتطوير أســاليب الري والتخصيب املناســبة.
كمــا يجــدر إيجــاد ســبل لزيــادة كفــاءة
اســتخدام الطاقــة وتوليــد الطاقــة املتجــددة،
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وتشــجيع اعتمادهــا بدي ـاً اقتصادي ـا ً للوقــود
األحفــوري .فاملنطقــة العربيــة تحظــى بموقــع
جغــرايف فريــد يمكنهــا مــن توســيع اســتخدام
الطاقة الشمســية لطول ســطوع الشــمس وقوّة
أشــعتها ،ويمكنهــا من اســتخدام الطاقة املولدة
من الرياح .وهذا املوقع يتيح لها طاقة متجددة
ال تنضــب رشط تطويــر التقانــات االقتصاديــة
املالئمــة (اإلطــار .)2-9
ومــن املمكــن أن يــؤدي التعــاون الفعال بني
الــدول العربية إىل تقليــل الهدر يف املــوارد املائية
املشرتكة من خالل مشاريع عربية تعظم االستفادة
مــن كل مــورد ،وتزيــد من كفــاءة اســتخدامه يف
أوجه التنمية املختلفة مثل إقامة مشــاريع زراعية
عمالقة لخدمة جميع الدول العربية وتحقيق األمن
الغذائي اإلقليمي.

التكامل العربي الثقافي والتربوي
لنهضة إنسانية شاملة
يهــدف التعــاون العربــي يف مجــايل الثقافــة
والرتبيــة إىل بنــاء رشوط املناعــة الرمزية لألمة،
ســندا ً القتصاد قــوي وإرادة سياســية مســتقلة.
فالثقافــة والرتبية هما اللتان تكوّنان األشــخاص
املبدعني وذوي األخالق املشــجعة عىل العلم وعىل
العمل .ويف حــن تكوّن الرتبية العمــال والكوادر
القادرة عىل اإلبداع العلمي ،تعطي الثقافة أخالق
اإلبــداع واإلنتاج واملناخ امليرس لهما حبّا ً يف العمل
واحرتامـا ً لــروط االنضبــاط الرضوريــة لــكل
فاعليــة اقتصادية.
ϑ ϑتأسيس مسار إنتاج املعرفة
بإمــكان التعــاون الثقــايف والرتبــوي العربي
أن يحقــق للــدول العربية ما عجــزت عن تحقيقه
منفردة ،وهــو إقامة مجتمعــات املعرفة .والخيار
مفتوح أمام العرب ،إما اكتساب املعرفة أو القارعة.
فاســتمرار األوضــاع الراهنــة يف منظومــة
اكتســاب املعرفــة يف البلــدان العربيــة ال يمكــن
أن يــؤدي ،يف عالــم كثافــة املعرفــة ،وتســارع
تقادمهــا (معرفــة األمس ال تصلــح لليوم) ،ويف
ســياق العوملــة املطــردة ،إال إىل كارثــة محققة،

اإلطار  2-9نموذج طليعي :مدينة مصدر ،أبو ظبي

بــدأت حكومــة أبــو ظبــي إنشــاء مدينــة مصــدر «الخاليــة من
الكربــون» يف عــام  ،2007كنمــوذج متكامل ملا يجــب أن يكون عليه
«املجتمع األخرض» الخايل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة.
ٍ
ويقــدم هذا النمــوذج بيئة للعيــش والعمل يف
مبان صديقــة للبيئة،
مــزوّدة بتقنيــات تحلية مياه البحر ،وإعادة تدوير املياه املســتعملة،
والتربيــد بالطاقــة الشمســية ،والوقــود الحيــوي ،وتقنيــات أخرى
للطاقة املتجددة.
وتتضمن اإلنشاءات التي جرى تشييدها يف مدينة مصدر:
› ›محطــة الخاليــا الكهرضوئيــة بقــدرة إجماليــة تبلــغ 10
ميغاواط لتغذية املدينة بالطاقة الكهربائية ،وقد تم تدشينها
يف حزيران/يونيــو  .2009وتعتــر أكرب محطة من نوعها يف
الرشق األوسط.
› ›معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيا ،وهو معهد مســتقل
مخصص لألبحــاث الجامعية املتطورة يف الطاقة والتقنيات
املســتدامة ،وقد تم تدشــينه يف أيلول/سبتمرب .2009
› ›يتوقــع إنجــاز املراحــل املتبقية الســتكمال منشــآت املدينة
بحلول عــام .2025
املصدر :البوابة اإللكرتونية لرشكة مصدر.http://www.masdar.ae ،

خاصــة يف منظوري التنمية اإلنســانية ،والنجاح
يف مواجهــة تحديات االحتــال األجنبي والتبعية
والتجزئــة والتخلف.
ـر تحقيق
ويمكــن للتعــاون العربــي أن ييـ ّ
الــروط الالزمــة للصحــوة املعرفيــة وأهمهــا
تبلــور أنســاق حكــم تــويل أولويــة حاســمة
الكتساب املعرفة ســبيالً رئيسيا ً للتقدم ،وتحوّل
هــذا التوجه إىل بيئة مجتمعيــة مؤازرة ملنظومة
اكتســاب املعرفة ،تضمن االحرتام التام لحريات
الــرأي والتعبــر والحريــات األكاديميــة وحــق
الوصــول إىل املعلومــات .وتشــمل عنــارص هذه
البيئــة تقديــم حوافــز مجتمعية تثيب املســاهمة
يف اكتساب املعرفة بســخاء ،ومؤسسات مستقلة
لدعــم البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجي،
ولكن مُغنــاة باملوارد.

يهدف التعاون
في مجالي
الثقافة
والتربية إلى
بناء شروط
المناعة الرمزية
ً
سندا
لألمة،

القتصاد قوي
وإرادة سياسية
مستقلة
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غــر أن هذه البيئة املــؤازرة يصعب أن تقوم
يف غيــاب تغيــر جوهري يف مؤسســات اكتســاب
املعرفــة املتقدمــة القائمــة يف البلــدان العربيــة
حاليا ً ،خاصــة يف العلوم االجتماعية واإلنســانية
لتصبــح كيانــات مجتمعيــة مجيــدة ،ومبدعــة،
ومنتجــة بغــزارة ،وقبــل كل يشء آخــر ،ملتزمة
بقضيــة التنمية اإلنســانية وعــزة األمة.
وتكويــن طليعــة معرفيــة ،خاصــة يف مجال
العلــم االجتماعي الناقــد ،يمكن أن يكون الرشط
االبتدائي ،املســتقل ،الذي يطلق رشارة التحوالت
املطلوبــة ،وبنــاء نهضــة عربيــة تتأســس عــى
اكتســاب املعرفــة .ولكــي تتكـوّن هــذه الطليعة
املعرفية ،يتعني تحقيق درجات أعىل من االنفتاح
والتعاون الرســمي والشعبي العربي بني العلماء
ومؤسســات الفكــر والبحث العلمي بــن البلدان
العربيــة ،أو ضمــن كتلة فاعلــة منها عىل األقل.
وتتضمــن رؤيــة إقامــة مجتمــع املعرفــة يف
الوطــن العربي التحول الحثيــث نحو نمط إنتاج
املعرفــة ،وتوظيفهــا بكفــاءة ،يف جميــع مناحي
البنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة العربيــة ،بدءا ً
بإصــاح النظــم التعليميــة بمــا يكفــل التغطيــة
الشــاملة والنوعيــة الراقية ،وكذلــك القضاء عىل
األميــة التعليميــة ،وإكســاب مهــارات التحليــل
والنقــد بما يمهد لبنــاء ملكات االبتكار واإلبداع.
ولتحقيــق ذلــك ،مــن الــروري اعتمــاد
برنامــج عربي إلصالح التعليــم يقوم عىل النرش
الكامــل للتعليــم األســايس عىل نفقــة الدولة ،مع
إطالة مدته اإللزامية إىل عرش ســنوات عىل األقل،
وتوســيع نطــاق تغطيــة التعليــم بعد األســايس،
واســتحداث نظــام لتعليــم الكبار مــدى الحياة،
فائــق املرونــة ودائــب التطــور ،وإيــاء عنايــة
خاصــة للتعليم التقني واملهنــي ومكافحة األمية
الحاسوبية.
ويلــزم كذلــك إيجــاد وســائل تكفل تحســن
نوعيــة التعليــم يف جميــع مراحلــه ،مــن حيــث
املحتوى والشــكل واألســلوب والوسيلة ،وتشمل
تقييــم املتعلمني واملعل ّمني ،بهدف إرســاء مســار
الحداثــة والتميّــز واإلبــداع ،مدخ ـاً لإلمســاك

بناصيــة املعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة يف
املجتمعــات العربيــة ببنائهــا عــى ملكــة اإلبداع
واالبتكار.
وإزاء وحــدة اللغــة ،يوفــر مجــال التعليــم
مســاحة هامة للتعــاون العربي ،خاصــة يف إعداد
املناهج والكتب وتقييم نواتج التعليم .وهذا النوع
مــن التعــاون يســهم يف تخفيــض كلفــة إصالح
التعليــم وإتاحته لجميع البلــدان العربية ،وخاصة
تلــك التي ال تملك املوارد الكافية إلنجاز اإلصالح،
ويؤدي إىل االرتقاء بنظام التعليم يف كل بلد عربي
من خالل تبــادل التجارب والتشــارك يف املوارد.
ϑ ϑاملقايضة التاريخية بني املعرفة والنفط
تعيــش املنطقــة العربيــة حقبــة تراجــع
تاريخــي ،قوامهــا نزعــة إىل االعتــداد الزائــد
باملــال الزائــل ،الــذي ال يكفي بحــد ذاته ملرشوع
جاد للنهضة اإلنســانية ،ما لم تســتثمر الثروة يف
اكتســاب املعرفــة املتجددة دوما ً .وقد اســترشى
نمــط اســتمالك الريــع يف عموم املنطقــة العربية
وإهمــال مقوّمــات النهــوض األخرى.
ويتعــنّ أن يكــون جليـا ً أن اقــراح مقايضــة
املعرفــة بالنفط اقــراح منطقــي وتاريخي بحق.
فاملعرفــة مَعــن ال ينضــب ودائــب التجــدد
لصناعة التقدم والنهوض ،وهي العماد لبناء قدرة
إنتاجيــة ذاتيــة دائمــة التطوّر يف هــذه الحقبة من
تقدم البرشية .ولن يســتطيع أي بلد عربي وحده
بنــاء قــدرة متميــزة يف إنتــاج املعرفــة ،وإنما هذا
مرشوع تتوقف فرصة نجاحه عىل تكامل القدرات
يف عمــوم الوطن العربي.
أمــا عائدات النفط الضخمة يف البلدان العربية
النفطية فيتوقف مصريها عىل العديد من العوامل،
مثــل تطــور حجم الطلــب عــى النفــط يف العالم،
ومــدى النجاح يف جهود التنقيب واالســتخراج يف
جميــع أنحــاء العالم يف املســتقبل ،ومــدى التقدم
يف إنتــاج مصــادر الطاقــة البديلــة واقتصاداتهــا.
وتفيــد تقديرات االحتياطي املؤكــد ضمن حدود
املعرفة الحالية ،بــأن الوقود األحفوري يف البلدان
العربيــة ناضب ال محالــة ،والنفط الخام قد يخدم
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جيـاً واحــدا ً أو جيلني عــى األكثر بفعــل املغاالة
يف االســتهالك املحيل .كمــا تدل أحــدث املعلومات
املتاحــة عــى أن غالبيــة االكتشــافات الحديثة من
مصــادر الوقــود األحفــوري يتوقــع أن تكون يف
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة ،فتصبــح املنطقــة
العربيــة عىل هامش ســوق النفــط العاملية.11
وإزاء هذه العوامل التي ترجح انخفاض القيمة
الحقيقيــة للعائــدات النفطيــة ،تبدو االســتعاضة
عــن النفــط باملعرفة مقايضة رابحــة من منظور
اســتمرار صناعــة النهضــة يف الوطــن العربــي.
وتشــر التقديرات إىل أن اإليــرادات من قطاع
النفــط والغاز يف البلدان العربيــة املصدرة ،ومنها
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي ،بلغــت يف عام
 ،2011نحــو  683مليــار دوالر أمريكي .12ويكفي
تخصيــص نســبة ولــو ضئيلــة منهــا لصنــدوق
التكامــل العربــي ،بهــدف بنــاء مجتمــع املعرفــة
اإلنتاجــي يف عمــوم الوطــن العربــي ،وإطــاق
اللغــة العربية والثقافة العربيــة من ضيق الركود
إىل رحابــة الحيويــة ،وحماية البيئــة الطبيعية بما
يضمن تواصل التنمية اإلنسانية يف الوطن العربي
وإنصاف األجيال املقبلة .ولو اقترصت هذه النسبة
يف البداية عىل واحد يف املائة لتوفر للصندوق حوايل
ســتة مليارات دوالر يف الســنة.
ويُقرتح أن يســاهم صنــدوق التكامل العربي
يف بنــاء قــدرة عربية يف البحــث العلمي والتطوير
التكنولوجي .ومن املجاالت املرشحة لتعاون عربي
فعــال ،البحث يف بدائل الطاقــة املتجددة كالطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،وال سيما يف تحلية املياه.
ومــن املجاالت الهامة األخــرى صناعة الربمجيات
العربيــة 13واملحتوى عىل اإلنرتنت باللغة العربية.
وقــد أثبتــت التجــارب املاضيــة يف التعامــل مــع
صناعة الربمجيات يف مراحلها املختلفة ،أن انتشار
تكنولوجيــا املعلومات يف البلدان العربية ســيبقى
محــدود األثــر ما لــم تنصهر يف بوتقــة اللغة األم
بمعناهــا الثقايف واالجتماعي ،بحيــث تكون اللغة
العربيــة األســاس املتني لبناء مجتمــع للمعلومات
ينهــض من قلب املجتمــع العربي ويتخذ من لغته
أداة للتعبــر وغاية للتطوّر.

وسيســاهم بنــاء قــدرة عربيــة يف البحــث
والتطوير يف فتح ســبل االســتفادة مــن الكفاءات
العربية يف الخارج ،وتعزيز فرص اســتعادتها ،إىل
حني انتفــاء أســباب نزوحها.
ϑ ϑالنهوض باللغة العربية
اللغــة هــي أداة كل تواصــل بني البــر ،وهذا
التواصــل هــو أســاس بنــاء األمــم الروحــي ألنه
وســيلة التبادل الرمزي املتزامن بني املتعارصين،
واملتــوايل بــن الخالفني والســالفني .وبذلك تكون
اللغة أساس الوجود التاريخي لإلنسان وللعمران.
وعىل أهمية اللغة يف قيام ك ّل جماعة ،لم تلق اللغة
العربيــة العنايــة الالزمــة مــن مؤسســات العمل
العربي الرســمي ،إذ ما زالت تعاني من مشــاكل،
تتطلــب معالجتهــا عمالً جــادا ً للعــودة باللغة إىل
الدور املنشــود .واللغة العربية هي اللغة الوطنية
والرســمية الثنتــن وعرشين دولــة ،وأي محاولة
لتطويرهــا لن يكتب لها النجاح مــا لم تنطلق من
تعــاون عربي وثيق.
وهــذا التعاون يشــمل الحكومــات ومنظمات
املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية ،ومؤسسات
البحــث العلمــي والتطوير .فاملطلــوب هو وضع
سياســة واضحة إلنتــاج املحتــوى الرقمي املعريف
العربــي يف مختلــف املواضيع ،وتعزيــزه ونرشه،
بحيــث تكــون شــبكة اإلنرتنــت مصــدرا ً موثوقـا ً
للمعلومات باللغة العربية كما هي يف لغات أخرى.
ومن املشاريع األخرى الجديرة باالهتمام بناء
مدونة للغة العربية 14تضم مجمل الكالم العربي،
قديما ً وحديثا ً ،بما يغطي جميع فروع املعرفة عىل
مــدى حقب تاريخية تتجاوز خمســة عــر قرنا ً،
مُخزّنــة رقميـا ً للتصفح والبحث عرب الحاســوب.
ويمكن اســتخدام هذه املدوّنة لوضع بنية أساسية
حديثة للغة العربية تســاهم يف دفــع عجلة التقدم
املعــريف يف الوطن العربي مــن خالل اإلبداع ،وهو
أحد أســس النهضة ،ومعينه اللغة األم.
وقــد فتحــت العالقــة بــن الحاســوب واللغة
منهجــا ً جديــدا ً مكّــن العلمــاء واملتخصصــن
اللغويــن من بنــاء مدونات للغــة اإلنكليزية كان
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لها دور يف النهوض باللغة واملعرفة ،بل بمختلف
نواحــي الحياة.
ولــم تُتخذ الخطــوات األوىل بعــد لبناء مدونة
اللغــة العربيــة .والتأخر يف اتخاذ هــذه الخطوات
يعني تأخرا ً حتميا ً للغة العربية يف مجاالت العلوم
وتطبيقاتها الحديثة .واملنتظر أن يعزز بناء مدونة
اللغــة العربية مكانة الوطن العربي ،كما ســيمكن
العــرب من ســر أغــوار العلــوم والتكنولوجيات
الحديثة بمزيد من الثقة والكفاءة أسوة بالناطقني
باللغات األخرى الرئيســية يف العالم.
ϑ ϑاالجتهاد الفقهي املؤازر لنهضة إنسانية
› ›اإلسالم بما هو إصالح دائم
لن تكــون نهضة لألمــة العربية من دون
إصــاح ثقــايف يمكّنهــا مــن اســتئناف روح
املبــادرة التاريخيــة ،بوصفهــا الــرط الذي
ال بد منه يف كل تجديد وإبداع .وهذا اإلصالح
رضوري الستنباط حلول تساعد عىل التخلص
من التبعية من حيث هي بنية فكرية وثقافية،
فتخــرج األمة مــن الرصاع الســطحي املرتدد
15

بني الرفــض االنفعــايل والتقليــد االنفعايل ملا
أبدعتــه الحضارات األخــرى أو حتى للمايض
الذاتــي أو االثنني معا ً.
يتخل عن خصائصه الثورية ما
ّ
واإلســام
لم يكن إصالحـا ً دائما ً ،يفــكك بالنقد التقاليد
املذهبية واملؤسسية التي أفسدت الفكر الديني
والعمل وجمّدتهمــا بعقائد تزعم أنها صادرة
عن الوحي ،وتلك التي أفسدت الفكر الطبيعي
والعمل وجمّدتهمــا بعقائد تزعم أنها صادرة
عــن العقــل .وتطبيق هذا اإلصــاح املتواصل
يتطلب تجاوز سطح األقوال واألفعال للوصول
إىل معانيهــا العميقة التي ينبغي اســتخراجها
مــن فهم الطابــع الثــوري لإلســام .فبفضل
العالقــة التــي حددهــا اإلســام بــن الغايات
الدينية املفارقــة واألدوات التاريخية املحايثة،
جعــل اإلســام تحقيــق قيمــه فعـاً تاريخيا ً
متصاعدا ً ،نقيضا ً للرؤية التي تعترب املســتقبل
اإلنســاني عملية هبوط تبتعد عن عرص ذهبي
ابتعــادا ً ينتهي رضورة إىل االنحطاط .ويعتمد
هــذا الصعود الدائم عىل الجهاد يف العمل بديالً

اإلطار  3-9ومضات من الخليج والجزيرة العربية

يف حقــب ســابقة ،قامــت بعض البلدان العربية بدور محمــود يف دعم جهود نرش التعليم يف البلــدان العربية يف مجلس
التعاون الخليجي ،ويف استقبال مبعوثني عرب للدراسة فيها .وهذا التفاعل أنتج يف مراحل سابقة لحمة وثيقة بني قيادات
بلــدان الخليــج ،ومعلمني وأقران لهم من البلدان العربية األخرى ،وعزز الحس القومي يف عموم الوطن العربي.
ويف حقبــة الوفــرة املاليــة ،قدّمت البلدان العربيــة يف مجلس التعاون الخليجي دعما ً ماليـا ً وعينيا ً من النفط املجاني أو
بأســعار منخفضة ،للبلدان العربية األقل حظا ً يف الوفرة املالية.
ويف األعــوام القليلة املاضية ،ســجلت بعض البلدان العربية حيث الوفرة املالية بــوادر هامة لالرتقاء بالنظم املعرفية،
حيــث تُعــد جامعــة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية الســعودية ضمن أفضل  400جامعة يف العالــم .ومن هذه املبادرات
جامعة امللك عبد الله للدراســات العليا والبحوث املتقدمة املزمع إنشــاؤها يف اململكة.
وشــهدت إمارة الشــارقة يف اإلمارات العربية املتحدة عددا ً من املبادرات الداعمة لنهوض الثقافة العربية ،منها جائزة
الشــارقة لإلبداع العربي ،وهدفها اكتشــاف املواهب الشــابة العربية يف مجاالت القصة القصرية ،والشــعر ،والنقد ،وأدب
الطفل ،واملرسح ،والرواية؛ ومعرض الشــارقة الدويل للكتاب الذي أكمل عامه الثاني والثالثني وال يقترص عىل التســويق
والرتويــج للكتاب العربي ،بل يحتضــن فعاليات فكرية وأدبية وإبداعية أيضا ً.
املصدر :فريق إعداد التقرير؛ و.http://www.sdci.gov.ae/awards4.html
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عن الســلطة الزمنية املعصومــة ،واالجتهاد يف
النظــر بديالً عن الســلطة الروحية املعصومة.
وآل تطــور الفقــه اإلســامي إىل نظريــة
يف الرشيعــة مــن حيــث هــي روح األخــاق
والترشيــع بدال ً من أن تكــون مدونة قانونية.
وهذا املنظــور هو الطريق إىل خــروج الثقافة
اإلســامية مــن أزمتهــا .فالرشيعــة اإللهية ال
تقبــل الرد إىل الفقه بمعناه التقليدي .إنما هي
روح األخالق وأخالق الحقوق التي يف ضوئها
ينبغــي أن يفهم الترشيــع النيص ،كونه نماذج
تؤثر بصفاتها الخلقية ال بمضمونها الحكمي.
هــذا هو املنظور الــذي يقبــل التعميم عىل كل
ترشيع ،ســماويا ً كان أو وضعيا ً ،ألنه يتأسس
عىل مقاصد ومبادئ كلية مشــركة بني معاني
الوحــي التــي ال يمكــن اســتنفادها ،وتطــور
التأويــل العقــي لقوانني الظاهرات اإلنســانية
والطبيعيــة بهدي من نور املبــدأ الخلقي؛ ألن
األمــة هي الســلطة الروحية الوحيــدة ،وليس
الفقهاء إال مستشــارين فنيني مثل أي خبري يف
مجــاالت الحياة األخرى.
وينبغــي أن يؤدي إصــاح الفكر النظري
ومؤسساته إىل إجراءين عاجلني .اإلجراء األول
هو اإلصالح املذهبي ،ويكون علم أصول الدين
بمقتضاه فلســفة تحررية تطلق اإلنسان طلبا ً
للحقيقــة والجمال ،فال يبقى هــذا العلم دفاعا ً
عاجــزا ً عن صياغة متحجرة للمعتقد ،نتيجتها
الوحيــدة يف التاريــخ هــي الفــوىض الروحية.
واإلجــراء الثانــي هو اإلصالح املؤســي الذي
يكــون النظــام الرتبــوي والنظــام الســيايس
بمقتضاه نظامـا ً تحرريا ً كونيا ً.
كما ينبغي أن يــؤدي إصالح الفكر العميل
ومؤسســاته إىل إجراءيــن عاجلني من الطبيعة
ذاتهــا .اإلجــراء األول هــو اإلصــاح املذهبــي
الذي يصبح بمقتضاه علم أصول الفقه فلسفة
القيمــة التحرريــة التــي تطلــق اإلنســان طلبا ً
للحــق والفاعليــة ،فال يبقــى هذا العلــم دفاعا ً
عاجــزا ً عن صياغة وثوقية ملنهجية اســتخراج
األحكام من النصوص ،تلك املنهجية التي كانت

نتيجتهــا الوحيدة يف التاريــخ الفوىض املدنية.
واإلجــراء الثاني هو اإلصالح املؤســي ،الذي
يصبــح بمقتضاه النظام االقتصــادي والنظام
االجتماعــي نظــام عدالــة وإبــداع ،بعيــدا ً عن
التعسف والقهر.
وهــذه اإلصالحــات املذهبيــة ال تســتقيم
إال باس ــتعادة الوظائ ــف الت ــي ينبغ ــي أن
يؤديه ــا العق ــل النظ ــري والعق ــل العم ــي
ليصبــح االجتهاد والجهــاد مطابقني ملفهوم
اإلص ــاح الدائم.
فاالجتهــاد ينبغي أن يكــون أكثر كلية من
حرصه يف املنهجية الفقهية الســتنباط األحكام
مــن النصــوص ،ويجب أال يقتــر عىل نوعيه
التقليديني وهما االجتهاد األصغر أي االجتهاد
الفقهــي ،واالجتهــاد األكرب أي اجتهــاد الخلق
الدينــي .والجهاد يجــب أال يقترص عىل الجهاد
األكــر أو العبــادة والعمــل الخلقــي ،والجهاد
األصغر أو القتال يف ســبيل الله .بل ينبغي أن
يتضمن كل من الجهاد واالجتهاد أبعادا ً أخرى،
تتعلق برشوط تحقيقهما ،وهي العلم النظري
أي علــوم الطبيعــة ،والعلم العمــي أي العلوم
اإلنسانية .أما الرشط اإلضايف الثالث ،فهو العقل
املســتنري لالجتهــاد ،واإلرادة الحــرة للجهاد.
ومــع اســتئناف االجتهــاد والجهــاد
بمعناهمــا الواســع يمكــن تجــاوز العالقــة
الشــائكة باملايض الذاتي وبالحــارض الغريب،
وبناء جرس كوني يمكّن من استيعاب التجارب
اإلنسانية من دون عقد تجاربها التي تجاوزت
حــدود النمــو الذاتي الخلقي والســيايس .فكل
مغاالة يف التشــبث بالخصوصية املنافية للقيم
الكونيــة مرضيــة؛ والثقافــة إذا ســيطر عليها
العامــل األجنبي تظل الكلية فيهــا كلية زائفة
ألنهــا تعميم لجــزء ليس لتعميمه مسـوّغ عدا
كســل املقلدين وعقم اإلبــداع فيهم ،فضالً عن
عنف صاحبــه يف فرضه.
› ›جدول أعمال لالجتهاد الفقهي
الغرض هنا هو تشجيع وإثابة االجتهادات
الفقهية التي تصب يف دعم النهضة اإلنســانية

الشريعة
اإللهية هي
روح األخالق
وأخالق
الحقوق التي
في ضوئها
ينبغي أن
يفهم التشريع
النصي،
كونه نماذج
تؤثر بصفاتها
الخلقية ال
بمضمونها
الحكمي
***
كل مغاالة
في التشبث
بالخصوصية
المنافية للقيم
الكونية َم َرضية
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حيــث الحريــة والعــدل والحكــم الديمقراطي
الصالح ،واكتســاب املعرفة ،ونهوض املرأة.
فمــن عظمــة مبــادئ اإلســام أنهــا تقبل
التفسري ،تيسريا ً للتكيّف مع مستجدات العرص.
ولكــن الذين يتولّون التفســر هم برش ،قد ال
يخلو تفســرهم من هــوى أو غرض.
وقــد أصبــح لهــذا التوجــه أهميــة ملحــة
لســببني .األول هو كون الدين مكونا ً رئيســيا ً
يف النســيج الثقايف والوجداني للعرب .والثاني
هــو أن تيارات اإلســام الســيايس قــد حققت
نجاحــات يف بعــض بلــدان املــد التحــرري
العربــي ،ممــا ولّــد تخوفـا ً لدى فئــات يف تلك
املجتمعــات تخــى االنتقــاص مــن حقوقهــا
الشــخصية ،وحتــى املدنيــة والسياســية.
والخيار املطروح عــى البلدان العربية هو
بــن قطبني .األول ،هو اإللهي الثابت واملقدس
واملعصوم ،ويتمثل يف املقاصد الكلية للرشيعة
اإلســامية الســمحاء ،16والتــي تعنــي العقــل
والعــدل واإلخاء واملســاواة واملحبة والرتاحم.
واملتغي ،وقد تمسّ ــه
ّ
أمــا الثاني ،فهو البرشي
أهــواء البــر وغاياتهــم ،وهــو أحــكام الفقه
التــي يتوصــل إليها برش يجتهدون يف تفســر
ـر ،الذي يمكّن
الرشيعة ،ومنه املســتنري وامليـ ِّ
مــن التقدم يف القــرن الحــادي والعرشين من
مسرية البرشية ،ومنه ما قد ال يخلو من املتشدد
ـر والرجعــي الــذي يكـرّس للتخلــف.
واملعـ ِّ
واملؤكــد أن الهويــة املجتمعيــة التي ستســعى
التيــارات اإلســامية الصاعــدة يف بعــض البلدان
العربيــة لوســم املجتمــع بهــا ســتقع بــن هذين
الحديــن .واألمل هو يف االقرتاب من القطب األول،
حيــث الجنــوح إىل القطــب الثاني يمكــن أن يجر
البــاد إىل وهــدة العــذاب والتخلف التي ســقطت
فيها بلدان تحت ســطوة أنظمة حكم الديمقراطية
باسم اإلسالم.
ϑ ϑإنهاء الفصام بني التحديث والتأصيل
انعكــس الــراع بــن األنظمــة املســتبدة،
الدينيــة والعلمانيــة ،يف البلدان العربيــة ،انفصاما ً
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ثقافي ـا ً بــن التأصيليــن والتحديثيــن .وبينمــا
أدى إفــراط العلمانيــن إىل تنفــر البعــض مــن
الحداثــة ،التــي لــم يروا منهــا إال الوجه الشــكيل،
وحبّــب إليهــم الهــروب منهــا إىل األصيــل ،أدّى
إفــراط أصحــاب املرجعيــة الدينيــة إىل تنفــر
الشــعوب من الدين الذي لم يروا منه إال الرســوم
الشــكلية ،وحبّــب إليهــم الهــروب إىل الدخيــل.17
وقد اشتد الرصاع بني الفريقني ،دعاة التحديث
ودعــاة التأصيــل ،بعــد نجــاح الثــورات العربية،
عندمــا رشعت القوى الصاعدة يف بناء املؤسســات
الديمقراطية ،وخاصة صياغة الدســاتري الجديدة،
فاستحال الخالف إىل فصام يف مناخ األمة الروحي
أغرقها يف رصاع مقيت حاد بها عن مهمتها الرئيسية
يف البنــاء الجديد .وانتهــج الطرفان نزعة اجتثاثية
لآلخــر ،بحيث بــات الحداثي ال يتصور املســلمني
قادريــن عىل دخول الحداثة إال برشط الخروج من
كل مــا يمثّل ذواتهم الحضارية املســتقلة ،تحديدا ً
اإلســام والعروبة ،وبــات التأصييل يرى أن غريه
ال يكــون إنســانا ً إال إذا رأى رأيه واعتقد معتقده.
واملخــرج مــن هــذا الفصــام هــو بالعــزوف
عــن املقابلــة بني الحداثــة واألصالــة ،والعمل عىل
التخلــص مــن املغــاالة يف الحداثــة واملغــاالة يف
األصالــة ،لالنتقــال إىل الحداثــة األصيلــة التــي
هــي عينهــا األصالــة الحديثــة ،وتعنــي توافق ـا ً
تامـا ً بــن حقــوق اإلنســان ومقاصــد كل رشع ال
تتنافــر قيمــه مــع قيــم العقــل .فالــرع والعقل
كالهمــا يســعى إىل الحقيقــة يف العلــم والعقيدة،
ويريــد تحقيقهــا من خــال العمــل والرشيعة.18
ϑ ϑإعالم مؤازر للتكامل والنهضة
اإلعــام هو من أهــم األدوات التــي يمكن أن
تســهم يف تحقيق اســراتيجيات التكامل العربي.
ففــي عالم اليــوم يصعب أن ينجح مرشوع إن لم
يــؤازره اإلعالم منــذ البداية ،بإقناع املســتفيدين
منــه ،وبصد املحاربني له .فاإلعالم ،وهو الحديث
املصاحب لكل حدث ،خربا ً وتحليالً وتأويالً ،يكاد
يكــون أهم مــن الحدث نفســه .فلم تعــد وظيفة
اإلعالم األصلية هي األســاس بل باتت ثانوية ،إذ
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تحول إىل أداة فعل وليس مجرد حكاية عن الفعل.
ييس سياسة
واإلعالم بوسائله الحديثة يمكن أن ّ
التكامــل واالتحــاد يف جميــع املجــاالت ،متجاوزا ً
الحواجــز الحدودية التي حاولت األنظمة العربية
فرضها عىل الوطن.
فالفضائيــات العابــرة لألقطــار خلقــت نــواة
فضــاء عربي مشــرك ،وإن شــط بعضهــا أحيانا ً،
وقد نجحت يف توســيع املجال العربي ،إذ أســهمت
يف توحيــد الشــباب العربي توسـاً للفــن الحديث
ولألفــكار الدينيــة ،وكذلــك تضامنـا ً يف األحــداث
الوطنيــة الكربى التي اهتز لهــا الوجدان العربي،
كالحــروب املتتاليــة عىل املنطقــة العربية.
وتعميقــا ً لــدور اإلعــام يف دعــم التكامــل
العربــي ،يقــرح أن تؤســس فضائيــات تعليمية
وتكوينيــة وجامعــات افرتاضية تســهم يف إيجاد
املجــال للتفاعــل اإلنســاني الصحــي والغنــي يف
فضــاء متنــوع ضمــن الوحدة.
ϑ ϑثقافة تحتفي بالتنوع وتئد الفتنة
اشــتدت يف الحقبة الســابقة النعرات الطائفية
واملذهبيــة والعرقيــة يف البلــدان العربيــة ،وصل
بعضهــا حــد القتــل أو االقتتــال األهــي .وتعــود
جــذور هذه العصبيــات إىل الحقبة االســتعمارية
التي انتهجت سياســة «فرّق تسُ د» مفتّتة األوطان
ثقافيـا ً عندما لــم تتمكن من تقســيمها جغرافيا ً.
واشــتدت هــذه العصبيــات تحــت حكــم محــي
تســلطي انتهــج السياســة ذاتها ،واتخــذ ضامنة
الســتمرار الحكم تأليب جماعة من أبناء الشــعب
ضد أخرى .وسعيا ً وراء الدعم اإلقليمي ،صوّرت
هــذه األنظمـ ُة الجماعـ َة املعارضــة لها عــى أنها
امتداد لقوى إقليمية منافســة تسعى إىل تقويض
النظام العربي .وأصبح التشــكيك املتبادل يف والء
هــذه الفئــة أو تلــك للوطــن واألمة ،لغــة يرتدد
صداهــا يف أكثر مــن بلد عربي.
وكان لالحتــاالت األجنبيــة دور آخــر يف
تأســيس الهويــات الفرعيــة عــى حســاب الهوية
الوطنية والقومية .فإرسائيل منذ نشــأتها حاولت
زرع الفتنــة بــن الفلســطينيني مــن ســكانها من

خالل تبني سياســات تميّز يف املعاملة ،عىل ســبيل
املثال ،بني املســلمني واملسيحيني والدروز والبدو.
واالحتــال األمريكــي للعــراق أدخــل املحاصصة
يف الحكــم ألول مــرة ،محوال ً الشــعب العراقي إىل
شــيعة وســنة وأكــراد ،يف وضــع ال يــزال العراق
يعانــي مــن ذيوله حتى هذا اليــوم .وهكذا يتفاقم
التمــزق الطائفي بني فئات الشــعب الواحد ،الذي
كرســه االحتــال األمريكــي منــذ اللحظــة األوىل،
إىل أقــى مــداه وأســوأ عواقبه يف العــراق ،حيث
التقاتــل لــم ينحــر بــن الســنة والشــيعة ،بــل
امتــد إىل فصائــل داخــل أتبــاع كل مــن املذهبني.
وينــذر الــراع املســتعر اآلن يف الجمهوريــة
العربية الســورية حــول الهويــة بعواقب وخيمة.
وتســببت الفتــن الطائفية بخســائر جســيمة
يف البــر وأهــدرت فرصــا ً للتنميــة اإلنســانية
الحقيقية وباتت تشكل أحد أهم معوقات النهضة
اإلنســانية .واألســلوب األنجــع للتغلــب عىل هذه
االنشقاقات املجتمعية يكمن يف اإلصالح السيايس
الذي يســتند إىل حقوق اإلنسان ومبادئ املواطنة
املتســاوية ،واإلصالح الثقايف الذي يعيل ما يجمع
ال مــا يفــرق ،ويحتفي بالتنــوع ويعرتف بحقوق
األقليــات القوميــة يف ظل دولة القانــون والحق.
فــإذا مــا توقف أبنــاء هذا الوطن عــن أن يكونوا
عربـا ً «فلــن يصبحوا ســويرسيني وال إنكليزا ً ،بل

المخرج هو
بالتخلص
من المغاالة
في الحداثة
واألصالة،
واالنتقال
إلى الحداثة
األصيلة،

ً
وتعني
توافقا

ً
تاما بين حقوق
اإلنسان
ومقاصد كل
شرع ال تتنافر
قيمه مع قيم
العقل

اإلطار  4-9يف الفتنة تضل رجال بعد سالمة

«إنما بدء وقوع الفتن أهواء ُتتّبع ،وأحكام تُبتدع».
«عضت الفتنة أبناءها بأنيابها».
ّ
(يف الفتنــة) «تزيــغ قلــوب بعــد اســتقامة ،وتضـ ّل رجــال بعد
ســامة .وتختلف األهواء عند هجومها ،وتلتبس اآلراء عند نجومها
(ظهورها) .من أرشف لها قصمته ،ومن سعى فيها حطمته .تغيض
فيهــا الحكمــة ،وتنطق فيها الظلمة .يهرب منهــا األكياس (األذكياء
أو النبهــاء) ،ويدّبرها األرجــاس .تُقطع فيها األرحام ويفارق عليها
اإلســام .بريّها سقيم ،وظاعنها مقيم».
املصدر :اإلمام عيل بن أبي طالب ،نهج البالغة.

215

الفصل التاسع

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

ســيصبحون مســلمني ومسيحيني وســنة وشيعة
وعشائر جنوب وعشائر شمال  ...وهي انتماءات
إذا مــا تــم تسييســها ال تمنــع إنتــاج ديمقراطية
فحســب ،بل تعرقل نشــوء مجتمع حديث وتدفع

بأحــد اتجاهــن :الوحــدة املفروضــة بواســطة
االســتبداد أو التفتت واالنفصال إىل دول طائفية
أصغــر مــن أن تتســع ملفهــوم الدولــة الحديثــة
ومــن أن تواجــه متطل ّبــات العالــم الحديــث».19

❊ ❊ ❊

األسلوب
األنجع
للتغلب على
االنشقاقات
المجتمعية
يكمن في
اإلصالح
السياسي
الذي يستند
إلى حقوق
اإلنسان
ومبادئ
المواطنة
المتساوية،
واإلصالح
الثقافي الذي
يعلي ما يجمع
ال ما يفرق
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فوّتت الدول العربية عىل نفسها فرصا ً هائلة كان يمكن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء وطن
ناهض يصون الحقوق والحريات والكرامة اإلنســانية لكل مواطن عربي .وكانت كل فرصة تُهدر
تع ّمــق مــن خيبة العمــران التي حلت بالبلــدان العربية ،فتزداد االســتباحة الخارجية لقلب الوطن
العربــي وتنتــر يف أطرافه .ومــع كل فرصة تضيع ،كانــت الفجوة التنموية بــن البلدان العربية
وبلدان نامية أخرى كانت أقرانا ً لها قبل جيل أو جيلني ،تتسع حتى تجذّر يف الوطن العربي مسار
خبيث من االســتباحة والفرقة والقهر والتخلف.
وليــس باألمر اليســر تجاوز خيبة العمران الحالّة والتحــرر من حقب االنحطاط املاضية .وما
من ســبيل لنقض املســار الراهن إال بنهضة تشمل جميع مناحي البنية املجتمعية واملبادئ القيمية،
نهضة تســتند إىل إحياء مبدع للثقافة العربية املســتنرية ،يكون قوامها الحكم الديمقراطي الصالح
الذي يضمن حق كل إنســان يف العيش الكريم والرفاه املادي واملعنوي ،رشطا ً للكرامة اإلنســانية.
أما الســبيل الرئييس لهذا النهوض فهو التكامل العربي الفعال ،بأوســع آفاقه ،الذي ينهل من
إرث حضــاري وتاريخــي مشــرك ال يتوفر ألي مجموعة من البلدان املتجــاورة يف العالم املعارص،
فيقـرّب بني نظم العمران العربية حتى تلتئــم يف منطقة واحدة للمواطنة الحرة العربية تمكّن كل
عربــي مــن حقوق املواطنة الكاملة يف جميع بلدانها .فبهــذا التكامل فقط ،يمكن للدول العربية أن
تنجــح يف امتــاك جـ ّل مقومات النهضة مــن إرادة حرة ،وعلم مبــدع ،وقدرة حقيقيــة ال وهمية،
وحياة دائمة التجدد ال وجود حر ومســتقل لإلنســان من دونها.
والغايــة مــن هذا التقرير ،هــي تقديم مرشوع يكــر الحاجز غري املرئي الــذي كبّل التكامل
العربــي وحــره يف املجــال االقتصــادي باملعنــى الضيق والقــارص حتى عن مفهــوم اقتصادي
تنموي؛ مرشوع يجعل من التكامل العربي قاطرة فاعلة للنهضة اإلنســانية الشاملة وجرسا ً تعرب
به األمة إىل مبتغاها.
التكامــل العربــي ليس فكرة جديدة يدعي التقرير حق ملكيتها .إنما هو موضوع تكرر طرحه
حتــى بلــغ حد االبتــذال أحيانا ً ،لكثرة ما طرأ عىل معناه من تشــويه يف املمارســة العملية لألنظمة
العربيــة فــكاد يفرغ من مضمونه .ويف مســرة أمة عريقة مثل األمــة العربية ،تصبح الحاجة إىل
إعادة طرح فكرة التكامل أكثر إلحاحا ً إذا كان مســتوى تبنيها أو العمل بها دون ما تتطلبه أهمية
دورهــا ملصري األمة ،أو إذا تغريت ظروف األمة وأحوالها.
التغي مع الوعي الجماهريي املتصاعد الذي تعيشــه
ّ
وها هي األمة اليوم تشــهد براعم مثل هذا
يف مرحلة املد التحرري العربي ،والواعد بإتاحة األساس القانوني واملؤسيس القادر عىل حمل هذا
املرشوع نحو اكتماله ،معيدا ً الوطن العربي إىل مكانة متميزة ومستحقة يف العالم بمعايري العرص.
فعــى الرغــم من تعثر الحــال اآلن ،يصعب أن تتمكن قوة أيا ً كانت مــن إجهاض االنتفاضات
العربية الشــعبية التي انطلقت يف أواخر العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،احتجاجا ً عىل
القهــر واإلفقــار والظلــم االجتماعي ،وتوقا ً إىل الحريــة والعدل والكرامة اإلنســانية للجميع عىل
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األرض العربيــة .فبفضــل ما حققته هذه االنتفاضات من بــوادر نجاح حتى اآلن ،كرست حاجز
الخــوف الذي أقامه الحكم التســلطي ،وخلقت إنســانا ً عربيا ً جديدا ً مــدركا ً لحقوقه وأكثر إيمانا ً
بقدرتــه عــى تحصيلهــا .ولــم يعد بإمــكان أحد أن يخضــع الشــعوب العربيــة فيعيدها إىل أرس
االســتبداد واالســتعباد ،وخاصة األجيال الشــابة ،فتيات وفتيان صنعوا نجاحــات املد التحرري
العربــي ،وذاقوا طعــم الحرية بعد القهر.
وقد تبدو فكرة التكامل ،خاصة عند أخذه بمعناه الشــامل ،مجرد خيال يف وضع يطغى عليه
الترشذم يف املشــهد العربي والتمزق يف بعض بلدانه .لكن هذا الوضع أدعى إىل شــحذ الهمم منه
إىل االســتكانة .فعندما تتقاذف ســفين َة الوطن أمواجٌ عاتي ٌة يف بحر هائج ،تكون هذه الســفينة يف
أشــد الحاجة إىل بوصلة مالحية تحدد وجهتها نحو املقصد وتهدي الرحلة الطريق إىل الشــاطئ.
ومــن هنا يكــون طرح فكرة التكامل مجــددا ً بمثابة الصوت املذكر ،الحامل الرســالة ،والداعم
للوعــي العربي املتنامي بالحاجة إليه .وهــذا هو مقصد هذا التقرير.
فمنتهى هذه املســرة العســر إىل بر األمان مقصد يستحق العناء ،واغتنام الفرص التي ال تزال
متاحة هو ،عىل األقل ،طريق أسلم من الوقوف عىل أطالل الضائع منها يف اآلتي من األيام.
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من الوقوف
على أطالل
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في اآلتي من
األيام
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.Blomström and Kokko, 19971717
.Balassa, 19611818
1919امللحق الخامس.
.Yifu Lin, 20122020
2121اإلمام.2004 ،
2222محمــود عبــد الفضيــل ،ورقــة مرجعيــة
للتقر ير .
2323يُعنــى اقتصــاد املعرفة بتوظيــف املعرفة
إلنتاج مقومــات الرفاه اإلنســاني .ويعود
املصطلــح إىل بيــر دراكر عنوانـا ً للفصل
الثاني عرش يف كتابه «عرص االنكســارات»
( ،)Drucker, 1969وهــو يرجعــه إىل
االقتصــادي فريتــز ماخلــوب ،ويرجــع
بداياتــه إىل فكــرة اإلدارة العلميــة التــي
طورهــا فردريــك تايلــور .ويعــد اقتصاد
املعرفة تطويرا ً ألفكار سابقة مثل مجتمع
املعلومات .وتتطلب النقلة إليه التكيف مع
اقتصاد عاملي تُشــكل فيه املعرفة واإلبداع
موردا ً إلنتاج مقومات الرفاه اإلنســاني ال
يقل أهمية عن املوارد االقتصادية األخرى
وقد يتفــوق عليها.
2424يمكــن النظــر مثــاً إىل Rooney and
.others, 2012
2525تضــم منطقــة «شــينغن» ( )Schengen
التي ال تتطلب تأشريات دخول  26دولة،
منهــا عــدد مــن دول االتحــاد األوروبي
ودول أخــرى ،وقــد وقعــت االتفاقية يف
عــام  1985يف املدينة التي تحمل اســمها،
يف لكسمربغ.
2626مســتقاة من مقــال ألبو يعــرب املرزوقي
بعنوان «قفزة التاريخ العربي الحالية ،ما
منطقهــا؟» ،وارد يف املرزوقي.2012 ،
2727جامعــة الزيتونــةhttp://www.uz.rnu. ،
tn/ar/feature.asp?cid=75؛ جامعة األزهر،
http://www.azhar.edu.eg/pages/history.
.htm

2828أمني ،2010 ،ص .51
2929برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.2010 ،

الفصل الثاني

التكامل الرسمي العربي يف االقتصاد

1.1النصــوص الكاملــة لالتفاقــات املذكــورة
يف هذا الفصــل متاحة عــى http://www.
lasportal.org/wps/wcm/connect/
_LAS/las/las_ar_aln/arab_legal
network_agreements/?WCM_Page.
.ResetAll=TRUE
2.2نص االتفاقية يف امللحق الثاني.
3.3جامعــة الــدول العربيــة ،ملحــق خــاص
بشأن االتفاقات االقتصادية الثنائية مع بلد
غري طرف يف هذه االتفاقيةhttp://www. ،
lasportal.org/wps/wcm/connect/2c3
2108049c0e61f99449d526698d42c/
.legalnet-2-2-8.pdf ?MOD=AJPERES

4.4صدّقــت عــى اتفاقيــة تيســر وتنميــة
التبادل التجاري يف عام  1981سبع عرشة
دولــة هــي :األردن ،واإلمــارات العربيــة
املتحدة ،والبحرين ،وتونس ،والجمهورية
العربية الســورية ،والســودان ،والعراق،
وعُمــان ،وفلســطني ،وقطــر ،والكويــت،
ولبنان ،وليبيا ،ومرص ،واملغرب ،واليمن.
وانضمــت الجزائــر إىل االتفاقيــة يف عــام
 2009ليصبح عــدد أعضائها ثماني عرشة
دولة عربية ،فيما لم تصدق عليها بعد كل
من جزر القمــر ،وجيبوتــي ،والصومال،
وموريتانيا.
5.5النظـام املنسـق للتعرفـة الجمركيـة هـو
نظـام دويل يُسـتخدم لتوصيـف السـلع
الزراعيـة واملنتجـات غير الزراعيـة وفق
رمـوز رقمية طوّرتهـا منظمـة الجمارك
الدوليـة (بروكسـل 14 ،تموز/يوليـو
 )1987وعدّلتهـا يف منتصـف عـام .2002
وبمقتىض هـذا النظـام ،تُمنـح املحاصيل
الزراعية ،وعددها  1,168سـلعة ،والسـلع
غير الزراعيـة ،وعددهـا  6,391سـلعة
صناعيـة ،املتداولـة دوليـا ً مرادفـا ً رقميا ً
محدّدا ً لتعريفها ،ويجري تجميعها ضمن
فئـات سـلعية وإدراجها يف أحـد الفصول
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املكوّنـة لهـذا النظام ،وعددهـا  98فصالً.
ويشـمل النظام  176بلدا ً واتحـادا ً جمركيا ً.

International Trade Centre,6.6
forthcoming.

7.7عـ ّرف اتفــاق الغاتــس ( )GATSالتجارة
يف الخدمــات بأنهــا توريد للخدمــة وفقا ً
ألربعة أشــكال هي :من أرايض عضو إىل
أرايض أي عضو آخر؛ يف أرايض عضو ما
إىل مســتهلك الخدمة من عضــو آخر؛ من
خــال مورد خدمة من عضــو ما موجود
تجاريا ً يف أرايض أي عضو آخر؛ والشكل
الرابــع ،الــذي يقــي بتوريــد الخدمــة
بوجــود أشــخاص طبيعيني مــن موردي
الخدمــة مــن بلد معــن عضــو يف منظمة
التجــارة العامليــة يف أرايض بلــد عضو آخر.
8.8إعــان القمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
العربيــة بالكويت يف عــام  ،2009وجرى
تأكيد ذلــك يف إعالن قمة رشم الشــيخ يف
عــام ( 2011امللحــق الرابع).
9.9مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية،
السوق الخليجية املشــركةhttp://www. ،
gcc-sg.org/index13ac.html?action=Sec.Show&ID=36

1010حســابات اإلســكوا ،باســتخدام قاعــدة
بيانــات .BACI
1111حســابات اإلســكوا ،باســتخدام قاعــدة
بيانــات .BACI
1212يمكن النظر ،عىل ســبيل املثال ،إىل مسودة
اتفاقيــة الرشاكــة بــن االتحــاد األوروبي
http://eeas.europa.eu/
وســوريا،
_delegations/syria/eu_syria/political
.relations/agreements/index_ar.htm

1313حســابات اإلســكوا ،باســتخدام قاعــدة
بيانــات .BACI
.World Bank, 2011a1414

1515البنــك الــدويل ،قاعــدة بيانــات الهجــرة
الثنائيــة يف العالــمhttp://data. ،
worldbank.org/data-catalog/global.bilateral-migration-database

1616الجدوالن اإلحصائيان  4-7و.5-7
1717حســابات اإلســكوا املفصلــة يف الجــداول
اإلحصائية.
1818مــن األهميــة اإلشــارة إىل رضورة توخي
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الحذر يف اســتخدام هذه املؤرشات بصفة
مطلقــة ،إذ تصعــب املقارنــة فيمــا بينها
لالختــاف الكبــر بــن املنطقــة العربية
واملنطقتــن اآلســيوية واألمريكيــة مــن
ناحيــة عــدد الســكان ونســبة الفقر .ويف
حــال أخذ عدد الســكان ونســب الفقر يف
االعتبار ،تحل صناديق التنمية العربية يف
املرتبة مــا قبل األخرية مــن حيث املوارد
املاليــة قبــل بنــك التنميــة األفريقــي أي
بعد بنك التنمية اآلســيوي وبنــك التنمية
األمريكي اإلقليمــي .واألرقام مجمّعة من
مصادر املنظمــات املعنية.
1919امللحق الرابع.
2020الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي.2011 ،
2121املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار
وائتمــان الصــادراتhttp://www. ،
.d haman .org

2222املــرف العربــي للتنميــة االقتصادية يف
أفريقيــا2012 ،؛ African Development
.Bank, 2012

Inter-American Development Bank,2 23.
2011.
.TheCityUK, 20122424
.ESCWA, 20092525

2626البنك الدويل.2012 ،
2727املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار
وائتمــان الصــادرات.2011 ،
2828مزيد من املعلومات يف امللحق الخامس.
.United States Federal Register, 19962929

3030بيانــات مركــز التجــارة الدوليــة،
.http:// www.trademap.org

3131املرجع السابق.
3232حســابات اإلســكوا باالســتناد إىل قاعــدة
بيانــات كومرتيــد (.)COMTRADE
3333الجدول اإلحصائي .4
3434الجدول اإلحصائي .4
3535الجدول اإلحصائي .5
3636الجدول اإلحصائي .5
3737صندوق النقد العربي.2012 ،
3838الجدول اإلحصائي .11

الفصل الثالث

التكامل الرسمي العربي يف
السياسة وقطاعات أخرى
.Howard, 19631.1

.Porath, 1986, pp. 230-2332.2
.Martini, 1962, pp. 126-1273.3
.Nicosia, 1985, pp. 191-2014.4
.Buzan and Waever, 2003, p. 2165.5

6.6خوري ،1988 ،ص .350
.Monroe, 1981, p. 917.7

8.8نقابــة املالحــة يف األردن ،بــدون تاريــخ،
www.shipping.com.jo/files/Study%20
.from%20MOT.docx

9.9ال يتطابق هذا الرقم مع املســاحة املسجلة
وفقا ً إلحصاءات األمــم املتحدة حيث تبلغ
املســاحة اإلجماليــة للبلــدان العربية نحو
 13.3مليــون كلــم مربــع بعــد انفصــال
جنــوب الســودانhttp://data.un.org/ ،
.CountryProfile.aspx?cr

1010اإلسكوا ،ورقة مرجعية للتقرير.
1111أعـ ّد مجلس الوحــدة االقتصاديــة العربية
تقريــرا ً حــول «إنشــاء ســوق عربيــة
الكرتونيــة مشــركة» منــذ عــام .2005
1212اإلسكوا.2011 ،
1313صندوق النقد العربي.2009 ،
1414املنظمــة العربية للتنميــة الزراعية،2011 ،
ص .8
1515صندوق النقد العربي.2009 ،
1616الرشق األوسط.2010 ،
1717قاعــدة بيانات فاوســتاتhttp://faostat. ،
.fao.org

1818البنــك الــدويل ،بيانــات الفقــرhttp:// ،
iresearch.worldbank.org/PovcalNet/
.index.htm

1919دريد لحام ،فيلم الحدود.1982 ،
الفصل الرابع

أسباب تع ّثر التكامل الرسمي العربي

1.1مقابل «أهل الخربة» أو «الكفاءة».
2.2خيــاط ،2010 ،ص 121؛ مرجــع الوثيقــة
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سبيالً لنهضة إنسانية

األصليــةFO 78/390, no. 134, 11 :
.August 1840

3.3وزارة الخارجيــة الربيطانيــة يف  2ترشين
الثاني/نوفمــر « :1917عزيــزي اللــورد
روتشــيلد إنه ملن عظيــم رسوري أن أنقل
لكم ،نيابة عن حكومة جاللة امللك ،اإلعالن
التــايل للتعاطــف مــع الطمــوح اليهــوديّ
الصهيونــيّ  ،الــذي ُعــرض عــى الــوزارة
ووافقــت عليه :تنظر حكومــة جاللة امللك
بالرضــا إىل إقامــة وطــن قومي للشــعب
اليهــودي يف فلســطني ،وســتبذل أقــى
جهدها لتسهيل تحقق تلك الغاية .عىل أنه
مــن املفهوم أن ال يشء ســيحدث بما يرض
بالحقوق املدنيــة والدينية للمجتمعات غري
اليهودية يف فلسطني» .وقد أقيم «الوطن»
فعـاً ،ولكــن عــى حســاب كامــل حقوق
العرب يف فلســطني.
4.4هــذه النقــاط هــي املبــادئ األربعــة عرش
التــي حدّدهــا الرئيــس ويلســون أساسـا ً
لتحقيق السالم بعد الحرب العاملية األوىل،
يف خطاب أمــام الكونغرس األمريكي يف 8
كانــون الثاني/ينايــر .1918
.Drezner, 20115.5

6.6املصطلــح مســتمد مــن معاهــدات
«وســتفاليا» ،1648 ،ويعنــي أساســا ً
منظومة من الدول ذات الســيادة القطرية
التي تحتكر توظيف القوة داخل حدودها
التــي تعــرف بها باقــي الــدول ،وتجري
العالقــات بني الــدول من خــال الصالت
الدبلوماســية الرســمية ،ويمنع عىل الدول
األعضــاء التدخــل يف الشــؤون الداخليــة
لألعضــاء اآلخريــن.
7.7مرصي ،1975 ،ص .57-33
.Snyder, 1962, pp. 376-3788.8

9.9يف خطــاب ألقــاه يف لنــدن ،يف  29أيــار/
مايــو .1941
.Rendel, 19331010

1111عز الدين ،2000 ،ص .159-154
.El-Solh, 2004, pp. 263-2721 12.

.Ibid, p. 3021313

1414ض ّم حلف بغداد ،الذي أنشــأ يف عام ،1955
كالً من إيران ،وباكستان ،وتركيا ،والعراق،
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى،

وقد دعمتــه الواليــات املتحــدة األمريكية.

.United States Department of State, 1992 1515
.Falk, 19901616
.Buzan and Waever, 2003, p. 311717
.Kissinger, 2001, pp. 9-171818

1919رغيد الصلح ،ورقة مرجعية للتقرير.
.Lawrence, 20062020

.Sharp, 20102121

2222الصلح ،2002 ،ص .34-1
.FTA Watch, 20062323

Eban, 1983, p. 2272424؛ رغيــد الصلح ،ورقة
مرجعية للتقرير.
2525الوثيقــة رقــم ج/03س(-12/)01/10ت
) ،(00030املتاحــة عىل املوقــع اإللكرتوني
لجامعة الــدول العربية.
2626ملزيــد مــن التفاصيــل ،يمكــن النظــر إىل
أحمــد.2010 ،
2727امللحق الرابع.
2828مركــز الدراســات العربــي األوروبــي،
.2 0 1 0
2929امللحق الرابع.
3030امللحق الرابع.
3131امللحق الرابع.
3232امللحق السادس.
3333حســابات اإلســكوا باالســتناد إىل بيانــات
كومرتايــد ،املفصلــة يف اإلحصائــي .8
3434املصدر نفسه.
3535صندوق النقد العربي.2011 ،
3636املرجع نفسه.
3737الجدوالن اإلحصائيان  9و.10
3838الجدول اإلحصائي .1
3939البنك الدويل.2012 ،
4040يحســب مــؤرش أداء اللوجســتيات
باعتماد مقياس مــن خمس نقاط ،نقطة
لكل من العنــارص التالية )1 ( :إجراءات
الجمــارك (كفــاءة إجــراءات العبــور
وســهولة املعامــات)؛ (  )2نوعيــة
البنــى التحتيــة للنقــل والتجــارة؛ ( )3
كلفــة اللوجســتيات املعتمــدة يف عمليات
نقــل البضائــع؛ (  )4كفــاءة صناعــة

اللوجســتيات املحليــة؛ (  )5مالحقــة
ومتابعــة عمليات النقــل الدولية والزمن
الــذي يســتغرقه وصــول البضائــع إىل
نقطــة املقصد.
4141كان مــن املخطط تحقيــق التكامل النقدي
واملايل الكيل باعتماد العملة املوحدة يف عام
 .2010غري أن عوامل سياســية ومؤسسية
واقتصاديــة عديــدة أخرت اعتمــاد العملة
املوحــدة ،وأعيد النظــر مؤخــرا ً يف املوعد
املحدد الســتكمال هذا املرشوع.
الفصل الخامس

التكامل الثقايف العربي

1.1هيفاء زنكنه ،ورقة مرجعية للتقرير.
 ،Anderson, 19912.2يف دراســته عن ظهور
وسائل اإلعالم املطبوعة يف القرنني الثامن
والتاســع عرش ودورها يف خلق فضاء عام
وجامع ملجتمعات وأفــراد متناثرين بفعل
البعد الجغرايف.
3.3دراج.2008 ،
4.4عسريان.1968 ،
5.5حبيب نرصي ،جماليــات الفكرة يف الفيلم
الوثائقي ،الجزيــرة الوثائقية 15 ،يوليو/
تموز .2013
6.6ريــاض نعســان آغــا ،ورقــة مرجعيــة
للتقريــر.
7.7ســعدالله آغــا القلعــة ،ورقــة مرجعيــة
للتقريــر.

الفصل السادس

التكامل الشعبي العربي يف
السياسة واملجتمع

1.1مالــك الصغريي ،ورقة مرجعيــة للتقرير؛
الحزمي.2010 ،
2.2خمليش ،2005 ،ص .52-49
3.3هنــاك وصــف تفصي ـيّ لهــذه املرحلة يف
حورانــي ،1991 ،الطبعــة العربيــة ،2012
الفصــل .25
4.4االتحاد النسائي العربي بالقدسhttp:// ،
.www.awu-jer.org/aboutus.shtml

5.5اإلسكوا( 2005 ،ب) ،ص .33
6.6اتفــاق  17أيار/مايــو هــو صيغــة
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ملعاهــدة ســام بــن لبنــان وإرسائيــل،
أقــر يف عــام  1983بعــد مفاوضــات
بــن حكومــة لبنــان وإرسائيــل برعاية
أمريكيــة .وهــذا االتفــاق كان نتيجــة
مبــارشة لغزو لبنان واحتــال عاصمته
بــروت يف عــام  .1982وقــد تراجعــت
عنــه الحكومة اللبنانيــة ،وألغاه مجلس
النواب اللبناني بعد ســنة مــن توقيعه.
وإلغــاء معاهــدة ســام مــع إرسائيــل
يعتــر حالــة فريــدة مــن نوعهــا يف
البلــدان العربيــة.
7.7زياد عبد الصمد ،ورقة مرجعية للتقرير.
8.8نقابــة املهندســن ،بــروتhttp://www. ،
.oea.org.lb/Arabic/Sub.aspx?pageid=70

9.9لونغنيــس ،الطبعــة العربيــة  ،2012ص
.80 -33
1010تقييــد الحركــة النقابيــة لــم يحــل دون
حصــول احتجاجــات شــعبية اتخــذت
طابعــا ً عنيفــا ً يف لحظــات الــذروة.
فقــد كانــت هنــاك مطالبــات عماليــة
وفالحيــه وشــعبية مســتمرة يف معظــم
البلــدان العربيــة ،كمــا حصلــت بعــض
االنتفاضات الشــعبية الكبرية ،خصوصا ً
يف فــرات تــأزم اقتصــادي واجتماعــي
أو عنــد حصــول تحــول يف السياســات،
وال ســيما مــا يرتبــط برفــع الدعــم عن
بعــض الســلع (الغذائيــة) ،ممــا تســبب
بمــا عــرف بثــورات الخبــز والجوع يف
أكثــر من بلــد .عىل ســبيل املثــال :ثورة
الخبــز يف مــر يف عــام  ،1977وإىل حد
مــا انتفاضــة األمــن املركــزي يف عــام
1986؛ والتحــرك الطالبــي الوطنــي يف
عــام  ،1972ثــم االنتفاضــة العماليــة يف
عــام  1978يف تونــس ،والربيع الرببري
يف منطقــة القبائــل يف عــام 1981
واالنتفاضــة الشــبابية يف عــام  1988يف
الجزائــر؛ وثــورة الخبــز يف عــام 1981
يف الــدار البيضــاء ثــم يف عــام  1984يف
شــمال املغــرب؛ وانتفاضــة الكــرك يف
األردن يف عــام  ،1995ألــخ( .املصــدر:
. )Le Monde Diplomatique, 2011
1111الباز ،1997 ،ص .36-34
1212مالك الصغريي ،ورقة مرجعية للتقرير.
1313املفهوم مســتوحى مــن علم النبــات ،وهو
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يدل عىل نــوع من الجــذور النباتيــة التي
تنمو أفقيا ً وتتخذ شــكل شــبكة من العقد
املرتابطة تحــت األرض.
1414محمد مرسال ،ورقة مرجعية للتقرير.
1515صفحــة منــر الحريــة والوحــدة العربية
التي بدأت يف  4آذار/مارس  2011وضمت
 11,235مشــرك ،صفحــة حلــم الوحــدة
العربيــة التي بــدأت يف  10شــباط/فرباير
 2011وضمــت  1,800مشــرك.
الفصل السابع

التكامل العربي يف ظل مخاطر
الترشذم وتحديات التنمية
.Maddy-Weitzman, 20101.1

.Fitzpatrick, 20112.2
.Farr, 19993.3

4.4حســابات اإلســكوا باالســتناد إىل
 UNHCR, 2011وبيانــات من األونروا،
http://www.unrwa.org/etemplate.
.php ?id=253

.UNHCR, 20115.5

6.6البوابــة اإللكرتونيــة للمعلومــات بــن
الــوكاالت ،االســتجابة اإلقليميــة لالجئني
السورينيhttp://data.unhcr.org/ ،
.syrianrefugees/regional.php

.Awad and El-Madany, 20117 7.
.Kar and Cartwright-Smith, 20088.8

9.9املرجع نفسه.
1010املقصــود جميــع الحقــوق املقــررة يف
منظومــة حقوق اإلنســان ،ملجــرد كونه
إنســانا ً .وهي حقوق غري قابلــة للتجزئة
ومســتحقة لجميــع البــر مــن دون
أي تمييــز .وتضــم حقوقــا ً اجتماعيــة
واقتصاديــة وثقافيــة ،إضافــة إىل
الحقــوق املدنية والسياســية .ويأتي عىل
رأس الحقــوق االقتصادية واالجتماعية:
التمتــع بالصحــة ،باملعنــى اإليجابــي
الشــامل ،أي حالــة مــن تمــام العافيــة
جســدا ً ونفسـا ً ،والحق يف تغذية سليمة،
والحــق يف الرعاية الصحيــة الجيدة ويف
التمتع ببيئة صحية؛ والحق يف اكتســاب
املعرفــة والحصول عىل املعلومات طوال

الحيــاة (مــن خــال التعليــم والتدريب
ووســائل اإلعــام الحــر)؛ ويف فــرص
العمــل الجيــد املحقــق للــذات واملــدر
لكســب يكفــي للوفــاء باالحتياجات عىل
مستوى معييش الئق؛ ويف السكن الالئق
الــذي يضمــن الصحــة والكرامــة؛ ويف
الضمــان االجتماعي الــذي يكفل العيش
الكريــم يف حــاالت العجز والشــيخوخة
املانعة مــن العمل.
1111صنــدوق النقــد العربــي2012 ،؛ والبنــك
الــدويل ،قاعدة بيانــات التنميــة يف العالم،
http://data.worldbank.org/data-catalog/
.world-development-indicators

1212املرجع نفسه ،والجدول اإلحصائي .13
1313الجدوالن اإلحصائيان  6و.7
.Cerna, 20101414
1515صندوق النقد العربي.2012 ،
1616األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربية،
 ،2013ص .10
1717برنامــج األمم املتحــدة اإلنمائــي -املكتب
اإلقليمــي للدول العربيــة.2009 ،
.Ali, 20031818

.UNDP, 20111919
2020صندوق النقد العربي.2012 ،
2121املنتدى العربي للبيئة والتنمية.2009 ،
2222برنامــج األمم املتحــدة اإلنمائــي -املكتب
اإلقليمــي للدول العربيــة.2009 ،
2323املنتدى العربي للبيئة والتنمية.2010 ،
2424يعــرف األمــن الغذائــي (حســب منظمــة
الفــاو) بأنه توفــر الغــذاء لجميــع أفراد
املجتمع بالكمية والنوعية الالزمتني للوفاء
باحتياجاتهــم بصــورة مســتمرة من أجل
حياة صحية ونشــطة.
.Dassonville and Fé d’Ostiani, 20062525

http://www.kinghussein.gov.jo/geo_2626
env4.html#Jordan’s Water Shortage.

Dassonville and Fé d’Ostiani, 20062727؛
املنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة.2010 ،
.Michel and Pandya, eds, 20092828

The Economist Intelligence Unit, 2010;2929
MEED Insight, 2010.
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سبيالً لنهضة إنسانية

3030املنتدى العربي للبيئة والتنمية.2009 ،
3131املرجع نفسه.
3232البنــك الــدويل ،قاعــدة بيانــات التنمية يف
العالــمhttp://data.worldbank.org/ ،
data-catalog/world-development.indicators

3333االتحاد العربي للكهرباء.2011 ،
3434هيئة العلماء املســلمني يف العــراق2012 ،؛
.Human Rights Now, 2013
3535املرزوقي.2009 ،
3636زكي.2013 ،
3737القــرآن الكريــم ،ســورة آل عمــران ،اآلية
.159
3838القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية .125
3939األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربية،
.2013
4040منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم
والثقافــة.2011 ،
4141إعــان الدوحــة بشــأن جــودة التعليــم
يف الوطــن العربــي 22 ،أيلول/ســبتمرب
.2 0 1 0
4242الرتتيــب األكاديمــي لجامعــات العالــم
حســب ,Shanghai Ranking Consultancy
.http://www.shanghairanking.com

4343تصنيــف التايمــز للتعليــم العــايل،
http://www.timeshighereducation.co.
uk/world-university-rankings/2012-13
.world-ranking

4444الجدول اإلحصائي .13
4545الجدول اإلحصائي .13
4646الجدول اإلحصائي .13
4747الجدول اإلحصائي .13
4848فرجاني.1999 ،
4949القاسمي.2007 ،
5050ابــن خلــدون ،املقدمة ،ص  .111والقســم
األول هــو عنــوان الفصــل  23مــن الباب
الثانــي مــن املقدمــة ،والباقي هــو الجملة
األوىل مــن نفــس الفصل.
5151أبو الخري.2006 ،
5252حسن الرشيف ،ورقة مرجعية للتقرير.
5353القاسمي.2006 ،

الفصل الثامن

التكامل االقتصادي العربي سبيالً
للعمران الناهض

1.1امللحق السادس.
2.2حســب  ،Burfisher, 2001تبدو السياســة
الزراعية املشرتكة لدول االتحاد األوروبي
مســؤولة عــن  38يف املائة من تشــوهات
األسعار العاملية للســلع الزراعية ،مقارنة
بنســبة  12يف املائــة لليابــان وكوريــا
الجنوبية ،و 16يف املائــة للواليات املتحدة
األمريكيــة .كمــا أظهرت دراســات حول
املنطقــة العربيــة (Chemingui et al.,
 )2012; Bchir et al., 2007أن سياســات
دعــم املزارعــن والصــادرات الزراعية يف
الــدول املتقدمة ،خاصة االتحاد األوروبي
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أدت إىل
تراجــع أســعار العديــد مــن املنتجــات
الزراعيــة ،خاصــة الحبــوب واللحــوم
واأللبان ،عىل مســتوى املنتجني يف البلدان
العربيــة التــي مــا زال القطــاع الزراعي
يلعــب دورا ً هام ـا ً يف اقتصاداتهــا ،ممــا
أدى إىل تقلص اإلنتــاج ودخل املزارعني.
وبالتــايل ،فــإن تحريــر تجــارة املنتجات
الزراعيــة يف ظــل السياســات الحمائيــة
الحاليــة يف الــدول املتقدمــة ســيؤدي إىل
خســائر اقتصاديــة واجتماعية إضافية يف
العديد مــن البلــدان العربية.
3.3صندوق النقد العربي.2012 ،
4.4باالســتناد إىل بيانــات مــن قاعــدة بيانات
.MacMap, www.macmap.org

ـن امللحــق الســادس املنهجيــة املعتمدة
5.5يبـ ّ
يف تقدير مســتوى الفقر بداللة أحد نتائج
النموذج (نصيب الفــرد من الناتج) خالل
فرتة املحاكاة.
6.6الجدول اإلحصائي .18
7.7الجدول اإلحصائي .15
8.8الجدول اإلحصائي .19
9.9يمكن النظر إىل .ESCWA, forthcoming
.Marouani and Munro, 20091010
1111الجدول اإلحصائي .17
1212املنتدى العربي للبيئة والتنمية.2011 ،
.Porter, 20081313

.Moïsé and others, 20111414

.Mivel, 20131515
1616البنــك الــدويل ،بنــك البيانــات العاملــي،
http://databank.albankaldawli.org/
.data/views/reports/tableview.aspx

الفصل التاسع

رؤية اسرتاتيجية للتكامل العربي
سبيالً لنهضة إنسانية

1.1املرصي.2012 ،
.Pipes, 20122.2

3.3نــص الحكــم باللغــة اإلنكليزيــة متــاح
http://curia.europa.eu/juris/
عــى
document/document.jsf ?text=&docid
=72406&pageIndex=0&doclang=EN
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
.&cid=7478137

4.4تضم األرايض املحتلة ،وفــق قرار محكمة
العدل الدوليــة ،األرايض املحتلة يف الضفة
الغربية وغــزة ،بما فيها القــدس الرشقية
وما حولها.
5.5األمم املتحدة.1945 ،
6.6األمم املتحدة.1948 ،
7.7الفصل األول ،املــادة  3-1من ميثاق األمم
املتحدة.
8.8الفصالن الثاني والرابع من هذا التقرير.
9.9امللحق الخامس.
1010محمــود عبــد الفضيــل ،ورقــة مرجعيــة
للتقر ير .
.Jaffe, 20111111

1212صندوق النقد العربي.2012 ،
1313تشــمل هــذه الصناعــة برمجيــات مادتها
اللغــة العربيــة (كالنصــوص العربيــة)،
وبرمجيــات عربية الواجهة ،وتلك املعربة
عــن أصــل أجنبــي ،وبرمجيــات التينيــة
الواجهــة ترتجــم مخرجاتهــا إىل اللغــة
العربيــة .ويمكــن أن يُنظــر إىل الربامــج
العربية ذات الواجهــة الالتينية باعتبارها
مرحلــة انتقاليــة ،حتــى تنجــح جهــود
التعريــب الشــامل ،لكنها تظــل رضورية
يف الوقــت الراهــن لســد فجــوة يف مجال
التطبيقــات العلميــة املتخصصــة.
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1414عــن تعقيب عدنــان عيدان يف نــدوة ملركز
دراسات الوحدة العربية عن بدائل املستقبل
العربــي ،بــروت ،شــباط/فرباير .2007
1515يستند هذا الجزء إىل املرزوقي.2009 ،
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1616وهــي خمســة أساســية تســتهدف أصـاً
حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل
واملــال .وهــي تناظر عنــارص جوهرية يف
منظومــة حقوق اإلنســان ،ويتفــرع عنها

مقاصــد مثــل الحريــة والكرامة اإلنســانية.
1717املرزوقي ،2011 ،ص .7
1818املرجع السابق ،ص .59
1919بشارة ،2010 ،ص .231
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كتب ودوريات
ابن خلدون ،عبد الرحمن ،2003 ،تاريخ ابن خلدون الكتاب األول (املقدمة) ،دار ابن حزم الطبعة األوىل ،بريوت.

أبو الخري ،أحمد مصطفى« ،صورة العربية داخل وطنها» ،ورقة قدمت خالل مؤتمر واقع اللغة العربية يف الوطن العربي.2006 ،

االتحــاد العام لغرف التجــارة والصناعــة والزراعة للبــاد العربيــة« ،2010 ،منطقة التجــارة الحرة العربيــة الكربى يف ضوء اســتبيان اتحاد
الغــرف العربيــة» ،آب/أغســطس.http://www.uac.org.lb/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=120 ،
االتحــاد العربــي للكهربــاء ،2011 ،النــرة اإلحصائيــة  ،2011العــدد العــرون،

http://www.auptde.org/PublicationsFile.

.aspx ?lang=ar&CID=661

أحمد ،أحمد يوسف ،2010 ،القمم العربية ،نصوص متاحة عىل .http://ahmadyoussef.com/Researches.aspx

األرشف ،حســن« ،2011 ،ظاهــرة املــدارس األجنبية يف املغــرب ...تبعية وتغريب» ،مجلــة الفرقــان 28 ،آذار/مــارسhttp://www.al-forqan. ،
.net/articles/print-1174.html

األشــقر ،جلبري ،2009 ،العرب واملحرقة النازية ،حــرب املرويات العربية-اإلرسائيلية ،صدر باللغة العربية يف عام  2010عن دار الســاقي ،القاهرة.
اإلمام ،محمد محمود ،2004 ،تجارب التكامل العاملية ومغزاها للتكامل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.

األمم املتحــدة ،1990 ،قرار الجمعية العامــة  158/45حول االتفاقية الدولية لحمايــة حقوق جميع العمال املهاجرين وأفــراد أرسهم 18 ،كانون
األول/ديسمرب (.)A/RES/45/158
__________  ،1948قــرار الجمعيــة العامــة  217ألــف (د ،)3-الرشعة الدولية لحقوق اإلنســان ،اإلعــان العاملي لحقوق اإلنســان 10 ،كانون
األول/ديســمرب.(A/RES/3/217 A) http://www.un.org/ar/documents/udhr .
__________  ،1945ميثاق األمم املتحدة.http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml ،

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،2013 ،التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية :مواجهة التحديات ونظرة ملا بعد عام  ،2015بريوت.
أمني ،سمري ،2010 ،يف نقد الخطاب العربي الراهن ،دار العني للنرش ،القاهرة.

__________  ،1999مناخ العرص :رؤية نقدية ،دار سينا للنرش ،القاهرة ،مؤسسة االنتشار العربي ،بريوت.

الباز ،شــهيدة ،1997 ،املنظمات األهلية العربية عىل مشــارف القرن الحادي والعرشيــن :محددات الواقع وآفاق املســتقبل ،لجنة املتابعة ملؤتمر
التنظيمــات األهليــة العربيــة ،القاهرة.
برنامــج األمم املتحدة اإلنمائي ،2010 ،تقريــر التنمية البرشية  ،2010الثروة الحقيقية لألمم :مســارات إىل التنمية البرشيــة ،نيويوركhttp:// ،
.hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Complete_reprint.pdf

برنامــج األمم املتحــدة اإلنمائي  -املكتب اإلقليمي للــدول العربية ،2009 ،تقريــر التنمية اإلنســانية العربية للعام  :2009تحديات أمن اإلنســان
يف البلدان العربيــة ،بــروت.http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009a.pdf ،

برنامــج األمم املتحدة اإلنمائــي -املكتب اإلقليمــي للدول العربيــة ،الصندوق العربــي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعــي ،2003 ،تقرير التنمية
اإلنســانية العربيــة للعــام  :2003نحــو إقامــة مجتمــع املعرفــة ،ع ّمــان.http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2 ،
برنامــج األمــم املتحدة للبيئــة ،وجامعة الــدول العربية ،ومركــز البيئة والتنميــة لإلقليم العربــي وأوروبا (ســيداري) ،2010 ،توقعــات البيئة
للمنطقــة العربيــة :البيئــة مــن أجــل التنميــة ورفاهيــة اإلنســان ،نريوبــي.
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بشارة ،عزمي ،2010 ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان ديمقراطي عربي ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.

بــن الحــاج الطاهــر ،ناجــي ،بــدون تاريــخ« ،العمــران والحضــارة عنــد ابــن خلــدون» ،مجلــة الرشــادhttp://www.alrashad.org/ ،
.issues/04/04- Tahir.htm

البنــك الــدويل ،2012 ،تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال يف العالــم العربي  :2012ممارســة أنشــطة األعمــال يف عالم أكثــر شــفافية ،مطبوعة
مشــركة للبنــك الــدويل ومؤسســة التمويــل الدوليــة ،واشــنطن.
جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،2013 ،إعالن الرياض( ،ق-11/)01/13(/032-ع ( 22 ،))0090كانون الثاني/يناير.

__________  ،2011إعالن رشم الشيخ 19 ،كانون الثاني/يناير.

__________  ،2009إعالن الكويت (ق-30/)01/09(/032-ع ( 20 ،))0745كانون الثاني/يناير.
__________  ،2005املجموعة اإلحصائية لدول الوطن العربي ،العدد الحادي عرش ،القاهرة.

__________ مجلــس وزراء النقــل العــرب ،2012 ،قــرار رقــم (ق -367-د.ع  ،)2012/11/8-7 -25املتّخــذ خــال الــدورة العاديــة للمجلس
( ،)25اإلســكندرية 8-7 ،ترشيــن الثاني/نوفمرب.
جريدة البصائر ،عدد  160الصادر يف  7نيسان/أبريل .1939

جورج ،سوزان« ،2007 ،كان للتجارة الدولية أن تنظم بطريقة أخرى…» ،لوموند ديبلوماتيك ،النرشة العربية ،كانون
حجازي ،أحمد عبد املعطي ،1989 ،قصيدة ال :قراءة يف شعر التمرد والخروج ،مركز األهرام للرتجمة والنرش ،القاهرة.

الثاني/يناير.

الحزمي ،فيصل ،2010 ،ملف صحفي حول إنجازات ومكاسب تونس.www.almethaq.net/upload/File/tunis66.doc ،

حمدان ،جمال ،1980 ،شخصية مرص :دراسة يف عبقرية املكان ،دار الكتب( ،طبعة أوىل يف عام  ،)1967القاهرة.

حوراني ،ألربت ،1991 ،تاريخ الشعوب العربية ،صدرت الطبعة الثالثة باللغة العربية يف عام  2012عن دار نوفل ،بريوت.

__________  ،1962الفكر العربي يف عرص النهضة  ،1939-1798صدرت طبعة باللغة العربية يف عام  1997عن دار نوفل ،بريوت.

خمليــش ،عزيــز ،2005 ،االنتفاضــات الحرضيــة باملغرب :دراســة ميدانيــة لحركتــي مــارس  1965ويونيــو  ،1981دار أفريقيا الــرق ،الدار
البيضاء .
خوري ،يوسف (معد) ،1988 ،املشاريع الوحدوية العربية ( 1987-1913دراسة توثيقية) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.

خياط ،عامر« ،2010 ،أمن اإلنسان العربي :هوية الرصاع ورصاع الهويات» ،املستقبل العربي ،شباط/فرباير.

خــر بك ،كمــال ،1978 ،حركــة الحداثة يف الشــعر العربي املعارص :دراســة حول اإلطــار االجتماعي الثقــايف لالتجاهات والبنــى األدبية ،صدر
باللغــة العربيــة يف عــام  1986عــن دار الفكــر ،بريوت.

دراج ،فيصــل« ،2009 ،داللــة األرض يف قصيدة متحولــة» ،يف هكذا تكلم محمــود درويش ،دراســات يف ذكرى رحيله ،مركز دراســات الوحدة
العربية ،بريوت.
__________  ،2008الذاكرة القومية يف الرواية العربية :من زمن النهضة إىل زمن السقوط ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.

دهمان ،أحمد« ،2012 ،الفقر يف مملكة الذهب» ،السفري 24 ،ترشين األول/أكتوبر.

رمضان ،سعد سامي ،1997 ،أم كلثوم :صوت يف تاريخ األمة ،الرشكة العاملية للكتاب ،بريوت.

زعلــوك ،نــر« ،2013 ،يف ختام القمــة االقتصادية العربيــة :منطقة تجارة حرة قبــل نهاية العام» ،األهــرام 23 ،كانــون الثاني/ينايرhttp:// ،
.www.ahram.org.eg/archive/Al-Ahram-Files/News/196212.aspx

زكــي ،محمــد« ،2013 ،مســيحيو العــراق إىل زوال .ويتحــرون عــى صــدام» ،األهــرام 24 ،آب/أغســطسhttp://digital.ahram.org.eg/ ،
.articles.aspx?Serial=1390507&eid=687
السلمي ،عيل« ،2004 ،دور القطاع الخاص يف تحقيق التكامل االقتصادي العربي» ،أوراق فكرية ،الجمعية العربية لإلدارة ،العدد .14
الشابي ،أبو القاسم ،2000 ،األعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،بريوت.
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شــاكر ،إفلــن ،1997 ،بنت عرب :النســاء العربيــات والعربيــات األمريكيات يف الواليــات املتحدة ،صــدر باللغــة العربية يف عــام  2009عن دار
املــدى ،بريوت.

الرشق األوسط« ،2010 ،مرشوع البشــائر الزراعي األردني يف الســودان نموذج للتكامل العربي» 14 ،تموز/يوليوhttp://www.aawsat.com/ ،
.details.asp?issueno=11700&article=578049
الرشيف ،ماهر ،2000 ،رهانات النهضة يف الفكر العربي ،دار املدى للثقافة والنرش والتوزيع ،دمشق.

شوقي ،أحمد ،1984 ،األعمال الكاملة ،تحقيق سعد درويش ،مراجعة عز الدين إسماعيل ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.

الصلــح ،رغيــد« ،2002 ،التعــاون اإلقليمــي العربي :نظريــات ومناهج» ،ورقــة قدمت خالل مؤتمــر حول التكامــل اإلقليمــي العربي ،ترشين
الثاني/نوفمرب ،بريوت.

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،2011 ،التقرير السنوي  ،2011الصفاة.

صنــدوق النقــد العربــي ،2012 ،التقرير االقتصــادي العربي املوحــد  ،2012بالتعاون مــع جامعة الــدول العربية ،والصنــدوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،ومنظمــة األقطار العربية املصــدرة للبرتول ،أبو ظبي.
__________  ،2011التقريــر االقتصادي العربي املوحــد  ،2011بالتعاون مع جامعة الــدول العربية ،والصندوق العربــي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،ومنظمــة األقطار العربية املصدرة للبــرول ،أبو ظبي.
__________  ،2010التقريــر االقتصادي العربي املوحــد  ،2010بالتعاون مع جامعة الــدول العربية ،والصندوق العربــي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،ومنظمــة األقطار العربية املصدرة للبــرول ،أبو ظبي.
__________  ،2009التقريــر االقتصادي العربي املوحــد  ،2009بالتعاون مع جامعة الــدول العربية ،والصندوق العربــي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،ومنظمــة األقطار العربية املصدرة للبــرول ،أبو ظبي.

طرابليس ،فواز« ،2012 ،اليسار يف الزمن الثوري» ،جدلية 27 ،نيسان/أبريل.http://www.jadaliyya.com/pages/index/5257 ،
عبد الصبور ،صالح ،1977 ،ديوان صالح عبد الصبور ،املجلد الثالث ،دار العودة ،بريوت.

عــز الديــن ،أحمــد ،2000 ،مذكــرات مصطفــى النحــاس  -ربع قــرن يف السياســة يف مــر /1952-1927 :دراســة وتحقيــق أحمد عــز الدين،
الكتــاب الثانــي  ،1952-1941العصور الجديــدة ،القاهرة.
عسريان ،ليىل« ،1968 ،ليىل عسريان تكتب عن أشبال فتح» ،ملحق األنوار 13 ،ترشين األول/أكتوبر.

عيل ،خالد تحسني« ،1971 ،األمن الغذائي والعمل العربي املشرتك» ،مجلة التخطيط والتعاون العربي ،املجلد الرابع ،العدد األول.
علـي ،نبيـل« ،2007 ،إقامة مجتمع املعرفة كمحور للنهضة» ،املستقبل العربي ،العدد  ،342آب/أغسطس.

عيــاش ،ألبري ،1982 ،الحركة النقابيــة يف املغرب ،الجــزء األول ،1942-1919 :صدر باللغة العربية يف عام  1988عــن دار الخطابي للطباعة
والنرش ،الدار البيضاء.

__________  ،1990الحركــة النقابية يف املغرب ،الجزء الثاني ،1948-1943 :صدر باللغة العربية يف عام  1997عن منشــورات مجلة أمل -
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
فرجانــي ،نــادر( 2012 ،أ)« ،تحـدّي إقامة العدالــة االجتماعية يف بلــدان املد التحرري العربــي» ،لومونــد ديبلوماتيك ،النــرة العربية ،كانون
الثاني/يناير.

__________ ( 2012ب) ،التنفس تحت املاء -التوق للثورة تحت الحكم التسلطي ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.
__________ ( 2012ج) ،يوميات ثورة الفل ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.

__________  ،2010منظمات املجتمع املدني وإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل ،املجلس العربي للطفولة والتنمية ،حزيران /يونيو ،القاهرة.

__________ « ،1999العــرب يف مواجهــة إرسائيــل؛ القــدرات البرشيــة والتقانية» ،مركز املشــكاة للبحث ،نيســان/أبريل ،القاهرة ،املســتقبل
العربــي ،شــباط/فرباير  ،2000بريوت.

__________ « ،1982تيسري التبادل البرشي بني البلدان العربية» ،املستقبل العربي ،أيار/مايو.
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القاسمي ،عيل ،2012 ،السياسة الثقافية يف العالم العربي ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت.

__________ « ،2007اللغــة العربيــة وخطر االنقراض» ،ورقة معدة ملؤتمــر نظّ مه املجلس العربي للطفولة حول لغــة الطفل العربي يف عرص
العوملة ،القاهرة 19-17 ،شــباط/فرباير.
__________ « ،2006اللغــة العربيــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصال :هــل تصلح لغتنــا للتنمية أم تعرقلهــا؟» ،منرب حــر للثقافة والفكر
واألدب.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article6895 ،

اللجنــة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا (اإلســكوا)( 2012 ،أ) ،التقــدم املحرز يف تنفيذ مكونــات نظام النقل املتكامــل يف املرشق العربي:
اســتعراض عام ،بــروت.)E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/5( .

__________ ( 2012ب) ،مســح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف منطقة اإلسكوا  ،2012-2011بريوت (.)E/ESCWA/EDGD/2012/2

__________  ،2011املالمح اإلقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي آسيا ،بريوت (.)E/ESCWA/ICTD/2011/4

__________ ( 2005أ) ،مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف مجال النقل البحري يف املرشق العربي ،بريوت (.)E/ESCWA/GRID/2005/11
__________ ( 2005ب) ،وضع املرأة العربية  :2005تأريخ الحركات النسائية يف العالم العربي ،بريوت (.)E/ESCWA/ECW/2005/1
__________  ،2002اتفاق السكك الحديدية الدولية يف املرشق العربي ،بريوت 5 ،آذار/مارس ().)E/ESCWA/TRANS/2002/1(A
__________  ،2001اتفاق الطرق الدولية يف املرشق العربي 10 ،أيار/مايو ،بريوت ().)E/ESCWA/TRANS/2001/3(A

__________  ،1994مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف منطقة اإلسكوا ،1993 ،بريوت (.)E/ESCWA/SED/1994/1

لونغنيــس ،إليزابيــت ،2007 ،أزمة الطبقات الوســطى يف املــرق العربي :دور املهــن العليا يف التغيــر االجتماعي ،صدر باللغــة العربية يف عام
 2012عن الرشكــة العاملية للكتاب ،بريوت.

ليمام ،محمد حليم ،2011 ،ظاهرة الفساد السيايس يف الجزائر :األسباب واآلثار واإلصالح ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،2011 ،مناخ االستثمار يف الدول العربية  ،2011الصفاة.

املرزوقــي ،أبو يعــرب ،2012 ،اســتئناف العرب لتاريخهم الكونــي :ثورة الحريــة والكرامة  -تونس نموذجـا ً ،الدار العربيــة للعلوم نارشون،
بريوت ،ومركــز الجزيــرة للدراســات ،الدوحة.

__________  ،2009أزمــة الحضــارة العربيــة املرتددة ،الطبعــة األوىل ،الدار العربيــة للعلوم نارشون ،بــروت ،ومركز الجزيرة للدراســات،
الدوحة.
مركــز الدراســات العربــي – األوروبــي« ،2010 ،ســؤال تحــت املهجــر :القمــة العربيــة يف ليبيــا» 15 ،شــباط/فربايرhttp://ceea.com/ ،
.ContentRecordDetails.aspx?id=67282&language=ar

املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2013 ،املؤرش العربي  :2013/2012مرشوع قياس الرأي العام العربي ،الدوحة.

املركــز العربــي للبحــوث الرتبوية لــدول الخليج« ،2005 ،جهــود مكتب الرتبيــة العربي لــدول الخليج يف توحيــد املناهج وتطويرها  -دراســة
وثائقيــة» ،مجلــة رســالة الخليــج العربي ،العــدد .94

__________  ،2002تطوير صناعة املنهج يف دول الخليج العربية ،الكويت.

مركز دراسات الوحدة العربية ،1988 ،املشاريع الوحدوية العربية ( - )1987-1913دراسة توثيقية ،بريوت.

مسلم ،طلعت أحمد ،2011 ،القواعد العسكرية األجنبية يف الوطن العربي ،أوراق عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.

املرصف العربــي للتنمية االقتصاديــة يف أفريقيــا ،2012 ،التقريــر الســنوي  ،2012الخرطــومhttp://www.badea.org/Portal/Document_ ،
.Repository/187/3_ArabicAnnualReport2012.pdf

مرصي ،ألفريد ج ،1975 ،.السوق العربية املشرتكة :دراسة العالقات التجارية بني البالد العربية  ،1967-1920دار املعارف ،القاهرة.

املــري ،هاني« ،2012 ،زيــارات وأحداث مهمــة يف نهاية العــام الثاني للثــورات العربيــة» ،وكالة معا ً اإلخباريــة 25 ،كانون األول/ديســمرب،
.http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=550870
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املنتــدى العربي للبيئــة والتنمية ،2011 ،تقرير املنتــدى العربي للبيئــة والتنمية  :2011االقتصــاد األخرض يف عالم عربي متغــرhttp://www. ،
.afedonline.org/Report2011/main2011ar.html
__________  ،2010تقريــر املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة  :2010املياه ،إدارة مســتدامة ملــورد متناقــصhttp://www.afedonline.org/ ،
.Report2010/main_ar.asp
__________  ،2009تقريــر املنتــدى العربي للبيئة والتنميــة  ،2009البيئة العربيــة :تغري املناخ ،أثر تغــر املناخ عىل البلــدان العربيةhttp:// ،
.www.afedonline.org/afedreport09/main_ar.asp
__________  ،2008تقريــر املنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة  ،2008البيئــة العربيــة :تحديــات املســتقبلhttp://www.afedonline.org/ ،
.afedreport/Full%20Arabic%20Report.pdf

منظمــة األمم املتحــدة للرتبية والعلــم والثقافــة ،2011 ،التقريــر العاملي لرصــد التعليم للجميــع ،األزمة الخفيــة :النزاعات املســلحة والتعليم،
باريس .
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،2008 ،التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العربي عام  ،2007الخرطوم.

منظمــة العمــل العربيــة ومنظمة الهجــرة الدولية ،بــدون تاريــخ ،تن ّقــل العمالــة بــن البلــدان يف العالــم العربــيhttp://www.egypt.iom. ،
.int/Doc/ALO-IOM%20report%20on%20Intra-regional%20labour%20mobility%20Arabic.pdf
النجفي ،حسن ،1977 ،القاموس االقتصادي ،مطبعة اإلدارة املحلية ،بغداد.

نعمه ،أديب ،1996 ،املنظمات األهلية العربية والقمة العاملية للتنمية االجتماعية ،مطبعة عالمات ،تونس.

نقابة املالحة يف األردن ،بدون تاريخ ،دراسة عن قطاع النقل يف األردنwww.shipping.com.jo/files/Study%20from%20MOT.docx ،

هيئــة علمــاء املســلمني يف العــراق ،2012 ،التقرير الســنوي للفــرة الواقعة بــن نيســان  2011ونيســان  :2012العراق يف الســنة التاســعة من
االحتــال.http://www.iraq-amsi.com/Portal/news.php?action=view&id=60370&4f768d107810fd9793bdc9fc2de9cd86 ،
مواقع ومراجع على شبكة اإلنترنت
االتحاد النسائي العربي بالقدس.http://www.awu-jer.org/aboutus.shtml ،

أسماء النطاقات العربية.http://arabic-domains.org ،

بعثة االتحــاد األوروبي يف ســورية ،اتفاقيــة التعــاون األوروبيــة الســوريةhttp://eeas.europa.eu/delegations/syria/eu_syria/political_ ،
.relations/agreements/index_ar.htm

البنك الدويل ،البيانات ،الرشق األوسط وشمال أفريقيا.http://data.albankaldawli.org/region/MNA ،
البيان الختامي مللتقى املدونني العرب.http://www.ps.boell.org/web/index-ar-608.html ،2011 ،

التجديد العربي.www.arabrenewal.info ،

جامعة األزهر.http://www.azhar.edu.eg/pages/history.htm ،
جامعة الدول العربية.www.lasportal.org ،

جامعة الزيتونة.http://www.uz.rnu.tn/ar/feature.asp?cid=75 ،

الجريدة اإللكرتونية هسربس.http://hespress.com/international/51393.html ،

حكومة الشارقة ،دائرة الثقافة واإلعالم.http://www.sdci.gov.ae/awards4.html ،

الحوار املتمدّن،

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=184410

رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.http://www.el-mouradia.dz/arabe/presidence/portrait/benbella.htm ،
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.http://www.amf.org.ae ،صندوق النقد العربي

.http://www.dhaman.org ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

http://www.gcc-sg.org/index13ac.html?action=Sec- ،املشــركة

 الســوق العربيــة،مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
.Show&ID=36

، االســتجابة اإلقليمية لالجئني الســوريني، البوابــة اإللكرتونية للمعلومات بــن الوكاالت،املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئــن

.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

.http://www.fsm2013.org/ar ،املنتدى االجتماعي العاملي

.http://mentouri.ibda3.org/t6877-topi ،منتديات طالب جامعة منتوري
.www.binbadis.net ،منشور لجمعية العلماء املسلمني الجزائريني

.http://www.oea.org.lb/Arabic/Sub.aspx?pageid=70 ،نقابة املهندسني يف بريوت

.http://www.unrwa.org ،)وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى (األونروا
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معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي1950 ،
معاه�دة الدفاع العربي املشترك والتعاون االقتصادي جاءت رغبة م�ن الدول العربية يف تقوية وتوثيق التعاون بني دول الجامعة
العربية حرصا ً عىل اسـتقاللها واسـتجابة لرغبة شعوبها يف ضم الصفوف لتحقيق الدفاع املشرتك عن كيانها وصيانة األمن والسالم.

بنود المعاهدة
ϑ ϑاملادة األوىل
تؤكد الـدول املتعاقدة ،حرصا ً على دوام األمن
والسلام واسـتقراهما وعزمهـا على فـض جميع
منازعاتهـا الدوليـة بالطـرق السـلمية :سـواء يف
عالقاتهـا املتبادلـة فيمـا بينهـا أو يف عالقاتهـا مع
الـدول األخرى.
ϑ ϑاملادة الثانية
وتطبيقـا ً ألحـكام املـادة السادسـة مـن ميثاق
جامعة الـدول العربية واملادة الحادية والخمسين
من ميثاق األمـم املتحدة ،يخطر على الفور مجلس
الجامعة ومجلس األمن بوقوع االعتداء وما اتخذ يف
صدده مـن تدابري واجـراءات.
ϑ ϑاملادة الثالثة
تتشـاور الدول املتعاقـدة فيما بينهـا ،بناء عىل
طلـب إحداها كلما هددت سلامة أرايض أية واحدة
منهـا أو اسـتقاللها أو أمنهـا .ويف حالة خطر حرب
داهم أو قيـام حالة دولية مفاجئـة يخىش خطرها،
تبـادر الدول املتعاقدة عىل الفور إىل توحيد خططها
ومساعيها يف اتخاذ التدابري الوقائية والدفاعية التى
يقتضيها املوقف.
ϑ ϑاملادة الرابعة
رغبـة يف تنفيـذ االلتزامـات السـالفة الذكر عىل
أكمل وجه تتعـاون الدول املتعاقدة فيما بينها لدعم
مقوماتها العسـكرية وتعزيزها .وتشترك ،بحسب

مواردهـا وحاجاتهـا ،يف تهيئـة وسـائلها الدفاعية
الخاصـة والجماعية ملقاومة أي اعتداء مسـلح.
ϑ ϑاملادة الخامسة
تؤلـف لجنـة عسـكرية دائمـة من ممثلي هيئة
أركان حرب جيـوش الدول املتعاقدة لتنظيم خطط
الدفاع املشترك وتهيئة وسائله وأسـاليبه .وتحدد
يف ملحـق هـذه املعاهـدة اختصاصات هـذه اللجنة
الدائمـة بما يف ذلك وضع التقارير الالزمة املتضمنة
عنارص التعاون واالشتراك املشـار إليهمـا يف املادة
الرابعة .وترفع هـذه اللجنة الدائمـة تقاريرها عما
يدخـل يف دائـرة أعمالها إىل مجلس الدفاع املشترك
املنصوص عنه يف املـادة التالية.
ϑ ϑاملادة السادسة
يؤلـف ،تحـت إرشاف مجلـس الجامعة مجلس
للدفـاع املشترك يختص بجميـع الشـئون املتعلقة
بتنفيذ أحكام املواد  5،4،3،2من املعاهدة ويسـتعني
عىل ذلـك باللجنـة العسـكرية الدائمة املشـار إليها
يف املادة السـابقة .ويتكون مجلس الدفاع املشترك
املشـار إليه مـن وزراء الخارجيـة والدفاع الوطني
للـدول املتعاقدة أو مـن ينوبون عنهـم .وما يقرره
املجلـس بأكثرية ثلثي الـدول يكون ملزمـا ً لجميع
الدول املتعاقدة.
ϑ ϑاملادة السابعة
اسـتكماال ً ألغراض هذه املعاهدة وما ترمي إليه
من إشـاعة الطمأنينـة وتوفير الرفاهيـة يف البالد
العربيـة ورفـع مسـتوى املعيشـة فيهـا ،تتعـاون
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الـدول املتعاقدة عىل النهـوض باقتصاديات بالدها
واسـتثمار مرافقهـا الطبيعيـة وتسـهيل تبـادل
منتجاتها الوطنية ،والزراعيـة والصناعية ،وبوجه
عام على تنظيـم نشـاطها االقتصـادي وتنسـيقه
وإبـرام مـا تقتضيـه الحـال مـن اتفاقـات خاصة
لتحقيـق هـذه األهـداف.
ϑ ϑاملادة الثامنة
ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول
املتعاقدة املختصني بالشئون االقتصادية ،أو من
يمثلونهم عند الرضورة لكي يقرتح عىل حكومات
تلك الدول ما يراه كفيالً بتحقيق األغراض املبينة
يف املادة السابقة .وللمجلس املذكور أن يستعني
يف أعماله بلجنة الشئون االقتصادية واملالية
املشار إليها يف املادة الرابعة من ميثاق جامعة
الدول العربية .
ϑ ϑاملادة التاسعة
يعتبر امللحـق املرفـق بهـذه املعاهـدة جـزءا ً
اليتجـزأ منهـا.
ϑ ϑاملادة العارشة
تتعهـد كل من الـدول املتعاقدة بـأن ال تعقد أي
اتفـاق دويل يناقض هذه املعاهدة ،وبأن ال تسـلك يف
عالقاتهـا الدولية مـع الدول األخرى مسـلكا ً يتناىف
مع أغراض هـذه املعاهدة.
ϑ ϑاملادة الحادية عرشة
ليس يف أحكام هذه املعاهدة ما يمس أو يقصد به
أن يمس بأيه حال من األحوال ،الحقوق وااللتزامات
املرتتبة ،أو التى قد ترتتب عىل الدول األطراف فيها
بمقتىض ميثاق األمم املتحدة أو املسئوليات التى
يضطلع بها مجلس األمن يف املحافظة عىل السالم
واألمن الدوليني.
ϑ ϑاملادة الثانية عرشة
يجـوز أليه دولـة مـن الـدول املتعاقـدة ،بعد
مـرور عرش سـنوات مـن نفاذ هـذه املعاهـدة ،أن
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تنسـحب منهـا يف نهايـة سـنة مـن تاريـخ إعالن
انسـحابها إىل األمانـة العامـة لجامعـة الـدول
العربية .وتتـوىل األمانة العامة إبلاغ هذا اإلعالن
إىل الـدول املتعاقـدة األخـرى.
ϑ ϑاملادة الثالثة عرشة
يصـدق على هـذه املعاهـدة وفقـا ً لألوضـاع
الدستورية املرعية يف كل من الدول املتعاقدة .وتودع
وثائق التصديق لدى األمانـة العامة لجامعة الدول
العربية .وتصبح املعاهدة نافذة بعد انقضاء خمسة
عرش يوما ً من تاريخ اسـتالم األمانـة العامة وثائق
تصديق أربـع دول عىل األقل.

معاهدة الدفاع العربي المشترك
والتعاون االقتصادي ،الملحق
العسكري
ϑ ϑالبند األول
تختـص اللجنة العسـكرية الدائمـة املنصوص
عليها يف املادة الخامسـة من معاهدة الدفاع املشرتك
والتعـاون االقتصادي بين دول الجامعـة العربية
باألمـور اآلتية:
 .أإعـداد الخطـط العسـكرية ملواجهة جميع
األخطار املتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن
يقـع عىل دولة أو أكثر مـن الدول املتعاقدة أو
عىل قواتها وتسـتند يف إعداد هذه الخطط عىل
األسـس التي يقررها مجلس الدفاع املشرتك.
.بتقديـم املقرتحـات لتنظيـم قـوات الـدول
املتعاقدة ولتعيني الحد األدنى لقوات كل منها
حسبما تمليه املقتضيات الحربية وتساعد عليه
إمكانيات كل دولة.
.جتقديم املقرتحات السـتثمار مـوارد الدول
املتعاقـدة الطبيعيـة والصناعيـة والزراعيـة
وغريهـا وتنسـيقها لصالح املجهـود الحربي
والدفاع املشترك.
 .دتنظيـم تبادل البعثـات التدريبيـة وتهيئة
الخطـط للتماريـن واملنـاورات املشتركة بني
قوات الـدول املتعاقدة وحضور هذه التمارين

الملحق األول

الملحقات

واملناورات ودراسـة نتائجها بقصد اقرتاح ما
يلزم لتحسين وسـائل التعاون يف امليدان بني
هذه القـوات والبلوغ بكفايتهـا إىل أعىل درجة.
 .هإعداد املعلومات واإلحصائيات الالزمة عن
مـوارد الـدول املتعاقدة وإمكانياتهـا الحربية
ومقدرة قواتها يف املجهود الحربي املشترك.
 .وبحـث التسـهيالت واملسـاعدات املختلفـة
التي يمكن أن يطلب إىل كل من الدول املتعاقدة
أن تقدمهـا وقـت الحـرب إىل جيـوش الدول
املتعاقـدة األخـرى العاملـة يف أراضيها تنفيذا ً
ألحكام هـذه املعاهدة.
ϑ ϑالبند الثاني
يجـوز للجنة العسـكرية الدائمة تشـكيل لجان
فرعيـة دائمـة أو مؤقتـة من بين أعضائهـا لبحث
أي موضـوع مـن املوضوعـات الداخلـة يف نطـاق
اختصاصاتهـا ولهـا أن تسـتعني باألخصائيين يف
أي موضـوع مـن هـذه املوضوعات تـرى رضورة
االسـتعانة بخرباتهـم أو برأيهم فيه.
ϑ ϑالبند الثالث
ترفـع اللجنـة العسـكرية الدائمـة تقاريـر
مفصلـة عـن نتيجـة بحوثهـا وأعمالهـا إىل مجلس
الدفاع املشترك املنصوص عليه يف املادة السادسـة
مـن هذه املعاهدة كمـا ترفع إليه تقارير سـنوية ملا
أنجزتـه خالل العـام من هذه البحـوث واألعمال.
ϑ ϑالبند الرابع
تكـون القاهرة مقـرا ً للجنة العسـكرية الدائمة
ويمكـن للجنة مع ذلـك أن تعقـد اجتماعاتها يف أي
مـكان آخر تعيّنـه وتنتخب اللجنة رئيسـها من بني
أعضائها ملدة عامني ويمكن تجديد انتخابه ويشرتط
يف الرئيـس أن يكون عىل األقل مـن الضباط القادة،
من الضباط العظام.

ومـن املتفق عليـه أن يكون جميـع أعضاء هذه
اللجنة مـن ذوي الجنسـية األصلية إلحـدى الدول
املتعاقدة .
ϑ ϑالبند الخامس
تكـون القيـادة العامـة لجميع القـوات العاملة
يف امليدان من حق الدولة التي تكون قواتها املشرتكة
يف العمليـات أكثر عـددا ً وعدة من كل قـوات الدول
األخرى إال إذا تم اختيـار القائد العام عىل وجه آخر
بإجماع آراء حكومات الدول املتعاقدة.
ويعـاون القائـد العـام يف إدارة العمليـات
الحربيـة هيئـة أركان مشتركة.

بروتوكول إضافي  1لمعاهدة الدفاع
المشترك والتعاون االقتصادي بين دول
الجامعة العربية وملحقها العسكري
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان
حرب جيوش الدول املتعاقدة لإلرشاف عىل اللجنة
العسكرية الدائمة املنصوص عليها يف املادة الخامسة
من املعاهدة ولتوجيهها يف جميع اختصاصاتها
املبينة يف البند األول من امللحق العسكري.
وتعـرض عليهـا تقاريـر اللجنـة العسـكرية
الدائمـة ومقرتحاتهـا إلقرارهـا قبـل رفعهـا إىل
مجلـس الدفاع املشترك املنصـوص عليـه يف املادة
السادسـة مـن املعاهدة.
وتقـوم الهيئـة االستشـارية العسـكرية برفع
تقاريرهـا ومقرتحاتهـا عـن جميـع وظائفهـا إىل
مجلـس الدفـاع املشترك للنظـر فيهـا وإقـرار ما
يقتضي الحـال إقـراره منهـا.
ويكون لهذا الربوتوكول قبل الدول املوقعة عليه
نفس القوة واألثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة
فيما يتعلق بتنفيذ أحكام املادتني الخامسة والسادسة
مـن املعاهدة والبنـد الثالث من ملحقها العسـكري.
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اتفاقية الوحدة االقتصادية بين دول الجامعة العربية1957 ،

إن حكومات :اململكة األردنية الهاشمية ،الجمهورية التونسية ،جمهورية السودان ،الجمهورية العراقية ،اململكة العربية السعودية،
الجمهورية العربية السورية ،الجمهورية العربية املتحدة ،الجمهورية اللبنانية ،اململكة الليبية املتحدة ،اململكة املتوكلية اليمنية ،اململكة
املغربية ،دولة الكويت
رغبـة منهـا يف تنظيم العالقـات االقتصادية بني دول الجامعة العربية وتوطيدها عىل أسـس تالئم الصلات الطبيعية والتاريخية
القائمـة بينهـا وتحقيق أفضل الرشوط الزدهـار اقتصادها ولتنمية ثرواتهـا ولتأمني رفاهية بالدها.
قد اتفقت عىل قيام وحدة كاملة بينها وعىل تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من الرسعة التي تضمن انتقال بالدها من الوضع
الراهن إىل الوضع املقبل بدون االرضار بمصالحها األساسية وذلك وفقا ً لألحكام اآلتية:

الفصل األول  -األهداف والوسائل
ϑ ϑاملادة األوىل
تقـوم بين دول الجامعـة العربيـة وحـدة
اقتصاديـة كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول
ولرعاياهـا على قدم املسـاواة:
1.1حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.
2.2حريـة تبـادل البضائـع واملنتجـات الوطنيـة
واألجنبية .
3.3حريـة اإلقامة والعمل واالسـتخدام وممارسـة
النشاط االقتصادي.
4.4حريـة النقـل والرتانزيت واسـتعمال وسـائل
النقـل واملرافئ واملطـارات املدنية.
5.5حقوق التملك وااليصاء واإلرث.
ϑ ϑاملادة الثانية
للوصـول إىل تحقيـق الوحـدة املبيّنـة يف املادة
السـابقة تعمل االطراف املتعاقـدة عىل اآلتي:
1.1جعـل بالدها منطقـة جمركية واحـدة تخضع
إلدارة موحـدة وتوحيـد التعريفـة والترشيـع
واألنظمـة الجمركيـة املطبقـة يف كل منها.
2.2توحيد سياسـة االسـترياد والتصدير واألنظمة
املتعلقة بها.
3.3توحيد أنظمة النقل والرتانزيت.
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4.4عقد االتفاقـات التجارية واتفاقـات املدفوعات
مع البلدان األخرى بصورة مشتركة.
5.5تنسـيق السياسـة املتعلقة بالزراعة والصناعة
والتجـارة الداخليـة وتوحيـد الترشيـع
االقتصـادي بشـكل يكفل ملن يعمـل من رعايا
البلاد املتعاقـدة يف الزراعـة والصناعة واملهن
رشوطـاً متكافئة.
6.6تنسيق ترشيع العمل والضمان االجتماعي.
7.7أ .تنســيق ترشيــع الرضائــب والرســوم
الحكوميــة والبلديــة وســائر الرضائــب
والرســوم األخــرى املتعلقــة بالزراعــة
والصناعــة والتجــارة والعقــارات وتوظيف
رؤوس األمــوال بمــا يكفــل مبــدأ تكافــؤ
الفــرص.
ب .تلايف ازدواج الرضائـب والرسـوم على
املكلفين مـن رعايـا الـدول املتعاقـدة.
8.8تنسـيق السياسـات النقدية واملاليـة واألنظمة
املتعلقة بها يف بلدان األطـراف املتعاقدة تمهيدا ً
لتوحيـد النقد بها.
9.9توحيد أساليب التصنيف والتبويب االحصائية.
1010اتخـاذ أيـة اجـراءات اخـرى تلـزم لتحقيـق
األهـداف املبينـة يف املادتين االوىل والثانيـة.
عــى أنــه يمكن التجــاوز عن مبــدأ التوحيد يف
حــاالت وأقطار خاصــة بموافقة مجلــس الوحدة

الملحق الثاني
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االقتصادية العربية املنصوص عليه يف املادة الثالثة
من هذه االتفاقية.

الفصل الثاني  -اإلدارة
ϑ ϑاملادة الثالثة
تنشـأ هيئـة دائمـة تدعـى (مجلـس الوحـدة
االقتصاديـة العربية) وتحدد مهامـه وصالحياته
وفقا ً ألحكام هـذه االتفاقية.
ϑ ϑاملادة الرابعة
1.1يتألـف املجلس من ممثل متفـرغ أو أكثر لكل
من األطراف املتعاقدة.
2.2تكـون القاهـرة املقـر الدائم ملجلـس الوحدة
االقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع يف أي
مكان آخر يعينه.
3.3تكون رئاسـة املجلس ملدة سنة وبالتناوب بني
األطراف املتعاقدة.
4.4يتخــذ املجلــس قراراتــه بأغلبيــة ثلثــي
األصــوات لألطــراف املتعاقــدة ولــكل دولة
صــوت واحــد.
ϑ ϑاملادة الخامسة
1.1يـؤازر املجلـس يف مهمتـه لجـان اقتصاديـة
وإداريـة تعمل تحـت إرشافه بصـورة دائمة أو
ملـدة مؤقتـة ويحـدد املجلـس اختصاصها.
2.2تتألف مبدئيا ً اللجان الدائمة التالية:
 .أاللجنــة الجمركيــة ملعالجــة الشــؤون
الجمركيــة الفنيــة واإلداريــة.
.باللجنة النقدية واملالية ملعالجة شؤون
النقد والرصافة والرضائب والرسوم والشؤون
املالية األخرى.
.جاللجنـة االقتصاديـة ملعالجـة الشـؤون
الزراعيـة والصناعيـة والتجاريـة والنقـل
واملواصلات والعمـل والضمـان االجتماعـي.
وللمجلـس أن يؤلف لجانا ً اخرى عند الرضورة
حسـب مقتضيـات الحاجـة.
3.3تعـــن كل مـــن حكومـــات األطـــراف املتعاقدة

ممثليها يف اللجان الدائمة املذكورة ويكون لكل
طرف صوت واحد فيها.
ϑ ϑاملادة السادسة
1.1ينشأ لدى مجلس الوحدة االقتصادية العربية
مكتب فني استشاري دائم يعينه املجلس من
الفنيني والخرباء ويعمل تحت إرشافه.
2.2يتوىل املكتب الفني الدائم دراسة وبحث
املسائل التي تحال إليه من قبل املجلس أو من
قبل لجانه وعرض البحوث واملقرتحات التي
تؤمن االنسجام والتنسيق يف األمور الداخلة يف
اختصاص املجلس.
3.3ينشـئ املجلس مكتبـا ً مركزيا ً لإلحصـاء يقوم
بجمـع اإلحصـاءات وتحليلهـا ونرشهـا عنـد
االقتضـاء .
ϑ ϑاملادة السابعة
1.1يؤلـف مجلـس الوحـدة االقتصاديـة العربية
واألجهزة املرتبطة به وحدة تتمتع باسـتقالل
مايل وإداري ويكون لهـا ميزانية خاصة.
2.2يضع املجلس نظامه الداخيل والنظم الخاصة
باألجهزة التابعة له.
ϑ ϑاملادة الثامنة
خــال مــدة ال تتجــاوز شــهر ا ً واحــد ا ً مــن
تاريــخ نفاذ هــذه االتفاقية يتعني عــى حكومات
األطــراف املتعاقــدة تســمية ممثليهــا يف املجلــس
ويف اللجــان املنصــوص عليهــا يف الفقــرة ( )2
مــن املــادة الخامســة مــن هــذه االتفاقيــة وعــى
املجلــس أن يبــارش عمله فور تشــكيله كمــا يعمل
املجلــس فور مبارشة العمل عــى تكوين األجهزة
املرتبطــة به .
ϑ ϑاملادة التاسعة
يبـارش مجلـس الوحـدة االقتصاديـة العربيـة
بصـورة عامة جميـع املهام والسـلطات املنصوص
عليهـا يف هذه االتفاقية ومالحقها أو الالزمة لتأمني
تنفيذهـا كمـا يمارس بصـورة خاصة:
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1.1يف الناحية اإلدارية:

 .أالعمـل على تنفيـذ أحـكام هـذه االتفاقيـة
ومالحقهـا وجميـع األنظمـة والنصـوص
الصـادرة تنفيـذا ً لهـا أو ملالحقهـا.
.باإلرشاف على إدارة اللجـان واألجهـزة
املرتبطـة بها.
.جتعيين املوظفني والخرباء التابعني للمجلس
واألجهـزة املرتبطة بـه وفقا ً لألحـكام املقررة
بمقتىض هذه االتفاقية.
2.2يف الناحيتني التنظيمية والترشيعية:
 .أوضـــع التعريفـــات واألنظمـــة
والترشيعـــات التـــي تهـــدف إىل إنشـــاء منطقـــة
جمركيـــة موحدة وإدخـــال التعديـــات الالزمة
عنـــد االقتضـــاء.
.بتنسـيق سياسـات التجـارة الخارجيـة بما
يكفل تنسـيق اقتصاد املنطقة حيـال االقتصاد
العاملي وبما يحقق أهـداف الوحدة االقتصادية
املنصـوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة ويكـون
عقـد االتفاقيات التجاريـة واتفاقات املدفوعات
مـع البلـدان األخـرى بموافقة مجلـس الوحدة
االقتصاديـة العربية.
.جتنسـيق اإلنماء االقتصـادي ووضع برامج
لتحقيق مشـاريع اإلنماء العربية املشرتكة.
 .دتنسـيق السياسـات املتعلقـة بالزراعـة
والصناعـة والتجـارة الداخليـة.
 .هتنسـيق السياسـات املالية والنقدية تنسيقا ً
يهدف للوحدة النقدية.
 .ووضـع أنظمـة النقـل املوحـدة يف البلـدان
املتعاقـدة وكذلـك وضـع أنظمـة الرتانزيـت
وتنسـيق السياسـة املتعلقـة بهمـا.
 .زوضع ترشيعات العمل والضمان االجتماعي
املوحدة وتعديالتها.
.حتنسيق الترشيعات الرضيبية والرسوم.
.طوضع الترشيعـات األخرى املتعلقة باألمور
املبينـة يف هـذه االتفاقيـة ومالحقهـا والالزمة
لتحقيقهـا وتنفيذهـا.
.يوضـع ميزانية املجلـس واألجهزة املرتبطة
به وإقرارها.

246

ϑ ϑاملادة العارشة
تغطـي نفقات املجلـس واألجهـزة املرتبطة به
من اإليرادات املشتركة .وخالل الفرتة التي تسـبق
تحقيـق تلك اإليرادات تسـاهم الحكومـات بتغطية
تلك النفقات بنسـب يحددهـا املجلس.
ϑ ϑاملادة الحادية عرشة
تقتسم إيرادات املجلس املشرتكة بني حكومات
األطراف املتعاقدة باالتفاق فيما بينها عىل أساس
الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة االقتصادية
عىل أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.
ϑ ϑاملادة الثانية عرشة
يمـــارس املجلـــس هـــذه الســـلطات والســـلطات
األخـــرى املوكولـــة إليـــه بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة
ومالحقهـــا بقـــرارات يصدرهـــا وتنفذهـــا الـــدول
األعضـــاء وفقـــا ً لألصـــول الدســـتورية املرعيـــة
لد يها .
ϑ ϑاملادة الثالثة عرشة
تتعهد حكومات األطراف املتعاقدة بأن ال تصدر
يف أراضيها أية قوانني أو أنظمة أو قرارات إدارية
تتعارض يف أحكامها مع هذه االتفاقية أو مالحقها.

الفصل الثالث  -أحكام انتقالية
ϑ ϑاملادة الرابعة عرشة
1.1يتـم تنفيذ هذه االتفاقية عىل مراحل بما أمكن
من الرسعة.
2.2على مجلـس الوحـدة االقتصاديـة العربية أن
يضع فور تشـكيله خطة عمليـة ملراحل التنفيذ
وأن يحـدد اإلجـراءات الترشيعيـة واإلداريـة
والفنيـة لـكل مرحلـة مـع مراعـاة امللحـق
الخـاص (بالخطوات الالزمـة لتحقيق الوحدة
االقتصاديـة العربيـة) املرفـق بهـذه االتفاقية
والـذي يشـكل جـزءا ً ال يتجـزأ منها.
3.3يراعـي املجلـس عنـد مبارشتـه اختصاصاتـه
املنصـوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة بعـض

الملحق الثاني

الملحقات

الحـاالت الخاصة يف بعض البلدان املتعاقدة عىل
أن ال يخـل ذلـك بأهـداف الوحـدة االقتصادية
العربية .
4.4يقوم املجلـس وكذلك األطراف املتعاقدة بتنفيذ
اإلجراءات املبينة يف الفقرة الثانية من هذه املادة
وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية.

ϑ ϑاملادة الثامنة عرشة
يجـوز للبلـدان العربية غري األعضـاء يف جامعة
الدول العربية االنضمـام إىل هذه االتفاقية بموافقة
الدول املرتبطـة بها وذلك بإعالم يرسـل إىل األمني
العـام لجامعـة الـدول العربيـة الـذي يبلغـه اىل
الدول املتعاقدة ألخـذ موافقتها.

ϑ ϑاملادة الخامسة عرشة
يجـوز لبلديـن أو أكثـر مـن بلـدان األطـراف
املتعاقدة عقـد اتفاقات اقتصادية تسـتهدف وحدة
أوسـع مدى من هـذه االتفاقية.

ϑ ϑاملادة التاسعة عرشة
يجــوز ألي مــن األطــراف املتعاقدة االنســحاب
مــن هــذه االتفاقية بعــد مــرور خمس ســنوات من
انقضــاء فــرة االنتقــال عــى أن يصبح االنســحاب
نافــذا ً بعــد مرور ســنة من تاريــخ إعــان الرغبة يف
االنســحاب اىل األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الفصل الرابع  -التصديق على االتفاقية
واالنضمام إليها واالنسحاب منها
ϑ ϑاملادة السادسة عرشة
يصــدق عــى هــذه االتفاقيــة مــن الــدول
املوقعــة عليهــا طبقــا ً لنظمهــا الدســتورية يف
أقــرب وقــت ممكــن وتــودع وثائــق التصديــق
لــدى األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
التــي تعــد محــرا ً بإيــداع وثيقــة تصديــق
كل دولــة وتبلغــه للــدول املتعاقــدة األخــرى.
ϑ ϑاملادة السابعة عرشة
يجـوز لـدول الجامعـة العربية غير املوقعة
عىل هـذه االتفاقية أن تنضم إليها بإعالن يرسـل
منهـا إىل األمين العـام لجامعـة الـدول العربية
الـذي يبلـغ انضمامهـا اىل الـدول األخـرى
املرتبطـة بها .

ϑ ϑاملادة العرشون
تصبـــح هـــذه االتفاقية نافـــذة بعد ثالثة أشـــهر
من إيـــداع وثائق تصديـــق ثالث من الـــدول املوقعة
عليهـــا وتـــري يف شـــأن كل مـــن الـــدول األخـــرى
بعـــد شـــهر مـــن تاريـــخ إيـــداع وثيقـــة تصديقهـــا
أو انضمامهـــا.
وإثباتـا ً ملـا تقـدم قـد وقـع املندوبـون املبينـة
أسـماؤهم بعـد االتفاقيـة نيابـة عـن حكوماتهـم
وباسـمها .
عملــت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة يف يوم
االثنــن الخامس مــن ذي القعدة  1376هـــ املوافق
للثالث مــن حزيران/يونيو  ،1957مــن أصل واحد
يحفــظ باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
وتســلم صــورة طبق األصل لــكل دولة مــن الدول
املوقعــة عىل هذه االتفاقية أو املنضمة إليها.
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الملحق الثالث

ميثاق الوحدة الثقافية العربية1964 ،
استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بني أبناء األمة العربية ،وإيمانا ً بأن وحدة الفكر هي الدعامة األساسية التي تقوم عليها الوحدة
العربية ،وبأن الحفاظ عىل الرتاث الحضاري العربي وانتقاله بني األجيال املتعاقبة وتجديده عىل الدوام هو ضمان تماسك األمة العربية
ونهوضها بدورها الطبيعي اإلبداعي يف مجال الحضارة اإلنسانية والسالم العاملي املبني عىل أسس العدل والحرية واملساواة.
وتنفيذا ً ملا جاء يف ميثاق جامعة الدول العربية ،ومتابعة ملا حققته املعاهدة الثقافية التي أبرمت بني الدول العربية يف سنة .1945
واعتزازا ً بانضمام أجزاء من الوطن العربي إىل جامعة الدول العربية بعد خالص هذه األجزاء من ربقة االستعمار.
وتطلعا ً إىل اسـتعادة العرب أراضيهم املقدسـة املغتصبة واسـتكمالهم حريتهم يف سـائر أجزاء وطنهم وانطالقا ً ملا حققه مؤتمر
الـذروة بين ملوك العرب ورؤسـائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف يف مجاالت واسـعة مـن حياة األمة العربية.
وملـا للتعـاون يف مياديـن الرتبية والثقافـة والعلوم ورقيها من آثـار فعالة يف اإلنسـان واملجتمع العربي والقوميـة العربية عىل
الصعيد العاملي.
وبمـا يـؤدى إليـه هذا التعاون من ضمان حقوق اإلنسـان العربي يف التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من اإلسـهام
يف خدمة مجتمعه.
وبمـا يـؤدى إليـه هذا التعاون من تطور هذا املجتمع وتقدمه عىل أسـس متينة من قيمه الروحيـة األصيلة ،ومن العلوم الحديثة
وتطبيقاتها.
وبما يؤدى إليه هذا التعاون من إبراز الشخصية العربية يف املجال العاملي وقدرتها عىل الوقوف يف وجه قوى الرش العاملية املتمثلة
يف االستعمار والصهيونية ،وإسهامها يف إقرار السالم العاملي ،وقيامها بدورها التاريخي يف بناء الحضارة اإلنسانية وتقدمها.
توافق الدول العربية عىل امليثاق التايل للوحدة الثقافية العربية.

ϑ ϑاملادة األوىل
يكون هدف الرتبية والتعليم:
تنشـئة جيـل عربي واع مسـتنري ،مؤمـن بالله،
مخلص للوطن العربي ،يثق بنفسه وبأمته ،ويدرك
رسـالته القومية واإلنسـانية ،ويستمسـك بمبادئ
الحـق والخير والجمـال ،ويسـتهدف املثـل العليا
اإلنسـانية يف السـلوك الفـردي والجماعي.
جيـل يهيـئ ألفـراده أن ينمـوا شـخصياتهم
بجوانبهـا كافـة ،ويملكـوا إرادة النضـال املشترك
وأسـباب القوة والعمل اإليجابي ،متسـلحني بالعلم
والخلـق ،كي يسـهموا يف تطويـر املجتمـع العربي
والسير بـه قدما ً يف معـارج التطـور والرقـي ،ويف
تثبيـت مكانة األمة العربية املجيدة ،وتأمني حقها يف
الحريـة واألمـن والحيـاة الكريمة.
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وتعمـل الـدول األعضـاء على رسـم الفلسـفة
الرتبويـة العربية التـي تنهض بهـذا الهدف العام،
وعلى تعيين أهـداف الرتبيـة يف جميـع مراحـل
الدراسـة ،وإبرازهـا يف مجـال العمـل والتنفيذ بما
يحقق مـا تعقده األمـة العربية عىل تربية شـبابها
من آمال.
ϑ ϑاملادة الثانية
لا
تتعـاون الـدول األعضـاء تعاونـا ً كام ً
يف مياديـن الرتبيـة والثقافـة والعلـوم وإرسـاء
دعائمهـا على أسـاس مـن التكافـل والتكامـل،
وتعمـل بصفـة خاصـة على تنسـيق أنظمتهـا
التعليميـة وتطويرهـا ،وعلى تبـادل الخبرات
واملعلومـات وثمـرات البحـوث العلميـة والتقنية،

الملحق الثالث

الملحقات

وتبـادل األسـاتذة واملدرسين والخبراء ،وقبول
الطلبة باملـدارس واملعاهـد والجامعـات ،وتقديم
املسـاعدات التقنيـة واملشـاركة يف إنشـاء معاهـد
البحـوث ومراكزها ،وعقـد املؤتمـرات والحلقات
الدوريـة والتدريبية ،وتيسير انتقـال املطبوعات
العربية ،وتنسـيق ألوان النشاط الريايض والفني،
وتحقيق التعاون بني الهيئـات واملجالس املختصة
بهـذه الشـئون حكوميـة وغير حكومية.
ϑ ϑاملادة الثالثة
توافق الـدول األعضـاء عىل تطويـر األجهزة
الثقافية بجامعة الـدول العربية (اإلدارة الثقافية
ومعهـد املخطوطـات العربية ومعهد الدراسـات
العربية العالية) إىل منظمة واحدة تشـملها جميعا ً
يف نطـاق جامعة الـدول العربية تسـمى «املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم» وفقا ً للدسـتور
الـذي يقـره مجلـس الجامعة بناء على مقرتحات
املؤتمر الثاني لوزراء املعـارف والرتبية والتعليم
لتتـوىل هذه املنظمة تنظيم الجهود املشتركة التي
تقـوم بهـا الـدول األعضـاء يف سـبيل تحقيق هذا
امليثاق وفقا ً لدسـتورها.
ϑ ϑاملادة الرابعة
تعمـل الـدول األعضاء على بلوغ مسـتويات
تعليميـة متماثلة عن طريق تنسـيق أنظمة التعليم
فيها ،وبخاصـة توحيد السـلم التعليمي ،وتوحيد
أسـس املناهـج ،وخطـط الدراسـة ،والكتـب
املدرسـية ،ومسـتوى االمتحانات وقواعد القبول
وتعـادل الشـهادات وأسـاليب إعـداد املعلمين،
وإدارة املؤسسـات التعليميـة.
ϑ ϑاملادة الخامسة
توافــق الــدول األعضاء عــى تنســيق التعليم
الجامعــي والعــايل ،ومراكــز البحــوث ومعاهده
الجامعيــة فيما بينها بحيث يســهل تبادل الخربات
يف هــذا املجــال .وتعمــل الــدول عــى توحيــد
الدرجــات العلميــة أو تعادلهــا ،وعــى تنشــيط
البحــث العلمي.

ويشـكل مجلس أعىل لتنسـيق التعليم الجامعي
يف الوطـن العربي بالتعاون مـع الجامعات العربية
والجهات املسـؤولة عن التعليم العايل ،لتحقيق هذا
التنسـيق من جميع وجوهه.
كمـا تعمـل املنظمـة على إنشـاء اتحـاد
للجامعـات العربيـة وتشـجع الجامعـات العربية
على االنتسـاب إليـه.
ϑ ϑاملادة السادسة
تتعـاون الـدول األعضاء على تطويـر أنظمة
التعليـم فيهـا بالعمـل عىل تحقيـق إلـزام التعليم
يف مرحلتـه االبتدائيـة على األقل ،ومحـو األمية،
وتيسير التعليـم الثانـوي وتنويعـه وتمكين
ذوي االسـتعدادات مـن التعليم العـايل ،والعناية
بالتعليـم الفني.
عـــى أن يتم ذلـــك ضمـــن مخطط عـــام يهدف
إىل التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للبـــاد
ا لعر بية .
ϑ ϑاملادة السابعة
تتفـق الـدول األعضـاء فيمـا بينها على تبادل
إنشـاء املعاهد العلمية والتعليمية واملراكز الثقافية
يف بالدهـا وخاصة املعاهد العلميـة ذات التخصص
الدقيـق .وتعنـى بإصـدار املجلات الدوريـة يف
مختلـف مياديـن العلوم.
ϑ ϑاملادة الثامنة
تعمـل الـدول األعضـاء على تنشـئة األجيـال
الصاعـدة على التمسـك بمبـادئ الديـن.
ϑ ϑاملادة التاسعة
توافق الـدول األعضـاء عىل النهـوض بتعليم
البنـات وفقـا ً للمبـادئ الدينيـة والقيـم العربيـة
والتقـدم العلمـي الحديث ،مع مراعـاة تزويد هذا
التعليـم بما تقتضيه رسـالة املرأة بـأن تكون أما ً
ومواطنـة صالحـة يف املجتمـع لهـا مـن الحقوق
وعليهـا من الواجبات مـا يتمىش مع مسـئولياتها
يف املجتمع.
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ϑ ϑاملادة العارشة
توافق الدول األعضاء عىل أن تكون اللغة
العربية لغة التعليم والدراسات والبحث يف مراحل
التعليم كلها ،وعىل األقل يف املرحلتني االبتدائية
والثانوية ،ويف الوقت نفسه تعمل الدول العربية
عىل توثيق صلة طالبها بالثقافة األدبية والعلمية
والفنية الحديثة ومساعدتهم عىل إتقان الوسائل
اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة.
ϑ ϑاملادة الحادية عرشة
تعمـل الـدول األعضـاء يف املجـال الثقـايف عىل
تعريف أبنائها باألحـوال االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية يف سائر البالد العربية ،وذلك
بواسـطة الكتـب املدرسـية وبواسـطة التليفزيون
واإلذاعة والتمثيل والصحافة أو بغريها من وسائل،
وبإنشـاء متاحـف للحضـارة والثقافـة العربيـة،
وبإمدادهـا بمـا ييسر نجاحها ،وبإقامـة معارض
دوريـة للفنـون واملنتجـات األدبيـة ومهرجانـات
عامة ومدرسـية يف البلاد العربية.
ϑ ϑاملادة الثانية عرشة
توافق الـدول األعضاء عىل تأليـف «الكتاب األم»
الذي يعد املرجع الرئييس ملا يؤلف من الكتب املدرسية
يف تاريـخ البلاد العربيـة وحضارتهـا وجغرافيتها
ولغتهـا وأدبها ومقومات املجتمـع العربي.
ϑ ϑاملادة الثالثة عرشة
تؤكد الدول األعضاء أهمية العناية بإعداد املعلم
العربي روحيا ً بتزويده باملبادئ الدينية والقيم
العربية األصيلة ،وقوميا ً بتزويده بالثقافة العربية،
ومهنيا ً بتزويده بأحدث النظريات الرتبوية وطرق
الرتبية والتعليم ،وعلميا ً بتزويده بأساس علمي
متني يف مواد تخصصه ،وذلك إيمانا ً بأن املعلم
هو من أهم العوامل يف تنفيذ السياسة التعليمية
وتحقيق التطور القومي واإلصالح االجتماعي.
ϑ ϑاملادة الرابعة عرشة
تسـاعد الـدول األعضـاء ،وفقـا ً ألوضاعهـا
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ونظمها الخاصة عىل إنشـاء منظمة للمعلمني يف كل
منها ،لتعمل هذه املنظمات عىل ترقية مستوى املهنة
التعليميـة ،ورفـع مسـتوى املعلم العربـي ،عىل أن
يجمع هـذه املنظمات اتحـاد املعلمني العرب.
ϑ ϑاملادة الخامسة عرشة
تتعاون الدول العربية فيما بينها عىل إحياء
الرتاث العربي  -الفكري والفني  -واملحافظة عليه.
ونرشه وتيسريه للطالبني بمختلف الوسائل وعىل
ترجمة روائعه إىل اللغات الحية ،وعىل التعريف
بالثقافة العربية اإلسالمية ،وبشؤون الفكر العربي
املعارص وبالقضايا العربية الحارضة ،كما تتعاون
عىل نرش اللغة العربية والخط العربي وتيسري تعلمها
يف البالد األجنبية ويف البالد اإلسالمية خاصة.
ϑ ϑاملادة السادسة عرشة
تعمـل الـدول األعضـاء على تنشـيط الجهـود
التـي تبذل لرتجمة عيـون الكتب األجنبيـة القديمة
والحديثـة وتنظيـم تلـك الجهـود ،كمـا تعمل عىل
تنشـيط اإلنتاج الفكري يف البلاد العربية بمختلف
الوسـائل ،كإنشـاء معاهد للبحث العلمـي واألدبي
وتنظيـم مسـابقات يف التأليـف ووقـف جوائز عىل
املتفوقين من أهـل العلـم واألدب والفن.
ϑ ϑاملادة السابعة عرشة
توافـق الدول العربية عىل أن تسـعى إىل توحيد
املصطلحـات العلمية والحضارية ،وعىل أن تسـاعد
حركـة التعريب بمـا يحقق إغناء اللغـة العربية مع
املحافظة على مقوماتها ،وذلك بالتعاون مع املكتب
الدائـم للتعريـب بالربـاط التابع للمنظمـة العربية
للرتبيـة والثقافة والعلوم ليقوم برسـالته عىل خري
وجه ممكـن ،وكذلـك بالتعاون مع ما قد ينشـأ من
هيئـات مماثلة.
ϑ ϑاملادة الثامنة عرشة
تعمـل الـدول األعضـاء على إنشـاء مجلـس
للمجامع اللغوية تمثل فيه املجامع العربية واملكتب
الدائم للتعريـب والعلماء املتخصصون ،ويعنى هذا
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املجلـس عىل وجه الخصـوص بتوحيد املصطلحات
العلمية وتنسـيقها ونرشها.
ϑ ϑاملادة التاسعة عرشة
توافـق الدول األعضاء على أن تعمل عىل توثيق
الصلات بين دور الكتب فيهـا ومتاحفهـا العلمية
والتاريخيـة والفنيـة بشـتى الوسـائل ،كتبـادل
املؤلفـات والفهـارس والقطع األثرية ذات النسـخ
املتعـددة ،وتبـادل الفنيين وبعثـات التنقيـب عن
اآلثـار .كمـا تتعـاون يف مجال الكشـف عـن اآلثار
وصيانتهـا والتعريف بهـا واإلعالم عنها وحسـن
اسـتثمارها لألغراض الرتبوية والثقافية والعلمية.
ϑ ϑاملادة العرشون
تتعـاون الـدول العربيـة على تبـادل الخربات
الثقافيـة الخاصـة باملوسـيقى واملرسح والسـينما
والفنـون الشـعبية والصحافـة ووسـائل اإلعلام
املختلفة ،وتعمل عىل تسـجيل هذه الفنون ورعايتها
وتنسـيق جهـود العاملين فيهـا وتبـادل خرباتهم.
ϑ ϑاملادة الحادية والعرشون
تعمـل الـدول األعضاء على أن تضـع كل منها
ترشيعـاً لحماية امللكية األدبيـة والعلمية والفنية ملا
ينتـج يف هذه امليادين يف كل دولـة من دول الجامعة
العربية .

بالشروط العامـة والفردية التي تتفـق عليها ،عىل
أن تعتبر مـدة الخدمة ملن هو موظـف حكومي من
املدرسين أو األسـاتذة أو الخبراء الذين يشـملهم
التبادل كأنها يف حكومته ،ومع حفظ حقه من حيث
املنصـب والرتقية والتقاعد .وكذلك تيرس انتقال غري
املوظفين وتعاقدهم تعاقدا ً فرديا ً مع الحكومات أو
املؤسسـات التـي تحتـاج إىل خدماتهم ،على أن يتم
ذلـك عن طريـق الجهـة املختصـة وتبعـا ً لألنظمة
املوضوعة لذلك.
ϑ ϑاملادة الرابعة والعرشون
توافق الدول األعضاء عىل تبادل الطالب
والتالميذ بني مدارسها ومعاهدها التعليمية ،وتيسري
قبولهم ،عىل قدر إمكانياتها ،يف املراحل والصفوف
املناسبة ومع مراعاة األنظمة املتبعة فيها.
وريثمـا يتحقـق توحيـد األسـس املشـار إليها
يف املـادة الرابعـة من هـذا امليثاق تعمـل الدول ،مع
احتفاظهـا بأنظمة التعليم العامـة فيها ،عىل تعادل
أو توحيـد الشـهادات يف مراحل الدراسـة املختلفة.
ويمكنها أن تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسري
ذلـك .وكذلـك تقـدم كل دولـة التسـهيالت املمكنة
للدولة أو الدول األعضاء التي ترغب يف إنشاء بيوت
إلقامة طلبتها فيها.
ϑ ϑاملادة الخامسة والعرشون
تتعـاون الـدول األعضاء على تلبيـة الحاجات
الثقافيـة يف البلاد العربيـة التـي تكـون يف حاجة
اليها ،وتتبادل املسـاعدات الفنية بعضها مع بعض.

ϑ ϑاملادة الثانية والعرشون
تتفق الدول األعضاء عىل إصدار قانون إيداع
للمطبوعات وعىل إنشاء مراكز للتسجيل يف كل دولة
منها ،عىل أن ترسل كل دولة إىل مراكز التسجيل يف
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بيانات وافية
عن كل مطبوع ،وفقا ً لبطاقة خاصة موحدة يعدها
املركز .ثم يقوم املركز بإصدار نرشات ببليوجرافية
دورية تتضمن ما طبع يف الدول األعضاء.

ϑ ϑاملادة السادسة والعرشون
تعمل الدول األعضاء عىل تشجيع الرحالت
الثقافية والكشفية والرياضية بني البالد العربية،
وذلك يف املناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها،
وفقا ً إلمكانياتها ،مع العمل عىل تيسري أسباب ذلك.

ϑ ϑاملادة الثالثة والعرشون
توافـق دول الجامعـة العربيـة على تبـادل
األسـاتذة واملدرسني والخرباء بني معاهدها العلمية

ϑ ϑاملادة السابعة والعرشون
تتخـذ الـدول األعضـاء الوسـائل الالزمـة
للتقريـب بين اتجاهاتهـا الترشيعيـة الرتبويـة
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والثقافية وتوحيد مـا يمكن توحيده منها ،وإدخال
الدراسـات القانونيـة املقارنـة للبلاد العربيـة يف
مناهـج جامعاتهـا ومعاهدهـا.
ϑ ϑاملادة الثامنة والعرشون
تتعــاون الــدول األعضــاء عىل تنســيق جهودها
يف ســبيل التعاون الثقايف الــدويل وخاصة مع منظمة
اليونســكو ،وعىل تبادل الخربات وتنظيم االتصاالت
وإنشــاء املؤسســات الثقافيــة يف البــاد الصديقــة.
ϑ ϑاملادة التاسعة والعرشون
يصـــدق عـــى هـــذا امليثـــاق مـــن الـــدول املوقعة
بالتطبيـــق لنظمهـــا الدســـتورية يف أقـــرب وقـــت
ممكـــن ،وتـــودع وثائـــق التصديق باألمانـــة العامة
لجامعـــة الدول العربيـــة التي تعد محـــرا ً بإيداع
وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إىل الدول املتعاقدة.
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ϑ ϑاملادة الثالثون
يجوز للبالد العربية التي ليست أعضاء يف جامعة
الدول العربية أن تنضم إىل هذا امليثاق بإعالن يرسل
منها إىل األمني العام لجامعة الدول العربية الذي
يبلغ انضمامها إىل الدول املتعاقدة األخرى.
ϑ ϑاملادة الحادية والثالثون
يعمل بهـذا امليثاق بعد شـهر من إيـداع وثائق
التصديـق عليه من ثالث دول من الـدول األعضاء.
ϑ ϑاملادة الثانية والثالثون
يجوز ألية دولة ملتزمة بهذا امليثاق أن تنسحب
منه ،وذلك بمقتىض إعالن يرسل إىل األمني العام
لجامعة الدول العربية ،وينتج اإلعالن أثره بعد
سنة من تاريخ إرساله.

الملحق الرابع

مؤتمرات القمة العربية
بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية
اإلعالن الصادر عن القمة العربية
االقتصادية والتنموية واالجتماعية،
الدورة األولى ،الكويت2009 ،
نحن قادة الدول العربية املجتمعني يف مؤتمر
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
بدولة الكويت يومي  22و 23محرم 1430هـ
املوافقني  19يناير/كانون الثاني 2009م ،نؤكد عىل
الصالت الوثيقة واألهداف املشرتكة التي تربط
الوطن العربي ،والعمل عىل توطيدها وتدعيمها
وتوجيهها إىل ما فيه تنمية املجتمعات العربية
قاطبة ،وإصالح أحوالها وتأمني مستقبلها ،من
منطلق فكر اقتصادي وتنموي عربي عرصي
وجديد ،التزاما ً مع ما ورد يف ميثاق جامعة الدول
العربية ،وما أ ُبرم يف إطار الجامعة من اتفاقات
ومواثيق وما اعتمد من اسرتاتيجيات.
وإذ نشـيد باملبـادرة الكويتيـة – املرصية التي
أكـدت عىل العالقـة بني األمـن والسـلم االجتماعي
العربي والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،والتي تم
تفعيلها بصـدور قراري قمة الريـاض  2007وقمة
دمشـق  2008بعقـد قمـة تُخصـص لدفـع عمليـة
التنميـة يف العالـم العربي.
فقـد تم اتخـاذ القـرارات الالزمـة التي تضمن
االرتقاء بمسـتوى معيشة املواطن العربي ،وإعطاء
األولوية لالسـتثمارات العربية املشتركة ،وإفساح
املجـال للقطاع الخاص واملجتمع املدني للمشـاركة
يف عمليـة النمو والتنمية االقتصاديـة واالجتماعية،
وكذلـك يف تدعيـم مرشوعـات البنيـة األساسـية
وتنميـة قطاعـات اإلنتـاج ،والتجـارة والخدمات،
واملرشوعـات االجتماعيـة ،واإلصلاح البيئـي
باإلضافة إىل مرشوعات الربط الكهربائي ومخطط

الربـط الربي العربي وبرامج األمن املائي والغذائي
بهـدف تحقيـق التكامـل العربي.
وتأكيدا ً منـا العتبار التنميـة االجتماعية بكافة
عنارصهـا وعىل رأسـها التعليـم عامالً أساسـيا ً يف
تحقيـق أهـداف التنمية الشـاملة.
وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول
العربية يف معدالت التنمية البرشية ،وعىل األخص
يف مجال التعليم وتحسني الخدمات الصحية
ومكافحة الفقر واألمية ،وإذ نتابع التقدم يف التنمية
االقتصادية وخاصة يف انجاز منطقة التجارة الحرة
العربية الكربى وما حققته التجمعات االقتصادية
واإلقليمية العربية ،والتقدم يف جهود التعاون مع
الدول والتجمعات الدولية.
ونظـرا ً ملـا لألزمـة املاليـة العاملية مـن تداعيات
وتشـعبات فقد تداعت العديد من الـدول والتكتالت
االقتصاديـة واملؤسسـات املاليـة والدوليـة إليجـاد
الحلول املناسـبة لهـا والحد من تفاقـم أرضارها مما
يتوجب علينا اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة
الـدول العربية عىل مواجهـة تداعيات األزمـة املالية
العاملية واملشاركة الفعالة يف الجهود الدولية لضمان
االسـتقرار املـايل العاملـي ،وتفعيل دور املؤسسـات
املاليـة العربية لزيـادة االسـتثمارات العربية البينية
ودعـم االقتصـاد الحقيقي للـدول العربية.
أشاد القادة باملبادرة التنموية الرائدة والتي
أعلن عنها حرضة صاحب السمو والتي أعلن عنها
يف القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية والتي
تهدف إىل توفري املوارد املالية الالزمة لدعم األعمال
الصغرية واملتوسطة برأسمال قدره ملياري دوالر.
كمــا أشــاد القــادة بمســاهمة دولــة الكويــت
برأســمال هــذه املبــادرة والبالــغ خمســمائة
مليون دوالر.
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كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة
االقتصادية والتنموية واالجتماعية بشك ٍل دوري
كل عامني.
وتحقيقـا ً آلليـة املتابعة يف تنفيذ قـرارات القمة
وبرنامـج العمل ومـا ورد يف اإلعالن يكلف املجلس
االقتصـادي واالجتماعـي واألمانـة العامة لجامعة
الـدول العربيـة بمتابعـة ذلـك وتقديـم تقاريـر
متابعـة حـول التقـدم املحـرز يف التنفيـذ بشـك ٍل
دوري إىل القمـم العربية.

اإلعالن الصادر عن القمة العربية
االقتصادية والتنموية واالجتماعية،
الدورة الثانية ،شرم الشيخ2011 ،

نحـن قـادة الـدول العربيـة املجتمعين يف
الـدورة الثانية للقمة العربية االقتصادية والتنموية
واالجتماعيـة بمدينة رشم الشـيخ بجمهورية مرص
العربيـة يوم  19كانـون الثاني/يناير  ،2011نجدد
التزامنا الكامـل باإلستراتيجيات التنموية التي تم
إقرارهـا يف قمـة الكويـت  20 - 19كانـون الثاني/
ينايـر  ،2009ونؤكـد على املضي قدمـا ً يف تنميـة
مجتمعاتنا العربيـة برشيا ً ،واقتصاديا ً ،واجتماعيا ً،
وتكنولوجيـا ً ،وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي
املشترك يف إطـار جامعة الـدول العربيـة عىل نحو
يضمن املستقبل األفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
واتصاال ً بأولويات العمل العربي املشرتك يف
املجالني االقتصادي واالجتماعي ،تم تقييم التقدم
املحرز بشأن االندماج والتكامل بني االقتصاديات
العربية وبخاصة يف مجاالت البنية األساسية
اإلقليمية ،وعىل رأسها مخطط الربط الربي
ومرشوع الربط الكهربائي ،وكلها مرشوعات
طموحة شهدت طفرة تستحق اإلشادة وتميل
رضورة االستمرار فيها وصوال ً لألهداف املرجوة
منها .كما تم تناول آفاق الربط البحري بني بلداننا
وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة
البينية ،وتطوير التواصل املعلوماتي عن طريق
ربط شبكات اإلنرتنت العربية .كما تم اإلطالع
عىل ما تحقق من تقدم يف مسار التنمية يف مختلف
املجاالت يف العديد من الدول العربية وكذلك يف
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منطقة التجارة الحرة العربية الكربى والتحرك
نحو إقامة االتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره
من سياسات تهدف إىل تعزيز االستثمارات العربية
املشرتكة وتمكني القطاع الخاص واملجتمع املدني
من اإلسهام بفاعلية يف عملية التنمية الشاملة.
يمثل األمن الغذائي أولوية قصوى للدول
العربية ،والبد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية
هادفة تضمن تحقيقه ملجتمعاتنا العربية .كما يعد
األمن املائي العربي أحد أولويات العمل العربي يف
السنوات القادمة ،خاصة يف ظل تداعيات تغري املناخ
التي من شأنها أن تؤثر عىل املوارد املائية وأن تزيد
من ندرة تلك املوارد ،لذا فسوف نعمل عىل تنفيذ
اسرتاتيجية األمن املائي العربي يف املنطقة العربية
عىل اتساعها.
نظـرا ً ألن املنطقـة العربيـة تواجـه مخاطـر
متزايـدة بفعـل تدهـور النظـم البيئيـة والكوارث
الطبيعية ،السـيما وأنها باتت تحدث بشكل متكرر
نتيجـة هـذه التغيرات الجيولوجيـة واملناخيـة
املتزايـدة وما لها من أثر مبارش عىل األرواح والبنية
التحتيـة وسـبل املعيشـة والتنمية املسـتدامة فإننا
نؤكد على تنفيذ «االستراتيجية العربيـة للحد من
مخاطـر الكـوارث  ،»2020كمـا نؤكد على االلتزام
باإلعالن والبيـان العربيني حول تغري املناخ وكذلك
القرارات املتصلـة بذلك ،ونؤكد عىل التزامنا بوضع
خطـة عربيـة للتعامل مع قضايا تغير املناخ.
وانطالقـاً مـن حرصنا على االرتقاء بمعيشـة
املواطن العربي ومسـتقبله فقد تم التشـاور حول
سـبل تذليـل العقبـات التـي تحـول دون تحقيـق
األهداف التنموية لأللفيـة وأهمية تطوير القدرات
البرشيـة وتفعيلهـا ،واالرتقـاء بالتعليـم والبحث
العلمي والتقني وتشـجيع ودعم االبتكار ،وتمكني
املـرأة مـن أداء دور فعـال وأسـايس يف املجتمعات
العربيـة ،والحـد مـن الفقـر ومكافحـة البطالـة،
وتوفري أعىل درجـات الرعاية الصحيـة ،باعتبارها
مكونـات رئيسـية لتطـور ونهضـة مجتمعاتنا يف
العقـود املقبلة.
وتأكيدا ً عىل التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب
العربي لتمكينهم من املشاركة الفاعلة يف املجتمع،
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وتوفري فرص العمل لهم ،واستكماال ً للمبادرة التي
أطلقها صاحب السمو أمري دولة الكويت إلنشاء
صندوق لتمويل الصناعات الصغرية واملتوسطة
للقطاع الخاص برأسمال قدره  2مليار دوالر،
واقتناعا ً منا بما تمثله هذا املبادرة من إضافة قيمة
لالقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من
خفض ملعدالت الفقر ومستويات البطالة وتوفري
فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو
 25يف املائة من مجموع تعداد مجتمعاتنا ،فإننا
نعرب عن ترحيبنا بإطالق الصندوق وسنعمل عىل
املساهمة يف الحساب الخاص به ،والذي سيتوىل
إدارته الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي.
وإدراكا ً لقـدرات منطقتنـا العربيـة يف مجاالت
الطاقـة ويف مقدمتهـا النفـط والغـاز الطبيعي وما
يمثله موقعها الجغرايف من أهمية عاملية كمعرب دويل
إلمداداتهـا ،فـإن دولنـا مسـتمرة يف تطوير سـبل
التوظيـف األمثل لهـذه القدرات واالسـتثمار فيها،
عىل نحو يعكس إسـهام املنطقة العربيـة الفاعل يف
ضمان أمن الطاقة العاملي ،الذي يمكن أن يسـهم يف
تعايف االقتصاد العاملي مـن أزمته الراهنة.
مع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات
هائلة يف مجاالت الطاقة ،فقد اتفقنا عىل رضورة
استغالل إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا
يف مجال الطاقة الجديدة واملتجددة وعرب طاقات
الرياح واالستخدامات السلمية للطاقة النووية،
وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التي تتمتع بها
الدول العربية ،وما يتيحه كل ذلك من فرص
الكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ
عىل البيئة وتنميها ،عالوة عىل ما تنتجه من طاقة
نظيفة وموارد جديدة من املياه العذبة تحتاجها
منطقتنا ،إضافة ملا تحققه تلك التقنيات من فرص
عمل جديدة.
وفيمـا يتعلـق بإقامـة االتحـاد الجمركـي
العربي ،فقد اسـتعرضنا جهود االنتهـاء من إعداد
القانون الجمركـي العربي املوحد ،والعمل الجاري
السـتكمال توحيـد جـداول التعرفـة الجمركيـة
للـدول العربيـة قبـل نهايـة عـام  ،2012ومـن ثم

خطـوات االتفاق عليها تمهيـدا ً لإلعالن عن االتحاد
الجمركـي العربـي عـام  ،2015وانتهـا ًء بتحقيـق
السـوق العربيـة املشتركة عـام .2020
ومواكبة للتطورات العاملية يف التعاون
االقتصادي ،فقد رحبنا بمبادرة البنك الدويل
للعالم العربي ،وبتعزيز التعاون والتنسيق بني
الدول العربية والبنك ،وكذلك بتكثيف التعاون
بني املؤسسات املالية والتنموية العربية واملنظمات
العربية ذات العالقة مع البنك الدويل بشأن هذه
املبادرة.
والحقيقـة التـي ال شـك فيهـا هـي أن العالـم
العربـي جـزء ال يتجـزأ من النظـام العاملـي ،يتأثر
بالتطورات العاملية سـلبا ً وإيجابـا ً ،كما أنه ال يمكن
اليـوم ألي مجتمـع أن يخطـو بخطـى ثابتـة على
طريـق التنميـة والتطور بدون فهـم عميق ملا يدور
حوله يف العالم ،فال شك أن األزمة املالية العاملية أدت
إىل تحوالت حـادة يف خريطة االقتصاد العاملي وهو
ما حتم علينا تنسيق سياسـاتنا املالية واالقتصادية
واملشـاركة يف الجهـود الدوليـة الراميـة لضمـان
االسـتقرار املـايل العاملي لتلايف تداعياتها السـلبية
على اقتصادياتنا بقـدر اإلمكان ،كمـا نؤكد رفضنا
للعقوبـات أحاديـة الجانـب املفروضـة عىل بعض
الـدول العربيـة ملا لهـا من آثار سـلبية على جهود
التنميـة يف تلك الدول.
مـن ناحيـة أخـرى ،نؤكـد عزمنـا مواصلـة
جهودنـا لتنفيذ األهداف التنمويـة لأللفية ،وتذليل
العقبـات التـي تعيـق تحقيقها يف منطقتنـا بحلول
عام .2015
وقد تم االتفاق عىل وجوب تطوير العمل
العربي املشرتك واالنتقال به إىل مرحلة بناء
رشاكات جديدة مع مختلف الدول والتكتالت
الدولية واإلقليمية ومنها مع الصني ،الهند ،اليابان،
تركيا ،روسيا ،والدول األفريقية ودول أمريكا
الجنوبية وجزر املحيط الهادئ ،وذلك للتفاعل مع
آثار العوملة من أجل تعزيز وتطوير العمل املشرتك
مع مختلف دول العالم من خالل منتديات وبرامج
وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات ،كما
نؤكد التزامنا بتفعيل اسرتاتيجية الرشاكة األفريقية
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العربية وخطة عملها بجانبيها االقتصادي
واالجتماعي ،وكذلك التزامنا باالستمرار يف دفع
التعاون مع دول أمريكا الجنوبية يف إطار انعقاد
القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية الثالثة يف
شباط/فرباير  2011يف بريو.
وإدراكا ً منا بأهمية مواصلة تقييم مسرية
العمل العربي املشرتك وما يواجهها من تحديات،
وإيمانا ً منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول
العربية لتحقيق املصالح العربية ومواكبة األحداث
والتطورات عىل صعيد العالقات الدولية ،فإننا نؤكد
عزمنا عىل االستمرار يف تطوير وتفعيل منظومة
العمل العربي املشرتك وأدواته التنموية بصفة
خاصة بما يتمىش مع متطلبات املرحلة القادمة،
مع الرتكيز عىل أهمية تعزيز التكتالت االقتصادية
الجهوية كركيزة أساسية لبناء فضاء اقتصادي
عربي مندمج لالرتقاء بمستوى أدائها وتمكينها
من أداء عملها وتنفيذ املشاريع العربية يف املجاالت
التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة عىل
أجندة العمل العربي املشرتك وتتابع من قبل القمم
النوعية.
كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل املشاريع التي
قدمتها دولة فلسطني لدعم صمود القدس يف
مواجهة اإلجراءات اإلرسائيلية الرامية إىل تهويدها،
وذلك من خالل آليات عمل صندوقي القدس
واألقىص ،ونؤكد عىل توفري سبل الدعم املناسبة
التي تمكن أهل القدس من الثبات عىل أراضيهم
ودعم صمودهم يف مواجهة املخططات اإلرسائيلية.
وختاما ً نقرر نحن قادة الدول العربية
املجتمعني يف رشم الشيخ ،بعقد القمة العربية
التنموية القادمة بعد عامني ملتابعة ما تم إنجازه
من مقررات قمتي الكويت ورشم الشيخ ،وبحث
ما يستجد من موضوعات تهم العمل االقتصادي
واالجتماعي والتنموي العربي املشرتك ،ويكلف
املجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة
لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير
دورية بالتقدم املحرز إىل القمم العربية.
كمـا نعـرب عـن ارتياحنـا لنتائـج منتديـات
رجـال األعمـال واملجتمـع املدنـي والشـباب التي
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عقـدت يف إطار هذه القمة ،مؤكدين عىل االسـتمرار
يف دعـم دورهم كشركاء يف مسيرة التنمية العربية
وتواصلنـا معهم ملـا فيه صالح دولنا وشـعوبنا.
ونتوجــه بالشــكر إىل جمهورية مــر العربية
حكومــة وشــعبا ً ،واىل صاحــب الفخامــة الرئيــس
محمــد حســني مبــارك عــى اســتضافته ألعمــال
القمــة االقتصادية والتنمويــة واالجتماعية الثانية،
وإدارته الحكيمة لجلساتها ،كما نعرب عن تقديرنا
لجهود جامعة الدول العربيــة وأجهزتها للتحضري
وتوفــر عوامل نجاح هــذه القمة ،ونتطلــع جميعا ً
إىل عقــد قمتنا التنمويــة القادمــة يف مدينة الرياض
باململكة العربية الســعودية يف كانون الثاني/يناير
.2013

اإلعالن الصادر عن القمة العربية
التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
الدورة الثالثة ،الرياض2013 ،

نحـن قـادة الـدول العربيـة املجتمعـون يف
الدورة الثالثة للقمة العربيـة التنموية :االقتصادية
واالجتماعيـة بمدينـة الريـاض يف اململكـة العربية
السـعودية يومـي  9و 10ربيـع األول 1434هــ
املوافقين  21و 22كانـون الثاني/ينايـر 2013م،
إذ نجـدد التزامنـا الكامـل بتنفيـذ القـرارات التي
تـم اتخاذهـا يف القمتين التنمويتين اللتين عقدتا
يف الكويـت 20 -19 :كانـون الثاني/ينايـر 2009م،
ورشم الشـيخ 19 :كانـون الثاني/ينايـر 2011م.
وإذ نعرب عن ارتياحنا لإلجراءات املتخذة لتنفيذ
تلك القرارات والتقدم املحرز يف تنفيذ املشاريع
التنموية :االقتصادية واالجتماعية التي أقرتها
القمتان السابقتان ،ونؤكد عىل رضورة اإلرساع يف
استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق
التي تقف أمام إنجازها.
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها
لتفعيل الحساب الخاص بتمويل املرشوعات
الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية الذي انطلق
من القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية
يف دورتها األوىل (الكويت :كانون الثاني/يناير
2009م).
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واستشعارا ً منا بأهمية امليض قدما ً يف اتخاذ ما
من شأنه تطوير العمل العربي املشرتك بما يخدم
املواطن العربي واالرتقاء بمستوى معيشته وتوفري
الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا عىل ما ييل:
ϑ ϑتعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية
املشرتك
الرتحيب بمبادرة خادم الحرمني الرشيفني امللك
عبد الله بن عبد العزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال
املؤسسات املالية العربية املشرتكة وبنسة ال تقل عن
 50يف املائة ألهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به
تلك املؤسسات ملواجهة الحاجات التنموية املتزايدة
وبما يمكنها من املساهمة الفاعلة يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف بلداننا العربية ،والعمل
عىل تطوير آليات عملها وتيسري إجراءات تمويالتها
مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة االستفادة
من مواردها .وكذلك زيادة رؤوس أموال الرشكات
العربية املشرتكة وبنسبة ال تقل عن  50يف املائة أيضا ً
وبما يكفل تطوير إمكاناتها يف تأسيس مرشوعات
إنتاجية عربية مشرتكة جديدة واملساهمة يف
مرشوعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص
العربي من أجل تلبية االحتياجات املتزايدة من
السلع والخدمات التي يحتاجها املواطن العربي
واملساهمة يف سد الفجوة التي تعاني منها دولنا يف
العديد من تلك السلع والخدمات ،وتوفري املزيد من
فرص العمل للمواطن العربي.
ϑ ϑتشجيع االستثمار البيني
إيمانا ً منا بأهمية االستثمار ودوره يف
االرتقاء بمستوى التكامل االقتصادي العربي
وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص
عمل جديدة تساهم يف خفض معدالت البطالة
وزيادة مستوى التشغيل ،وخفض مستويات
الفقر ،واستثمار رؤوس األموال العربية داخل
الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير
اقتصادات بلداننا العربية ،ومن أجل تشجيع تدفق
االستثمارات العربية البينية ،فقد اعتمدنا االتفاقية
املوحدة الستثمار رؤوس األموال بالدول العربية

(املعدلة) لتتواءم مع املستجدات عىل الساحة
العربية واإلقليمية والدولية ،وتوفري املناخ املالئم
لزيادة تدفق االستثمارات العربية البينية ،والعمل
عىل جعل املنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه
االستثمارات ،مؤكدين التزامنا بالعمل عىل وضعها
موضع التنفيذ ،وندعو يف الوقت ذاته القطاع
الخاص العربي إىل املبادرة باالستفادة مما توفره
هذه االتفاقية من مزايا وضمانات ،بما يف ذلك رجال
األعمال العرب املهاجرين الستغالل الفرص املتاحة
واملساهمة يف التنمية االقتصادية العربية الشاملة.
كمـا نؤكـد التزامنـا بتهيئـة املنـاخ
االسـتثماري يف بلداننـا وسـن القوانين
والترشيعـات الوطنيـة التـي تسـاعد على جـذب
املزيـد مـن االسـتثمارات واسـتغالل الثـروات
الطبيعيـة وامليزات النسـبية التي تتميـز بها دولنا.
ϑ ϑتطوير استخدامات الطاقة
وانطالقا ً من رضورة مواكبة التطورات العاملية
املتمثلة يف استخدام مصادر الطاقة املختلفة ،فقد
اعتمدنا االسرتاتيجية العربية لتطوير استخدامات
الطاقة املتجددة (2010ـ2030م) بهدف مواجهة
الطلب املتزايد عىل الطاقة ،وتنويع مصادرها
والوفاء باحتياجات التنمية املستدامة ،وفتح املجال
أمام إقامة سوق عربية للطاقة املتجددة تعمل
عىل توفري فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من
القطاع الخاص ،وكذلك العمل عىل دعم املرشوعات
التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات
الطاقة املتجددة بكافة تقنياتها من خالل تهيئة
البيئة الترشيعية واملؤسسية والتنظيمية الالزمة
لنرش استخداماتها.
ϑ ϑتنفيذ األهداف التنموية لأللفية
وتأكيـدا ً عىل التزامنا بالوفـاء بتحقيق األهداف
التنمويـة لأللفيـة والعمل على دعم جهـود الدول
العربية األقل نموا ً لتحقيـق تلك األهداف ،بالرتكيز
على الغايـة الثالثـة مـن الهـدف األول املتعلقـة
بمكافحة الجوع وال سـيما التدخل الرسيع ملواجهة
اآلثار الناجمة عن األزمـات الطارئة يف مجال األمن
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الغذائـي ،فقـد اعتمدنا توصيـات املؤتمـر العربي
حـول تنفيـذ األهـداف التنمويـة لأللفيـة للتحرك
العربـي املطلـوب حتى عـام 2015م لبلـورة رؤية
عربيـة تسـاهم يف وضـع الرؤيـة العامليـة ألهداف
التنميـة املسـتدامة الجديـدة مـا بعد عـام 2015م،
وخاصـة دعـم الجهـود الراميـة لتعزيـز رفاهيـة
الفـرد واملجموعة عبر أنماط متسـاوية وبصورة
مسـتدامة ،وتعزيـز التنمية الشـاملة وإيلاء مزيد
مـن االهتمـام بالقضايا الخاصـة ببطالة الشـباب
وفئـة ذوي الحاجات الخاصـة وخلق فرص العمل
الالئـق كهدفين محوريني من األهـداف العربية يف
إطـار ما سـيتم االتفاق عليه مسـتقبالً.
كما نوجه بتعزيز جهود األجهزة العربية
ذات العالقة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية مثل
املجالس الوزارية العربية املتخصصة وبالتعاون
مع كافة الرشكاء اإلقليميني والدوليني واألمم
املتحدة ووكاالتها املتخصصة.
ϑ ϑتحســن مســتوى الخدمــات الصحيــة
ومكافحــة األمــراض
وانطالقـاً مـن التزامنـا بتحسين مسـتوى
الرعايـة الصحيـة ،وإيلاء مزيـد مـن االهتمـام
بقضايـا األمـراض غري املعدية ملـا تطرحه من تحد
كبير لرفاهيـة املجتمـع وجهـود التنميـة يف دولنا
العربيـة .واإلرساع بوضـع ودعـم السياسـات
واالستراتيجيات والربامـج وخطـط العمـل التي
تتخـذ بشـأن املحـددات االجتماعيـة للصحـة،
وإرشاك كافـة القـوى املجتمعيـة يف ذلـك وتعزيز
التعـاون الـدويل ملعالجة هذه املحـددات باعتبارها
عاملاً أساسـيا ً لبلوغ األهـداف التنمويـة لأللفية،
واإليفـاء بالتعهـدات الخاصة بصحـة األم والطفل
واسـتئصال األمراض املعدية والتصدي لألمراض
السـارية .واسـتمرارا ً للجهـود املبذولـة يف مجـال
مكافحـة األمـراض والقضـاء عليهـا ،ولدعـم مـا
صدر عـن القمـة العربيـة االقتصاديـة يف دورتها
األوىل بدولـة الكويـت يف كانـون الثاني/ينايـر
2009م فقد رحبنا بـ «إعالن الرياض» الصادر عن
«املؤتمر الدويل ألنمـاط الحياة الصحية واألمراض
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غير السـارية يف العالم العربي والرشق األوسـط»
الـذي عقـد بمدينـة الريـاض باململكـة العربيـة
السعودية خالل الفرتة من  9إىل  12كانون األول/
ديسـمرب 2012م.
ϑ ϑالتجارة البينية واالتحاد الجمركي العربي
وتأكيـدا ً لحرصنـا على دعـم مسيرة التكامل
االقتصادي العربي ،وزيادة حجم التجارة العربية
البينيـة ،وتشـكيل تجمـع اقتصادي عربـي متني،
فإننا نؤكد تصميمنا عىل استكمال متطلبات منطقة
التجـارة الحـرة العربيـة الكبرى قبل نهايـة عام
2013م ،وبـذل كافة الجهود للتغلب عىل الصعوبات
التي تحول دون ذلك ،كما نثمن الجهود التي تبذلها
املنظمات املتخصصة العربيـة واالتحادات النوعية
والهيئـات اإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل تعزيـز
التجـارة البينية العربيـة ،معربني يف هذا املجال عن
دعمنا لقـرارات القمة االسـتثنائية ملنظمة التعاون
اإلسلامي التـي إنعقـدت بمكـة املكرمـة 2012م
بدعـوة مجلس محافظـي البنك اإلسلامي للتنمية
العتمـاد آليـة عمليـة لزيـادة رأس مال البنـك بما
يسـاهم بتنميـة التجـارة واالسـتثمارات البينيـة،
وتعزيـز صنـدوق التضامـن اإلسلامي للتنميـة،
ومرحبين يف نفـس الوقت بمبـادرة املسـاعدة من
أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها املؤسسـة
اإلسلامية الدوليـة لتنمية التجارة مـع التأكيد عىل
أهمية مسـاندتها ودعمها.
وإذ نبــارك الخطــوات التــي تمــت حتــى اآلن
يف طريق بنــاء االتحاد الجمركي العربي ،فإننا نؤكد
التزامنــا بالعمــل عىل إتمــام باقي متطلبــات إطالق
االتحــاد الجمركــي العربــي وفــق اإلطــار الزمنــي
الذي تم اإلتفاق عليــه ،وصوال ً للتطبيق الكامل له يف
عــام 2015م.
ϑ ϑالقطــاع الخاص العربــي ودوره يف العمل
العربي املشرتك
وإيمانـا ً منـا بالـدور الحيوي للقطـاع الخاص
العربـي كرشيك يف مسيرة التنميـة العربية ودوره
يف زيـادة معـدالت النمـو االقتصـادي وتحريـك
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عجلـة اإلنتـاج ،فإننا نؤكـد اسـتمرارنا يف دعم هذا
القطـاع من خالل االسـتمرار يف توفري املناخ املالئم
لـه ملمارسـة نشـاطه وتشـجيع قيـام املرشوعـات
االسـتثمارية املنتجـة واملشتركة وإزالـة العقبات
التـي تقـف يف طريـق تدفـق االسـتثمارات البينية
العربية وتسهيل انتقال رجال األعمال واملستثمرين
وغير ذلك مما يتطلبه قيـام القطاع الخاص بدوره
على الوجه املأمول ،كمـا نؤكد عىل أهميـة أن يقوم
القطاع الخاص العربي بمسـؤولياته يف دعم العمل
العربـي املشترك وتعزيـز مشـاركته االقتصادية
واالجتماعيـة يف هـذا املجال.
كمـا نرحـب يف هـذا الصـدد بنتائـج منتـدى
القطـاع الخاص العربـي الذي عقـد يف الرياض يف
إطـار هذه القمة ،وجهـود توثيق عرى التعاون بني
رجال األعمال واملسـتثمرين العرب وسـعيهم نحو
قيام مرشوعات عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع
عىل الشـعوب العربية.

ϑ ϑالبيئة والتنمية املستدامة
وأخذا ً باالعتبار أهمية املحافظة عىل البيئة
وما تحظى به قضاياها من اهتمام عىل املستوى
العاملي فإننا نؤكد التزامنا بوضع قضية االهتمام
بالبيئة يف صدر أولوياتنا من خالل:
 .أاإلرساع يف تحديث مبادرة التنمية املستدامة
يف املنطقـة العربيـة ومخططهـا التنفيذي عىل
ضـوء نتائـج مؤتمـر األمـم املتحـدة للتنميـة
املسـتدامة ريو  ،20+ومخرجات املؤتمر الثامن
عشر التفاقيـة األمم املتحـدة اإلطاريـة للتغري
املناخـي الـذي عقـد بالدوحة.
.بمتابعة تنفيذ االسرتاتيجية العربية للحد
من مخاطر الكوارث ،واإلرساع يف دمجها يف
الخطط التنموية.
.جحث دول املنطقة التي لديها محطات نووية
باإلفصاح عن تقارير السالمة املتبعة ،ودعوتها
لالنضمام إىل اتفاقية األمان النووي لتجنيب
املنطقة اآلثار السلبية عىل البيئة جراء ما قد
يرتتب من حوادث خطرية.
 .دتكيف الدول العربية مع ظاهرة تغري املناخ
خاصة وأن املنطقة العربية من أكثر مناطق
العالم تأثرا ً بتغري املناخ ،وأن يكون ذلك عىل
أساس اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري
املناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
 .هالحفاظ عىل املوارد الطبيعية واإلرساع يف
تنفيذ االسرتاتيجية الدولية الجديدة للتنوع
البيولوجي 2020م.

ϑ ϑاألمن املائي العربي
وانطالقا ً مــن إدراكنا لألهميــة القصوى لألمن
املائــي يف املنطقــة العربية باعتباره جــزءا ً من األمن
القومــي العربي ،آخذيــن يف االعتبار حقيقة الشــح
املائــي الــذي تعانــي منــه منطقتنــا ،فإننا ســنتابع
عــن كثــب تنفيــذ «اســراتيجية األمــن املائــي يف
املنطقة العربية» و«مرشوع اإلدارة املتكاملة للموارد
املائية» ،ملواجهــة التحديات واملتطلبات املســتقبلية
للمــوارد املائيــة بهدف تحقيــق التنمية املســتدامة،
وتوفري االحتياجات الحالية واملســتقبلية من املاء.

ϑ ϑالتعليم والبحث العلمي
التأكيد عىل مواصلة سعينا لتحسني جودة
التعليم واالرتقاء به وتوفريه كحق من حقوق
اإلنسان ،وامليض قدما ً يف دعم تنفيذ خطة تطوير
التعليم يف الوطن العربي بما يحقق أهدافها ،وااللتزام
بتشجيع البحث العلمي وزيادة املوازنات الخاصة
به ،وتشجيع ورعاية الباحثني واملبدعني العرب يف
مختلف مناحي البحث العلمي والتقني ،وتعزيز
تقنية املعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة للتنمية
الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.

ϑ ϑاألمن الغذائي العربي
وتأكيدا ً على حرصنا عىل توفير األمن الغذائي
ملنطقتنـا العربية فقـد وجهنا الهيئـات واملنظمات
املعنيـة للعمل عىل رسعـة تنفيذ الربنامـج الطارئ
لألمـن الغذائي العربي والتنسـيق يف ذلك مع الدول
العربية املستفيدة من مكونات الربنامج واملؤسسات
املالية العربية واإلقليمية والدولية والقطاع الخاص
العربـي الذي ندعوه للمسـاهمة يف تنفيـذ الربنامج
عرب االستثمار يف مرشوعاته.
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ϑ ϑالشباب 
تمكــن الشــباب مــن املشــاركة يف جهــود
التنمية املســتدامة ،وتعزيز قدراتهــم وتوفري البيئة
الداعمــة لتمكينهم من خالل التعليم النوعي وتوفري
املعلومــات والتدريــب املتطــور والرعايــة الصحية
املتكاملــة عــر سياســات واســراتيجيات متعــددة
األبعــاد وضمن رؤيــة موحدة ومتكاملة تســتوعب
الشــباب كرشكاء وليس فقط كمســتفيدين ،ويف هذا
اإلطــار نعرب عــن ارتياحنا ملا توصــل إليه املنتدى
الثالــث للشــباب العربــي ،كمــا ندعو لعقــد منتدى
للشــباب العربــي يف اململكــة العربيــة الســعودية
خالل ســتة أشــهر مــن تاريخــه ملناقشــة أولويات
الشباب يف املرحلة الراهنة وطرح القضايا األساسية
التي تمس مســتقبل وتطلعات الشــباب العربي من
خــال محــور رئيــس يركز عــى بحث آليــات خلق
فرص توظيف الشــباب وإتاحة فرص العمل الالئق
لهم ومكافحة البطالة ،وإتاحة مشــاركته السياسية
واالقتصاديــة واالجتماعية.
ϑ ϑاملرأة
وإدراكا ً منا للدور الهام للمرأة يف التنمية
فإننا نؤكد عزمنا عىل مواصلة الجهود الرامية
إىل تطوير النظم والترشيعات التي تمكن املرأة
من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء عىل
أميتها ،والعمل عىل توظيف طاقاتها عرب إتاحة
الفرص لها وعىل قدم املساواة ملزيد من املشاركة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ϑ ϑاملجتمع املدني
وانطالقـاً مـن إيماننـا بأهميـة دور منظمات
ومؤسسـات املجتمـع املدنـي كشركاء يف العمليـة
التنمويـة واالقتصادية واالجتماعيـة والذي أكدنا
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عليـه يف القمـم السـابقة ،نعـرب عـن ارتياحنا ملا
توصل إليه املنتـدى الثالث للمجتمع املدني العربي
للقمـة التنموية من أطر ملزيد مـن الرشاكة الفاعلة
بين الحكومات ومنظمات املجتمـع املدني لتحقيق
التنمية االجتماعية املنشـودة.
وختامـا ً ،نحـن قادة الـدول العربيـة املجتمعني
يف الريـاض قررنـا عقـد القمـة العربيـة التنمويـة:
االقتصاديـة واالجتماعيـة الرابعـة بعـد عامين يف
مطلـع 2015م يف تونـس بنـا ًء على دعـوة كريمـة
مـن الجمهورية التونسـية ملتابعة ما تـم إنجازه من
مقـررات وما جـاء يف هذا اإلعلان ،وتكليف املجلس
االقتصـادي واالجتماعـي واألمانة العامـة لجامعة
الـدول العربيـة بمتابعـة ذلـك وتقديـم تقاريـر
دوريـة بالتقـدم املحـرز إىل القمـم العربيـة ،وعقد
الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية :االقتصادية
واالجتماعيـة يف الجمهوريـة اللبنانيـة عـام 2017م.
ونتوجـــه بخالـــص الشـــكر والتقديـــر
إىل اململكـــة العربيـــة الســـعودية حكومـــة وشـــعبا ً
بقيـــادة خادم الحرمـــن الرشيفني امللـــك عبدالله بن
عبـــد العزيـــز آل ســـعود عـــى اســـتضافتها الكريمة
ألعمـــال القمـــة العربيـــة التنمويـــة :االقتصاديـــة
واالجتماعيـــة يف دورتهـــا الثالثـــة ،ونشـــيد باإلدارة
الحكيمـــة لصاحب الســـمو امللكي األمري ســـلمان بن
عبدالعزيـــز آل ســـعود ويل العهـــد نائـــب رئيـــس
مجلـــس الوزراء وزيـــر الدفاع لجلســـاتها ،وتتويج
نتائج أعمالها بقرارات مهمة ســـتعزز مسرية العمل
العربي املشـــرك وتسهم يف تحقيق الرخاء والتنمية
لدولنـــا ويف تجســـيد تطلعـــات شـــعوبنا يف تحقيـــق
التكامـــل االقتصادي العربي املنشـــود.
كمـا نعرب عـن تقديرنا لجهـود جامعة الدول
العربيـة وأجهزتهـا للتحضير وتوفير عوامـل
النجاح لهـذه القمة.
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الجدول  1مشاركة الدول العربية يف القمم العربية ( )2013-2004ومستوى التمثيل
رقم
الدورة

د.ع24 .
د.ع23 .

د.ع22 .
د.ع21 .

د.ع20 .
د.ع19 .

د.ع18 .
د.ع17 .

د.ع16 .

السنة

2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

الدوحة  -قطر

املدينة املضيفة

بغداد  -العراق

رست  -ليبيا

الدوحة  -قطر

دمشق  -الجمهورية العربية السورية
الرياض  -اململكة العربية السعودية

الخرطوم  -السودان

الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تونس – الجمهورية التونسية

عدد البلدان
العربية املشاركة

عدد البلدان العربية
املمثلة بمستوى رئيس الدولة*

21

9

22

14

22

16

21

11

21

16

22

13

22

13

22

13

22

14

*العدد يتضمّن فلسطني ممثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف حال حضوره.
املصدر :موقع جامعة الدول العربية عىل اإلنرتنت.http://www.lasportal.org ،
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مراحل التكامل االقتصادي اإلقليمي وتجارب
التكامل االقتصادي خارج الوطن العربي
مراحل التكامل االقتصادي اإلقليمي
تصنـف مشـاريع التكامـل يف أنـواع خمسـة
اعتمـادا ً على درجـة عمـق التكامل ،وتتـدرج من
مجـرد معاملة تفضيليـة يف أدنى مراحـل التكامل
إىل االتحـاد االقتصـادي يف أرقاهـا.1
ϑ ϑنظام التفضيل التجاري
وفيـه يخفَّـض معـدل التعرفـة الجمركية عىل
اسـترياد السـلع والخدمات بني البلدان املشتركة يف
النظـام بينمـا يبقـي كل بلد على معـدالت التعرفة
الجمركيـة لالسـترياد من باقي بلـدان العالم .وأهم
مثال عىل هـذا النظام هو العالقـة االقتصادية التي
نشـأت بين بريطانيـا العظمى والـدول التي كانت
مسـتعمرات سـابقة لها وعرف باسـم الكومنولث
الربيطاني .
ϑ ϑمنطقة التجارة الحرة
وفيها تلغى التعرفة الجمركية وكل الحواجز
التجارية فيما بني البلدان األعضاء ،ويحتفظ كل بلد
بحق تحديد تعرفاته الجمركية الخاصة بالبلدان
غري األعضاء .وينجم عن إلغاء التعرفة الجمركية
بني البلدان األعضاء إزالة التشّوه التجاري وخلق
تشّوه تجاري جديد بينها وبني باقي بلدان العالم.
والتأثري األوّل إيجابي ويسمى «توليد التجارة»،
ويعني الزيادة يف حجم التبادل التجاري بني
البلدان األعضاء ،الناجمة عن إزالة التعرفة
الجمركية عىل املستوردات من البلدان املشاركة يف
منطقة التجارة الحرة .أما التأثري الثاني فهو سلبي
ويسمى «تحويل التجارة» ،ويشري إىل الزيادة
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يف حجم التبادل التجاري بني البلدان األعضاء،
الناجمة عن انخفاض حجم استرياد هذه البلدان
من باقي بلدان العالم .ومن الناحية النظرية ،يمكن
أن تكون محصلة التأثريين إيجابية ،كما يمكن أن
تكون سلبية .وهناك مشكلة أخرى قد تنشأ يف نظام
منطقة التجارة الحرة ،وهي ما يسمّى «انحراف
التجارة» .فاحتفاظ الدول األعضاء يف االتفاقية
بمعدالت تعرفة جمركية متباينة مع سائر بلدان
العالم يؤدي إىل االسترياد من باقي بلدان العالم
إىل البلدان األعضاء ذات التعرفة العالية من خالل
البلدان األعضاء ذات التعرفة املنخفضة .وتستدعي
معالجة ظاهرة «انحراف التجارة» إنشاء جهاز
ملراقبة دخول املستوردات إىل بلدان منطقة التجارة
الحرة ،وتحديدا ً ملعايري «قواعد املنشأ» .وتظهر
مشكلتا «تحويل التجارة» و«انحراف التجارة»
أيضا ً يف نظام التفضيل التجاري.
وهناك أمثلة عديدة عىل مناطق التجارة الحرة
تشمل الرابطة األوروبية للتجارة الحرة ،ومنطقة
التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ،واتفاق منطقة
التجارة الحرة العربية الكربى.
ϑ ϑاالتحاد الجمركي
وفيه تقوم البلدان األعضاء يف اتفاقية تجارة
حرة بتحديد تعرفة خارجية مشرتكة عىل الواردات
من باقي بلدان العالم ،وبهذا يتقدم التكامل
التجاري خطو ًة أخرى بني هذه البلدان حني
يتشكل نظام «اتحاد جمركي» .ويف هذا النظام يتم
التخلص من مشكلتي «تحويل التجارة» و«انحراف
التجارة» ،ويتم من ثم التخلص من تكاليف أجهزة
املراقبة الرضورية يف نظام منطقة التجارة الحرة.
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وأبرز األمثلة عىل االتحادات الجمركية ،االتحاد
الجمركي للجنوب األفريقي الذي يضم جمهورية
جنوب أفريقيا وأربعة بلدان مجاورة.
ϑ ϑالسوق املشرتكة
يشكّل هذا النظام مرحلة متقدمة يف التكامل
االقتصادي ،فباإلضافة إىل التكامل التجاري الذي
يتحقق يف نظام االتحاد الجمركي ،تفتح السوق
املشرتكة الطريق للتكامل عىل مستوى عوامل
اإلنتاج حيث تُزال القيود املفروضة عىل حركة
اليد العاملة ورأس املال بني البلدان األعضاء
بشك ٍل تام .ومن األمثلة عىل هذا النظام السوق
املشرتكة ألمريكا الوسطى التي تضم كوستاريكا
والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغو؛
وكذلك السوق املشرتكة لبلدان املخروط الجنوبي
الذي يضم ستة بلدان يف أمريكا الجنوبية.
ϑ ϑاالتحاد االقتصادي
وهـو الشـكل األكثـر اكتمـاال ً مـن التكامـل
االقتصـادي ،وينشـأ بعـد أن يتـم توحيـد
السياسـات االقتصاديـة التـي تشـمل بعـض
تدابري السياسـات املاليـة والسياسـات النقدية
وسياسـات أسـعار الرصف ،إضافـة إىل بعض
السياسات ذات الطابع االقتصادي–االجتماعي.
وعـادة مـا تقـوم الـدول األعضـاء يف االتحـاد
االقتصـادي باالتفاق عىل إصـدار عملة موحدة
أو اإلبقـاء على العملات املختلفـة مـع توحيد
سياسـة سـعر الرصف .وأهم مثل على االتحاد
االقتصـادي هـو االتحـاد األوروبي حيـث أنه
تبنـى عملـة واحدة (اليـورو) ،كما أنشـأ البنك
املركـزي األوروبـي املكلـف بتنفيذ السياسـة
النقديـة لالتحـاد بأكمله.
ويظهـر من هـذا العـرض الرسيع أن تسلسـل
مراحـل التكامل االقتصـادي يبـدأ بتكريس حرية
التجـارة بين البلـدان األعضـاء ويتـوّج بالحرية
الكاملـة لحركة اليـد العاملة ورأس املـال ثم العمل
عىل تنسـيق السياسات االقتصادية وبناء مؤسسات
فـوق قُطريـة للإرشاف على تطبيـق السياسـات

املوحـدة .ولكـن يف الواقـع يمكـن أن يكـون هناك
تداخل بني هذه املراحل .فعىل سبيل املثال قد تتطلب
إزالة الحواجز أمام التجارة تنسـيق السياسات فيما
يتعلق بالرضائـب واإلعانات ،لضمان نجاح منطقة
التجـارة الحرة.
وينتظـر أن يؤدي التكامل اإلقليمي إىل توسـيع
حجم السـوق التي يجري فيها النشاط االقتصادي
لـكل بلد من بلـدان املنطقة ،ويؤدي هـذا بدوره إىل
تحقيـق الفوائـد التاليـة ،التي تتضاعـف قيمتها يف
حالة البلدان الصغيرة والضعيفة اقتصاديا ً:
› ›تحقيـق مكاسـب وفـورات الحجـم وذلك ألن
السـوق الكبيرة يف املنطقـة تسـمح لـكل بلد
بتحويـل املوارد مـن املرشوعات غير الكفؤة
التي تنتج لألسـواق املحليـة بتكلفة عالية ،إىل
وحـدات إنتـاج أوسـع نطاقا ً وأكثـر كفاء ًة يف
صناعـات أكرب حجما ً ،متخصصة متشـعبة يف
عناقيد مكثفة ،أكثر قدر ًة عىل املنافسة الدولية.
كما أن السـوق املوسـعة تتيح الفرصة للمزيد
مـن تقسـيم العمـل بين الصناعـات ،وضمن
الصناعـات ،ومـن ثـم ظهـور صناعـات أكثر
تطـورا ً وتعقيدا ً ال يسـتطيع أي بلد من بلدان
املنطقـة أن يتحمـل وحده متطلبات إنشـائها.
› ›يؤدي توسـيع حجم السوق إىل ترشيد اإلنتاج
وتيسري التجارة وذلك عن طريق تحسني البنى
األساسية ،فبعض هذه البنى ذات الصلة باملياه
والطاقـة واالتصاالت والنقـل واملحافظة عىل
البيئـة ال يمكن إنشـاؤها دون تعـاون البلدان
املجاورة.
› ›يـؤدي التكامـل اإلقليمـي إىل تعظيـم القدرة
التفاوضيـة ملنطقـة التكامـل يف عالقاتهـا
االقتصادية مع التجمعات االقتصادية الدولية.
فالسـوق األوسـع املتكاملـة تتمتـع بقـدرة
رشائيـة أكبر تمنحها قـوة تفـاوض أقوى يف
التعاملات التجاريـة فيمـا يتصل باألسـعار
ورشوط الصفقـات ،وتتيح لها حصانة أفضل
يف مواجهـة املمارسـات التمييزيـة للقـوى
االقتصاديـة التي تتحكم يف األسـواق العاملية،
كما أنها تعزز القدرة التفاوضية ضد الحواجز
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غير الجمركيـة ،التي يعتقد عىل نطاق واسـع
أنهـا من أهـم العوائق الرئيسـية املتبقية أمام
زيـادة وتوسـيع حجـم الصـادرات الصناعية
للبلـدان النامية.
› ›يفسح التكامل االقتصادي املجال أمام تجميع
املعـارف والخبرات ممـا يسـهل عمليـة نقل
التقانـة الحديثة يف البدايـة ،ويمكِّن يف مرحلة
الحقـة من إنتاج التقانـة ،وكل ذلك يعمل عىل
خلق صناعـات جديدة من الصناعـات العالية
التقانة.
› ›يفسـح التكامل االقتصادي املجـال أمام إقامة
مؤسسـات ال تقدر أي دولة مـن دول املنطقة
على إنشـائها منفـردة ،وخصوصـا ً يف مجال
بنـاء الجامعات املتميزة ،ومؤسسـات الرعاية
الصحيـة الكبيرة ،ومراكـز البحـث العلمـي
والتطويـر التقاني الراقيـة ،ما يفيض إىل الحد
من هجرة الكفاءات ،ويسهم يف استعادة بعض
مـن تلك التي تعيش خـارج الوطن.
› ›يفسـح التكامل االقتصادي املجال أمام تنسيق
وتنمية أنشطة االستثمار عىل مستوى املنطقة،
ممـا يعمل على رفع عائد االسـتثمار ويقل ّص
من أخطاره ،وهـذا يعمل بدوره عىل الحد من
هجـرة رؤوس األموال إىل خارج املنطقة.
وتـؤدي هـذه العوامـل مجتمعـة إىل زيـادة
معـدالت نمو الناتج املحيل اإلجمـايل يف املنطقة وإىل
تقليـص ملمـوس يف معـدالت البطالة.

مليـون من السـكان ،وناهز الناتج املحلي اإلجمايل
للبلدان الثالثة  16تريليون دوالر ،ومسـاهمة الفرد
يف الناتـج املحيل اإلجمـايل  40,000دوالر يف السـنة.
ويُلحـق باتفـاق حريـة التجـارة مرفقـان
مهمـان« :اتفاقية شـمال أمريـكا للتعـاون البيئي»
و«اتفاقيـة شـمال أمريـكا للتعـاون يف مجـال
العمل» .2
وبالنسـبة لالتفاقية األخرية ،تشير إحصاءات
الهجـرة للسـنة املاليـة  2006إىل دخـول 74,000
مهنـي تقريبـا ً ،مـن كنـدا ( )64,600واملكسـيك
( ،)9,200إىل الواليـات املتحـدة بغـرض العمـل
املؤقـت وفـق االتفاقيـة ،ولحـق بهـم  17,000من
ذويهـم وعـدد مـن أصحـاب الجنسـيات األخرى
املتزوجين بمواطنين كنديين ومكسـيكيني .كما
قـدّرت السـلطات الكنديـة أنـه بحلول نهايـة عام
 ،2006كان هنـاك حـواىل  25,000مواطن أمريكي،
و 15,000مواطن مكسيكي يُعتربون «عماال ً أجانب»
يف كنـدا .ويف عـام  ،2006بلـغ عدد الداخلين الجدد
إىل كنـدا  16,000من الواليات املتحـدة و 14,000من
املكسـيك.3
ولـم تسـفر االتفاقيـة عـن زيـادات كبيرة يف
الناتـج املحيل اإلجمايل يف أي من بلدانها ،ولكن تمثل
األثـر االقتصـادي األهم يف زيـادة التجـارة البينية
باملنتجـات الزراعيـة .ففي عام  2008صـدّرت كندا
بقيمة  400مليـار دوالر كندي تقريبا ً واسـتوردت
من الرشيكين بقيمة حـواىل  250مليار.4

تجارب التكامل االقتصادي خارج
الوطن العربي

› ›نظرة تفصيلية عىل األداء االقتصادي
يف مطلع كانون األول/ديسمرب ،1992
أبرمت كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا
واملكسيك ،بعد مفاوضات استمرت  14شهرا ً،
اتفاقية تقيض بإنشاء منطقة للتجارة الحرة.
ودخلت االتفاقية حيّز التنفيذ يف كانون الثاني/
يناير .1994
وتضمنـت االتفاقيـة مجموعة مـن البنود
أهمهـا :تحسين السياسـات االسـتثمارية
يف السـلع والخدمـات ،وتخفيـض الرسـوم
الجمركية تدريجيا ً عىل مدى  15عاما ً ،وتحرير

ϑ ϑمنطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية

()NAFTA

هـي منطقـة التجـارة الحـرة األكبر يف العالم
يف الوقـت الحـايل .أنشـئت يف كانـون الثاني/يناير
 ،1994وتضـم الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،أكبر
االقتصـادات يف العالم حاليا ً ،وكندا واملكسـيك .ويف
عـام  ،2010كانـت قـارة أمريـكا الشـمالية تغطّ ي
أكثـر من  20ألف كيلومرت مربـع ،وتضم قرابة 500
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حركة الشاحنات عرب الحدود للحد من تكاليف
النقل ،وتحرير انتقال رؤوس األموال ،وإزالة
القيود عىل االستثمارات يف القطاعات املختلفة،
باسـتثناء عـدد مـن القطاعـات مثـل النفـط
واالتصاالت.
وأتاحت هذه االتفاقية فرصة إزالة القيود
عىل تجارة حوايل  900سلعة ،فأسهمت يف تنشيط
التجارة البينية وإحالل املنتجات اإلقليمية محل
املنتجات املستوردة .وهدفت هذه االتفاقية إىل
زيادة معدل نمو الناتج املحيل والدخل يف البلدان
األعضاء ،وزيادة االستثمارات والسعي إىل رفع
معدل تشغيل القوى العاملة ،وال سيما يف املكسيك.
وبالنظـر إىل بعـض املـؤرشات االقتصادية
للبلـدان األعضاء ،يُالحـظ أن قيمـة الصادرات
األمريكيـة إىل كندا سـجلت ارتفاعا ً ووصلت إىل
 258.5مليـار دوالر يف عـام  2008بعـد أن كانت
 89.7مليـار دوالر يف عـام  .1992أمـا الـواردات
فارتفعـت قيمتهـا بمعدل أكثر مـن ثالث مرات
مقارنـة بما كانـت عليه يف عـام  1992لتصل اىل
 350مليـار دوالر تقريبـا ً يف عـام  .2008وقـد
سـجلت حركة املبادالت التجاريـة بني الواليات
املتحدة واملكسـيك ارتفاعـاً ملحوظا ً بعد دخول
اتفاقيـة التجـارة الحـرة حيّـز التنفيـذ مقارنة
بالفترة التي سـبقت التنفيذ (الشـكل .)1
وفيمـا يتعلـق بمعـدل نمـو الناتـج املحيل
اإلجمايل قبـل االتفاقية وبعدهـا ،يالحظ زيادة
بين الفرتتين  1992-1989و 2008-2003مـن

 4.8يف املائـة إىل  5.1يف املائـة يف الواليات املتحدة
األمريكيـة ،ومـن  1.4يف املائـة إىل  11.6يف املائة

الشكل  1تطور صادرات وواردات الواليات املتحدة األمريكية
(مليار دوالر)
مع كندا

مع املكسيك

الجدول  2بعض مؤرشات األداء االقتصادي لدول النافتا
الواليات املتحدة األمريكية
متوسط نمو الناتج املحيل اإلجمايل ()%
نسبة االستثمار األجنبي للناتج املحيل اإلجمايل
معدالت البطالة

كندا

املكسيك

1992-1989

4.8

1.4

..

2008-2003

5.1

11.6

9.3

1991

0.6

0.9

..

2008

2.3

5.4

0.1

1991

6.8

10.3

..

2008

5.8

6.1

3.5

املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات من .World Bank, 2011a
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يف كندا .كما سـجلت نسـبة االسـتثمار األجنبي
من الناتج املحيل اإلجمـايل ارتفاعا ً يف عام 2008
مقارنـة بعام  ،1991حيث ارتفعـت يف الواليات
املتحـدة األمريكيـة مـن  0.6يف املائـة اىل  2.3يف
املائـة ،ويف كندا من  0.9يف املائـة إىل  5.4يف املائة.
وبتتبع معدالت البطالة لـدول النافتا قبل وبعد
االتفاقيـة ،نالحـظ أنهـا انخفضـت بين عامي
 1991و 2008مـن  6.8يف املائـة إىل  5.8يف املائة يف
الواليـات املتحدة األمريكية ومـن  10.3يف املائة
إىل  6.1يف املائـة يف كنـدا (الجدول .)2
«ϑ ϑبريكس»
يمثل االسم االختصاري باللغة اإلنكليزية
الحروف األوىل من أسماء الربازيل ،وروسيا،
والهند والصني ،وكل من االقتصادات األربعة
ضخم ومرشح ملكانة هامة يف املستقبل القريب.
وهي تضم مجموع ًة ربع مساحة األرض وأكثر
من  40يف املائة من سكان العالم ،ويقارب ناتجها
املحيل اإلجمايل ،بمعادل القوة الرشائية 20 ،تريليون
دوالر (يف عام  ،2010تفوّق الناتج املحيل اإلجمايل
للصني عىل اليابان مسجالً  5.9تريليون دوالر،
فأصبحت االقتصاد الثاني يف العالم بعد الواليات
املتحدة األمريكية) .وينتظر أن يتفوّق ناتج الكتلة
االقتصادي ،باعتبارها الكتلة األرسع نموا ً يف العالم،
عىل مجمل االقتصادات السبعة األضخم يف العالم
( )G7بحلول عام .2030
وبينمـا يُنتظر أن تنمو الصين والهند لتصبحا
أكرب مو ِّردين للسـلع املصنعـة والخدمات يف العالم،
تسـيطر روسـيا والربازيل باألسـاس عىل خدمات
تزويد العالم باملـواد األوليّة .5وبني البلدان األربعة،
تعد الربازيل املرشـح الوحيد الـذي يمكن أن يجمع
بني القطاعات الثالثة :التصنيـع والخدمات واملواد
األولية.
ويشـكل هذا التنـوّع يف اإلمكانـات والبنية
ّ
االقتصادية أساسا ً منطقيا ً للتعاون االقتصادي بني
هذه البلدان.
وقد كانت جنوب أفريقيا تطمح إىل االلتحاق
بالكتلة ،وإن ظل البعض يعتربها «أصغر من الالزم»
بسبب عدد سكانها الذي ال يتجاوز  50مليون نسمة.
()BRICS
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ولكن عندما شكلت مجموعة الدول األربع املؤسسة
كيانا ً سياسيا ً ،دعت جنوب أفريقيا لاللتحاق ،ومن
ثم أصبح االسم االختصاري «بريكس».
ويف اجتمـاع القمّـة األول لقـادة بريكـس
(حزيران/يونيـو  ،)2009أصـدر إعلان يدعـو إىل
إقامـة نظام عاملـي ،متعـدد األقطـاب ،ديمقراطي
وعـادل ،وهـو ما يدعـو إىل االحتفـاء بهـذا التكتل.
ومـن املرشـحني املحتملين لالنضمـام إىل
بريكـس ،إندونيسـيا وتركيا واملكسـيك ونيجرييا،
وجميعهـا تعد أكثـر تقدمـا ً اقتصاديا ً مـن البلدان
العربيـة .
ولنـا أن نتسـاءل كيـف ،بالقيـاس على مثـل
هـؤالء ،تبقـى بلـدان مثـل جيبوتـي وموريتانيـا
واليمـن ،وحتـى البلـدان العربيـان األكبر ،مصر
واململكـة العربيـة السـعودية ،مصرة على البقاء
منفـردة ،إهمـاال ً لفرصة التكامل العربـي التي هي
طـوق النجاة من التخلـف والضعف يف هـذا العالم
التنافسي الرشس.
ϑ ϑاالتحاد األوروبي
وهـو مثلنـا األهم العتبـارات القـرب الجغرايف
والتاريخ املتشـابك.
هـو اتحـاد اقتصـادي وسـيايس قريـب مـن
االتحـاد املقترح كغايـة للتكامل العربي الشـامل.
وتعـود بدايـات االتحـاد إىل اتفاقيـة جزئيـة هـي
«جماعـة الفحـم والصلـب األوروبيـة» و«الجماعة
االقتصادية األوروبية» التي تكوّنت من سـتة بلدان
أوروبيـة يف عـام .1958
وقد تأسس بعد الحرب العاملية الثانية يف عام
 ،1950بست دول هي أملانيا ،وإيطاليا ،وبلجيكا،
وفرنسا ،ولكسمربغ ،وهولندا .ثم انضمت
الدنمارك وإيرلندا واململكة املتحدة إىل االتحاد
يف بداية عام  ،1973ثم أصبحت اليونان العضو
العارش يف عام  1980وتبعتها إسبانيا والربتغال
بعد خمس سنوات .ويف عام  ،1987وقّعت دول
االتحاد عىل القانون األوروبي املوحّ د الذي وفر
أساسا ً لربنامج مدته ستة أعوام لدراسة تبعات
حرية تدفق التجارة الحرة عرب حدود الدول
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األعضاء يف االتحاد األوروبي تمهيدا ً إلنشاء
السوق املوحدة .ويف عام  ،1993اكتملت السوق
املوحّ دة أو املشرتكة بمنح الحريات لحركة
السلع والخدمات واألشخاص واألموال .ويف عام
 ،1995انضمت إىل االتحاد ثالث دول أخرى هي
السويد وفنلندا والنمسا ،ليصبح عدد أعضاء
االتحاد األوروبي خمس عرشة دولة .وتوسع
االتحاد وتدرج إىل أن وصل عدد الدول األعضاء
فيه إىل  25دولة ،حيث انضمت عرش دول يف
عام  2004وهي إستونيا ،وبلغاريا ،وبولندا،
والجمهورية التشيكية ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا،
وقربص ،والتفيا ،ولتوانيا ،ومالطة .وانضمت
كل من بلغاريا ورومانيا لالتحاد يف عام 2007
ثم كرواتيا يف عام  2013بحيث صار عدد دول
االتحاد األوروبي حتى هذا التاريخ  28دولة.
ويعترب االتحاد األوروبي أكثر التكتالت ىف
العالم اكتماال ً من حيث البنى التحتية والهياكل
املؤسسية ،وتمثل تجارته أكثر من ثلث التجارة
العاملية ويحصل عىل أكرب دخل قومي يف العالم.
وقـد ازدادت قوّته بإضافة مجاالت مسـتحدثة
لسياسـاته املوحّ ـدة .وهـو بهـذا نمـوذج مهم عىل
النمو املتدرّج يف النطاق واملهام شـاركت فيه أجيال
متتاليـة من اآلباء املؤسسين للتكامـل األوروبي.
وأقامـت اتفاقيـة «ماستريخت» يف عـام 1993
كيـان االتحـاد بشـكله الراهـن وتضمنـت معاهدة
لشـبونة يف عام  ،2009أحدث التعديالت الدستورية
املنظمـة لالتحاد.
ويمـارس االتحـاد األوروبـي اختصاصاتـه من
خالل نسـق من املؤسسـات الفوق قُطرية املسـتقلة،
وعرب التفاوض بني حكومـات الدول األعضاء .وتضم
املؤسسـات املهمـة لالتحـاد األوروبـي املفوضيـة،
ومجلس االتحاد األوروبي ،ومحكمة العدل األوروبية،
والبنك املركـزي األوروبي ،والربملـان األوروبي الذي
ينتخبه مواطنو االتحاد األوروبي كل خمس سـنوات.
ويتعدى عدد سكان االتحاد األوروبي 500
مليون نسمة ( 7.3يف املائة من سكان العالم) ،ويف
عام  ،2010تجاوز مجموع الناتج املحيل اإلجمايل
يف االتحاد  16مليار دوالر ،بمعادل القوة الرشائية،

الشـكل  2الناتج املحيل اإلجمايل ،االقتصادات العرشة األضخم
يف العالم( 2010 ،مليار دوالر)

املصدر :البنك الدويل ،قاعدة بيانات مؤرشات التنمية يف العالم.

ما يضعه يف املوقع األول بني القوى االقتصادية
األضخم يف العالم ،وليس من بينها دولة عربية
واحدة ،وإن كان مجمل البلدان العربية يأتي،
بمعيار الناتج املحيل اإلجمايل ،يف املركز الخامس
بعد االقتصادات األربعة األكرب يف العالم (الشكل .)2
وأقام االتحاد األوروبي سوقا ً موحّ دة من خالل
مجموعة من القوانني التي تطبق يف جميع الدول
األعضاء .وداخل منطقة «شينجن» ،التي تضم جميع
دول االتحاد األوروبي ودول أخرى يف أوروبا،
ألغيت إجراءات التأشريات وفحص جوازات السفر
عىل الحدود ألن سياسات االتحاد األوروبي تضمن
حرية انتقال البرش ،والسلع والخدمات ،ورأس املال
داخل منطقة االتحاد.
كمـا يعمـل االتحـاد األوروبـي على وضـع
الترشيعات املوحـدة يف مجاالت العدالـة ،والتجارة
والزراعـة واملصايد والتنميـة اإلقليمية ،وهي تويل
املناطـق األقل تقدما ً عناية خاصـة ودعما ً تفضيليا ً.
وأنجـز االتحـاد األوروبـي الوحـدة النقديـة
بإنشـاء منطقة «اليورو» ،وحدة النقـد األوروبية،
يف عـام  ،1999وأصبحـت املنطقة تضم يف بداية عام
 2012سـبعة عشر عضوا ً.
ويسـعى االتحاد األوروبي للقيام بدور موحد،
من خلال سياسـة خارجيـة وأمن مشتركة ،وإن
كانت ما زالت يف األسـاس تابعة لسياسـة الواليات
املتحـدة الخارجية.
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ومــن املهــم ،مــن منظــور البلــدان العربيــة،
اإلشــارة إىل صندوقني أنشــأهما االتحاد األوروبي
ألغــراض «البنــى الهيكليــة» و«التماســك» لتنميــة
املناطــق األقــل تقدمــا ً يف منطقــة االتحــاد والتــي
توجد أساســا ً يف دول وســط وجنــوب أوروبا .كما
أنشــأ االتحاد صناديــق للمعونــات العاجلة يف حالة
الكــوارث ،وملســاعدة الــدول الطامحــة للعضويــة
عىل ضمــان تلبيــة متطلبــات االتحــاد األوروبي يف
الدولــة العضو.
وتتبنـى «برامج البحـث والتقانـة» مرشوعات
البحث والتطوير من جميع أعضاء االتحاد األوروبي،
أو مـن رشاكات بني مؤسسـاتها ،يف مجـاالت معيّنة
ذات أولويـة للبحث األوروبي املشترك.
ويعمـل االتحاد األوروبـي عىل تحسين البنية
األساسـية العابـرة للحـدود يف منطقـة االتحاد من
خالل «الشـبكات عبر األوروبية».
ويف كل مـا سـبق مـؤرشات هاديـة ملشروع
التكامـل العربـي الشـامل املقترح يف التقريـر.
ϑ ϑتجمع بلدان األنديز
تجمّـع بلـدان األنديز هـو تجمّع يضـم أربعة
بلـدان من أمريكا الالتينية هي :إكوادور وبوليفيا
وبريو وكولومبيا وهي البلدان املؤسسـة للتجمع.
ويضاف إليهـا البلدان الرشيكة وهـي :األرجنتني
وأوروغـواي وباراغـواي والربازيـل وتشـييل،
والبلـدان املراقبان :بنما واملكسـيك.
وأنشـئ تجمّع بلـدان األنديز بموجـب اتفاقية
قرطاجنـة التـي تـم التوقيـع عليهـا يف بوجوتـا
(كولومبيـا) يف عـام  .1969وجـرى تعديـل هـذه
االتفاقيـة من خالل عدة بروتوكـوالت :بروتوكول
كوينـو (إكـوادور) يف عـام  ،1987وبروتوكـول
إصلاح اتفاقيـة قرطاجنة يف عـام .1996
ويهـدف التجمّع إىل تعزيـز التضامن وتقليص
الفوارق يف مسـتويات التنمية بني الـدول األعضاء،
والسـعي لتحقيـق التحسّ ـن املطـرد يف مسـتوى
معيشـة سـكان منطقـة التكامـل اإلقليمـي.
وتعترب تجربة بلـدان األنديز يف مجال العمليات
التكاملية للتخطيط الصناعي اإلقليمي ،والتخطيط
()Andean Community
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املشترك لالسـتثمارات ،التجربة الرائدة بني بلدان
العالـم الثالـث ،حيـث تتميّـز اتفاقيـة قرطاجنـة
بالعمـل على إخضـاع التطـوّر الصناعـي يف بلدان
األنديـز إىل جهد تخطيطي مشترك يراعـي العدالة
التوزيعيـة ملنافـع التكامـل .وقـد وافقـت البلـدان
األعضـاء يف تجمـع األنديـز على عمليـة توطين
االسـتثمارات فيما بينهـا واالشتراك يف تنفيذ هذه
املرشوعـات تحقيقـاً ملصالحها املشتركة وبغرض
الوصـول إىل تنميـة متوازنة ومتسـقة عىل الصعيد
اإلقليمي .
وقد قدمـت مجموعة بلـدان األنديـز ابتكارات
جديدة يف أربعة مجاالت رئيسـية هي:
 .أالهيـكل املؤسسي الذي تمـارس من خالله
عملية التكامل.
.باملعاملـة الخاصة للدول األقـل نموا ً يف إطار
تجمع بلدان األنديز.
.جالربمجة الصناعية.
 .دالتفاوض بشأن عقود التكنولوجيا مع
الرشكات الدولية املتعددة الجنسيات.
أقامت املجموعة هيكالً مؤسسيا ً يعتمد عىل
درجة عالية من العمل الجماعي إذ تضمّن الهيكل
التنظيمي جهازين رئيسيني تعاونهما بعض
اللجان ،6وهما:
 .1املفوضيـة ( )the Commissionومقرهـا
ليما (بيرو) وتمثل السـلطة العليـا التي تقوم
بوضـع السياسـة العامة للمجموعـة وتتّخذ ما
يلزم مـن خطـوات لتحقيـق أهدافهـا وتوفيق
سياسـاتها االقتصاديـة ،مـع مراعـاة املعاملـة
الخاصـة املقررة للدولتني األقل نموا ً (إكوادور،
وبوليفيا) .
 .2اللجنة التوجيهية ( )the Juntaوهي تقوم
بأعمال األمانة العامة وتقوم بإعداد الدراسات
الفنية الالزمة لتنفيذ قرارات املفوضية ،وهي
تضم إدارات للربامج املختلفة للتنمية الزراعية،
والتنمية الصناعية ،والتكنولوجيا ،والتكامل
العمراني ،وبرامج مساعدة بوليفيا.
وهناك عدد من الهيئات االستشارية املتخصصة
يف إطار تجربة بلدان األنديز أهمها :مؤسسة التنمية
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لألنديز التي تسهم يف تمويل ودراسة العديد من
املرشوعات املشرتكة.
أما املجال الثاني الذي قدمت فيه املجموعة
ابتكارا ً جديدا ً ،فيتعلق باملعاملة الخاصة التي تلقتها
اإلكوادور وبوليفيا .فعىل الرغم من أن املجموعة
تقوم عىل أساس املساواة القانونية بني األعضاء،
وجدت أنّ فكرة املساواة املطلقة ال يمكن أن تكفي
يف ظروف عدم التكافؤ واختالف مستويات نمو
القوى اإلنتاجية فيما بني الدول األعضاء ،ومن ثم
منحت كالً من اإلكوادور وبوليفيا معاملة تفضيلية
خاصة يمكن اتباعها يف معظم خطوات التكامل.
وال يقترص نظام املزايا الذي يتمتع به البلدان عىل
مجال التبادل التجاري بني أعضاء املجموعة ،بل
يمتد بالرضورة إىل مجال الخطط الصناعية ،والذي
يعترب الركن األسايس يف اتفاقية قرطاجنة .فبالنسبة
ألسلوب تخطيط وتوطني االستثمارات ،ات ِّفق عىل
أن يتم البدء بهذين البلدين ،بحيث يمكنهما تنمية
وتطوير اإلنتاج يف مجال الصناعات األساسية.
وإذا كانت املرشوعات التي اختص بها البلدان تعد
مرشوعات متوسطة الحجم باملقاييس العاملية ،إال
تغيات جوهرية يف الهياكل الصناعية
أنّها أحدثت ّ
لهذين البلدين.
واملجـال الثالـث يتعلـق بالربمجـة الصناعيـة.
فمنـذ البداية قسـمّت اتفاقيـة قرطاجنـة املنتجات
الصناعيـة إىل مجموعتني كبريتين .تضم املجموعة
األوىل املنتجـات التـي ينبغي أن يعهـد إىل األعضاء
بإنتاجها يف ظل التخطيط التأشيري املشترك ،أي
أن تكـون القرارات املتعلقة بها محصلة لدراسـات
ومشـاورات جماعيـة بين األعضـاء .وتغطي هذه
املجموعـة منتجـات الصناعـات املعدنيـة وصناعة
السيارات والكيماويات والبرتوكيماويات
والكهربـاء وغري ذلـك من الصناعـات ذات األهمية
التكنولوجية واالستراتيجية .أمّـا املجموعة الثانية
فتضـم باقي املنتجـات ،وترتك قـرارات إنتاجها يف
الدول األعضاء لقوى السـوق ،مع إقـرار تخفيض
الرسـوم الجمركيـة وإزالـة الحواجـز الجمركيـة
املفروضـة عليهـا إىل أقصى درجة وفقـا ً للربنامج
الخاص بتحريـر التجارة.

وبنـاء عىل ذلـك ،أقـام تجمّـع األنديز تقسـيما ً
إقليميـا ً للعمـل على مسـتوى األنشـطة الصناعية
الهامـة فيمـا بينهـا ،وهـو األمـر الـذي ال يـزال يف
مراحلـه األوىل وغري الناضجـة يف ترتيبات التكامل
األخـرى يف البلدان النامية .وقد قامـت هيئة التنمية
لبلـدان األنديز بإصـدار وثيقة يف عـام  1987تحدد
معايير تقييـم «املحتـوى التكاملي للمرشوعات»،
مـن حيـث املوقـع الجغـرايف والتـوازن القطاعـي
وحجم االسـتثمار واملبيعات والنقـد األجنبي املولّد
واإلحلال محل الـواردات مـن خـارج املنطقة.
وقـد جعلـت املجموعـة برنامـج الصناعـات
املعدنيـة والهندسـية بمثابة البنيـة االرتكازية عىل
غـرار اتفاقيـة الفحـم والصلب يف تجربـة الجماعة
االقتصاديـة األوروبيـة ،وتشـمل قائمـة املنتجات
التي يتضمنها الربنامج  91فرعا ً من فروع النشـاط
الصناعـي .وقـد اسـتخدم يف وضـع هـذا الربنامج
أسـلوب راعى املعايري الالزمـة لتحقيق التوافق بني
التكنولوجيا املسـتخدمة يف العمليـات اإلنتاجية مع
متطلبات املعايير االقتصادية يف اختيـار الوحدات.
ومن ثم تـم تصميم الوحدات اإلنتاجية عىل أسـاس
أن تشـكّل فيما بينها عناقيد متكاملة بحيث يمكنها
اسـتيعاب التكنولوجيا الرئيسية املتعلقة بالصناعة
ككل مـن طرق وسـباكة وصناعة آالت.
واملجـال الرابع الهام يف تجربـة بلدان األنديز هو
وضع إطار جماعي للتفاوض عىل عقود التكنولوجيا
مع الرشكات الدولية املتعددة الجنسيات لتحقيق أكرب
قـدر من التوزيع العادل للمكاسـب بني بلدان األنديز
املسـتوردة للتكنولوجيـا ،مـن ناحيـة ،والشركات
الدولية املصدرة للتكنولوجيا ،من ناحية أخرى .ومن
أهـم مـا نصت عليـه اتفاقيـة قرطاجنة إعـداد نظام
مشترك لرأس املـال األجنبـي والعالمـات التجارية
وبـراءات االختراع والرتاخيـص وحقـوق االمتياز
(عـام  .)1970وقـد تـم تعديـل هـذا النظـام بعـدة
قرارات الحقة ،وركزت تلـك القرارات التكميلية عىل
أال تتضمن عقود الرتخيص إسـما ً تجاريـاً معينا ً ،أو
أي نصـوص تقييديـة ،كأن يقيّـد أو يمنـع التصدير
أو البيـع يف دول معينة للمنتجات التي تحمل االسـم
التجاري ،أو تفرض استخدام خامات أو سلع وسيطة
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أو رأسـمالية يوردهـا صاحـب االسـم التجـاري أو
فروعه ،أو تشترط اسـتخدام أفـراد يعيّنهم صاحب
العالمة التجارية.7
وقـد حققّـت هـذه التجربـة نجاحـا ً يف عقـود
صناعة السيارات حيث تم اعتماد املجال االقتصادي
اإلقليمي كأساس لتطوير إطار للتفاوض الجماعي
لبلـدان األنديز حـول عقـود نقـل التكنولوجيا مع
الشركات الدولية بهدف تعظيم املكاسـب ملجموعة
بلدان األنديز بدال ً مـن أن يتفاوض كل بلد عىل حدة
مع الرشكات الدولية.
وقـد أفـاض فايتسـوس (بريو) يف اإلشـارة إىل
الدروس املستفادة من هذه التجربة يف حالة البلدان
النامية.8
ϑ ϑتجمّع املريكوسور
يعترب تجمّع بلدان املريكوسـور لدول املخروط
الجنوبـي ألمريـكا الالتينيـة مـن أهـم التجمعـات
التكامليـة يف أمريـكا الالتينية ،وتعتبر ركيزة هذا
التجمـع دولتـان مـن أهـم دول أمريـكا الالتينيـة
االقتصاديـة همـا :األرجنتين والربازيـل .وقـد تم
تأسـيس هذا التجمّـع يف عام  1991بتوقيـع اتفاقية
أسونسيون ( )Asuncionبمشـاركة أربع دول هي:
األرجنتني وأوروغـواي وباراغواي والربازيل .وتم
تحديـث االتفاقيـة يف عـام  1994من خلال اتفاقية
أورو بريتـو ( .)Ouro Pretoوقـد وقّعـت فنزويلا
على االتفاقيـة يف حزيران/يونيـو  .2006ولبلـدان
تجمـع األنديـز ،اإلكـوادور ،وبوليفيـا ،وبيرو،
وكولومبيـا ،صفـة األعضاء املشـاركني.
وتعـود بدايـة تجمّـع املريكوسـور إىل اتفـاق
التعـاون واالندمـاج االقتصاديين املوقّـع بين
األرجنتني والربازيل يف عـام  ،1985كونهما دولتني
محوريتين يف أمريـكا الالتينيـة .ثـ ّم وقّـع البلدان
معاهـدة التعاون والتكامـل والتنميـة التي دخلت
حيّـز التنفيـذ يف عـام  ،1989ووضعت إطـارا ً عاما ً
للتكامـل االقتصـادي .ونظـرا ً لوقـوع أوروغواي
وباراغـواي جغرافيـا ً بين األرجنتين والربازيل،
ولرتكّـز معظـم تجارتهما مع الدولتين الكبريتني،
انضما إىل سـوقهما املشتركة ،وتـم توقيع معاهدة
()Mercosur
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أسونسـيون (باراغـواي) املعروفة باسـم اتفاقية
املريكوسـور يف عام .1991
ويف عـام  1995تـم توقيـع اتفاقيـة ارتباط بني
بلـدان تجمـع املريكوسـور وبوليفيا التـي انضمّت
إىل منطقـة التجـارة الحرة يف أوائل عـام  1997ولم
تنضـم إىل االتحـاد الجمركـي .وباملثـل ،تـم عقـد
اتفاقية ارتباط تجاري مع شـييل يف ترشين األول/
أكتوبر  1996على أن تظل خارج االتحاد الجمركي.
وتهـدف االتفاقية إىل تحرير التبـادل التجاري
للسـلع والخدمات وعوامل اإلنتاج فيمـا بني الدول
التوصل إىل تعرفة جمركية موحّ دة
ّ
األعضاء بهدف
إزاء العالـم الخارجـي واتبـاع سياسـة تجاريـة
موحّ ـدة يف املفاوضات التجاريـة يف املحافل الدولية
املختلفـة .كما تهدف االتفاقية إىل التنسـيق يف مجال
السياسـات االقتصاديـة الكليـة والقطاعيـة للدول
األعضـاء يف املجـاالت التالية :الزراعـة ،والصناعة،
والرضائـب ،ونظم الصرف األجنبي .كمـا تم إيالء
أهميـة خاصـة للبنيـة التحتيـة املشتركة يف مجال
النقـل واالتصاالت وإجـراء التعديلات الترشيعية
الالزمة لتسـهيل العمليـة التكاملية.
وقـد سـمحت اتفاقيـة أسونسـيون بتحريـر
التبـادل التجـاري بين الـدول األعضـاء برسعـات
مختلفـة خلال الفترة االنتقاليـة .وقـد أنشـئت يف
مونتفيديـو (أوروغـواي) «أمانـة إداريـة» تعـاون
مجموعة السـوق املشتركة (الجهاز األعىل املسؤول
عن القيادة السياسـية واالقتصادية للمريكوسـور)،
وتقوم بإعداد الدراسـات الالزمة للقضايا التكاملية
امللحـة وكذلك تسـهيل تصديق األجهـزة الترشيعية
ّ
.
الوطنية عىل قرارات أجهزة الجماعة كما أنشـئت يف
أوروغواي مفوضية قطاعية للمريكوسـور من أجل
تسـهيل املشـاركة يف عملية التكامـل اإلقليمي.
وعلى الصعيـد القطاعـي اهتمـت مفوضيـة
التجارة يف إطار تجمع املريكوسور بتحرير منتجات
رئيسـية ،فشـكّلت لجنة فنية لدراسة تحرير تجارة
السـيارات وفرض تعرفة خارجية مشتركة وإزالة
الحوافـز املحليـة التي تؤدي إىل انحراف املنافسـة،
والعمـل على إحلال نظـام إقليمـي محـل النظـم
القطريـة بحلـول عـام .9 2000
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ومـن التطـوّرات الهامـة يف مسيرة التكامـل
بني بلدان أمريـكا الالتينية التقارب الذي حدث بني
تجمـع بلـدان األنديز وتجمـع بلدان املريكوسـور.
فقـد تمكّـن التجمّعـان من توقيـع اتفاقيـة يف عام
 1998تلزمهمـا بإنشـاء منطقة تجـارة حرة يف عام
 .102000وجـرى تأكيـد ذلـك أثنـاء اجتمـاع وزراء
الخارجيـة لتجمـع بلـدان األنديز واملريكوسـور يف
مونتفيديـو (أوروغـواي) يف آب/أغسـطس .2003
ومــن ضمــن املرشوعــات التكامليــة العابــرة
لبلــدان أمريــكا الالتينية مبادرات إنشــاء بنية تحتية
مشــركة بني بلــدان أمريــكا الالتينية ومــن ضمنها
«طريق بــن املحيطــن» (،)Inter-oceanic Highway
وبنــك الجنــوب األمريكــي الالتينــي ،وبنــك التنمية
لبلــدان الكاريبي.
ϑ ϑرابطة دول جنوب رشق آسيا
أنشـئت رابطـة دول جنـوب رشق آسـيا
(اآلسـيان) يف  8آب/أغسـطس  1967يف بانكـوك،
عاصمـة تايالنـد ،بين الـدول الخمـس املؤسسـة
وهـي :إندونيسـيا ،وتايالنـد ،وسـنغافورة،
والفلبين ،وماليزيا .وانضمت بروني دار السلام
يف  8كانـون الثاني/ينايـر  ،1984وفييت نام يف 28
تموز/يوليـو  ،1995وجمهوريـة الو الديمقراطية
الشـعبية وميانمـار يف  23تموز/يوليـو ،1997
(11 )ASEAN

وكمبوديـا يف  30نيسـان/أبريل  ،1999وبذلـك
اكتمل تشـكيل رابطة دول جنوب رشق آسيا بعرش
دول أعضـاء.
ويرتكّـز املنهـج التعاوني الـذي اعتمدته بلدان
اآلسـيان عىل العوامـل التالية:
•اتباع النمـط التقليدي للتنميـة القائم عىل
اإلحلال محل الواردات أي زيـادة الصادرات
وتقليـل الـواردات مـن خلال تعزيـز جهود
التصنيـع الداخيل باالعتماد على وفرة املوارد
الطبيعيـة وتطوير املـوارد البرشية.
•اتبـاع سـنغافورة وماليزيـا سياسـات
تصنيـع منفتحـة على الخـارج.
•زيـادة االعتماد عىل السياسـات االدخارية
واالستثمارية املحلية لتقليل الحاجة إىل موارد
ماليـة خارجيـة عىل نحـو ما حـدث يف معظم
بلدان العالم الثالث.
وقد حققت الدول الخمس املؤسسة لرابطة
اآلسيان خالل مرحلة السبعينات والثمانينات من
القرن املايض نموا ً اقتصاديا ً هائالً ،حيث أنّ دول
اآلسيان تعترب من أكرب الجهات املصدّرة يف العالم
لخمس سلع أولية .وتصدّر تايالند وفيتنام 60
يف املائة من تجارة العالم باألرز ،ويف عام ،1995
صدّرت إندونيسيا وتايالند وماليزيا أكثر من  80يف
املائة من تجارة املطاط يف العالم.

الجدول  3مؤشرات مختارة للتجارة الدولية لدول اآلسيان
املؤرش
مجموع املبادرات
التجارية

1998

مليون دوالر
الزيادة ()%
مليون دوالر
الزيادة ()%
بالنسبة إىل إجمايل التجارة ()%
إجمايل التجارة ()%
الصادرات ()%
الواردات ()%

2000

2003

576 108

759 101

824 539

2008

2009

2010

2 045 731 1 536 878 1 897 127

-17

21.8

15.5

17.8

-19

33.1

120 918

166 846

206 732

470 112

376 177

519 805

-19.4

25.8

29.3

17

-20

38.2

21

22

25.1

24.8

24.5

25.4

119.3

126.5

114.2

125.4

102.2

110.1

65.6

68.3

62.7

64.6

53.9

57.6

53.7

58.1

51.5

60.8

48.3

52.4

نسبة الصادرات

من إجمايل صادرات العالم ()%

5.7

6.3

6.0

6.1

6.5

7.0

نسبة الواردات

من إجمايل واردات العالم ()%

4.6

5.2

4.8

5.6

5.8

6.4

التجارة البينية
النسبة من الناتج املحيل
اإلجمايل
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وقـد اهتمـت رابطـة بلـدان اآلسـيان يف البداية
بإشـاعة السلام يف منطقـة تمزّقهـا النزاعـات
والحـروب .وتمثّل ذلك يف إعلان كواالملبور يف بداية
عام  1991الذي أكّد عىل إنشـاء منطقة سالم وحرية
وحياد .ولهذا ضعُف االهتمـام يف البداية بالرتتيبات
اإلقليمية سـواء لتنمية اإلنتاج أم التبـادل التجاري.
وقـد اتّجهـت الرابطـة خلال الثمانينـات إىل
إجـراء مراجعة تهدف إىل تعزيـز تعاونها يف املجال
الصناعـي ،وعقـدت اتفاقيـة لتحسين التعـاون
االقتصـادي ومراجعـة أوجـه التعـاون يف مجاالت
الصناعة والعلـم والتكنولوجيا والخدمات وامللكية
الفكرية .
ورغم النشـأة املتواضعة لتجمّع دول اآلسـيان،
قـرّر زعماء املجموعـة يف القمة الثالثـة عرشة التي
عقدت يف سـنغافورة يف  20ترشيـن الثاني/نوفمرب
 2007وضع خطة رئيسـية إلنشاء جماعة اقتصادية
بحلـول عـام  ،2015وذلـك بهـدف تعزيـز التكامل
االقتصادي سـعيا ً إىل خلق سـوق موحّ دة ،والرتكيز
على تكامل الصناعـات بني بلدان املنطقة تشـجيعا ً
لتوكيل ( )Outsourcingالنشـاط االقتصادي داخل
املنطقة .
ومـن املبـادرات الهامـة يف إطار تجربـة بلدان
اآلسـيان برنامج الرتابط الصناعي اآلسـياني الذي
اقرتحتـه غرفـة التجـارة والصناعـة للرابطـة.12
ويركّـز هذا الربنامج عىل تنفيـذ مرشوعات صغرية
ومتوسـطة الحجـم يف السـوق اإلقليميـة ،نظرا ً إىل
محدوديـة حاجتهـا التمويلية مع ارتفاع إسـهامها
يف توفير فـرص العمل .ويجـري توزيـع حزم من
مرشوعـات فـروع صناعيـة جديـدة على الـدول
األعضـاء يف موقـع أو اثنين ،بـدءا ً بصناعـة قطـع
السـيارات ،لتمكينها من اكتساب الخربة يف مجاالت
جديدة بـدال ً من االكتفاء باملجـاالت التي يتأكد فيها
توفّر مزايا نسـبية سـابقة .ويصحب ذلـك االتفاق
إزالة العقبـات أمام التبادل التجـاري ملنتجات هذه
املرشوعات .
وتـم االتفـاق أيضا ً عىل إنشـاء بنك اسـتثماري
مشترك برأسـمال  50مليـون دوالر ،للمعاونـة يف
تمويـل هذه الصناعات ،كما جـرى التفكري يف إقامة
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مؤسسـة ماليـة مشتركة بين الرابطـة واليابـان
برأسـمال  180مليـون دوالر.
وبـدأ توزيـع أول مجموعتين مـن مرشوعات
هـذا الربنامج يف عـام  :1980واحـدة ملنتجات قائمة
واألخـرى ملنتجـات جديـدة ،يف مجـال صناعـة
السـيارات .وتفـرّع عنـه يف عـام  1988برنامـج
«الرتابـط بني العالمـات التجارية» الـذي يركّز عىل
إنتـاج وتبـادل قطع ومكوّنات السـيارات تسـهيالً
للتخصص األفقي يف إنتاجهـا يف املجال االقتصادي
ّ
اإلقليمـي ،وتشـجيع أصحـاب العالمـات التجارية
عىل اسـتغالل وفـورات الحجـم من خالل ترشـيد
وتخصيـص وحـدات إنتـاج السـيارات بالسـماح
بتبادل القطـع واملكوّنات املقررة لنماذج معيّنة من
موديالت السـيارات ،مـن خالل عمليات التبسـيط
والتنميط .
ويف عام  ،2004قرّر وزراء االقتصاد لدول رابطة
اآلسيان وضع خريطة لدراسة طرق تكامل أحد عرش
قطاعـا ً اقتصاديا ً بني بلدان اآلسـيان من أجل زيادة
قدرتها التنافسـية يف مواجهة املنافسـة الرشسة من
جانب الصني ،وتشـمل تلـك القطاعات :األخشـاب،
واملطـاط ،وصناعـة السـيارات ،واملنسـوجات،
واإللكرتونيات ،والسـياحة ،وتكنولوجيا املعلومات.
وقـام رؤسـاء دول وحكومات تجمع اآلسـيان
يف القمـة املنعقـدة يف عـام  2000بإطلاق مبـادرة
لوضع إطار استراتيجي للتكامل بين بلدان رابطة
اآلسـيان بهدف تضييق الفرق يف مستويات التنمية
بينهـا ،ومعالجـة تداعيـات النمو غير املتكافئ بني
البلـدان األعضـاء يف تجمع رابطة اآلسـيان.
وأكـد قـادة البلـدان يف اإلعلان الصـادر عنهم
يف عـام  2003على رضورة توسـيع وتعميـق درجة
التكامـل االقتصـادي بين بلـدان تجمـع اآلسـيان،
وترسيـع نمو البلـدان التي تأخّ ـرت يف االنضمام إىل
التجمّع (فييتنـام ،وكمبوديـا ،والوس ،وميانمار)،
بحيـث تتـوزّع منافع التكامل عىل أسـاس عادل بني
بلـدان تجمع اآلسـيان .وركّزت قمة بلدان اآلسـيان
املنعقـدة يف عـام  2007على هـذا التكامـل باعتباره
خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق هدف تكوين
الجماعـة االقتصاديـة لبلـدان اآلسـيان املخطط لها
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يف عـام  .2015كمـا تسـهم هذه الخطـوة يف الحد من
«الفجـوة التنموية» بني بلدان اآلسـيان مـن ناحية،
وبين بلدان اآلسـيان وباقي بلـدان العالـم املتقدم،
مـن ناحيـة أخرى.
ويشـكّل إنشـاء «الجماعـة االقتصاديـة
اآلسـيانية» الهـدف النهائـي لعمليـة التكامـل
عبرت عنها
االقتصـادي بني بلـدان اآلسـيان التي ّ
رؤيـة اآلسـيان .2020
› ›نظرة تفصيلية عىل األداء االقتصادي
مـن أهـم أهـداف رابطـة اآلسـيان إقامـة
منطقة تجارة حرة من خالل إلغاء كافة العوائق
الجمركيـة وغري الجمركية التـي تعوق التجارة
البينيـة .ومن أهـم ما تميّـزت به هـذه الرابطة
سـعيها إىل إقامـة مناطق تجارة حـرة مع دول
من خـارج أعضاء التكتّل مثـل كوريا الجنوبية
واليابان .
وبالنظـر إىل بعض املـؤرشات االقتصادية،
شـهد متوسـط نصيب الفرد مـن الناتج املحيل
اإلجمـايل بمعـادل القـوة الرشائيـة يف تكتـل
اآلسـيان نمـوا ً بوتيرة أرسع مـن االتحـاد
األوروبي ،وأستراليا ،ونيوزيلنـدا ،والواليات
املتحـدة األمريكية ،واليابان .فعىل سـبيل املثال
بلغـت نسـبة الزيادة بين عامـي  1997و2010
حـوايل  1.86يف املائـة يف تكتـل آسـيان مقارنـة
بنسـبة  1.42يف املائـة يف اليابـان ،و 1.48يف املائة
يف الواليات املتحدة األمريكية ،و 1.52يف املائة يف
االتحـاد األوروبي.
وبمقارنـة بعـض املـؤرشات التجاريـة،
يالحظ أن األداء التجاري سجّ ل تحسنا ً ملحوظا ً
بعد اكتمال عضوية تكتّل اآلسـيان يف عام 1999
بضمّـه عشر دول .فعلى سـبيل املثـال ،ازداد
إجمايل التجارة بنسبة  21.8يف املائة يف عام 2000
مقارنـة بعـام  1998وازدادت التجـارة البينيـة
مـن  21يف املائـة يف عـام  1998إىل  25.4يف املائـة
يف عـام .2010
وتحسّ ـن النمو االقتصـادي يف جميع الدول
األعضـاء بشـكل ملحوظ .فازداد متوسـط نمو
الناتج املحلي اإلجمايل من الفترة 1967-1960

إىل الفترة  2008-2003يف جميـع دول اآلسـيان
يف حين تراجعت معدّالت البطالة يف معظم دول
ا لتكتل .
ϑ ϑنمـوذج «األوز الطائـر» يف بلـدان جنـوب 
13
رشق آسـيا
تعود الصياغـات األوىل لنموذج «األوز الطائر»
( )Flying Geese Modelإىل النصـف الثانـي مـن
ثالثينـات القرن املايض ،عىل يد االقتصادي الياباني
أكاماتسـو ( .)K. Akamatsuوصـاغ أكاماتسـو
نمـوذج «األوز الطائر» باعتباره نموذجـا ً تاريخيا ً
ملراحل التطـور االقتصادي للبلدان النامية املتأخرة
يف مضمـار التنميـة والتصنيع والتطور الرأسـمايل
يف بلـدان جنـوب رشق آسـيا ،على غـرار نمـوذج
«مراحـل النمـو االقتصـادي» الـذي صاغـه والت
روسـتو ( )Walt Whitman Rostowحـول مسيرة
البلـدان املتقدمـة يف أوروبـا الغربيـة والواليـات
املتحـدة األمريكية.
وعىل املسـتوى التحلييل ،يرتبـط نموذج «األوز
الطائـر» بـدورة املنتـج ،التـي تمـر عـادة بثلاث
مراحـل:
•املرحلـة األوىل :يبـدأ البلـد اآلخـذ يف النمـو
باسـترياد السـلعة من البلد املتقدّم القريب منه
يف آسـيا (كانـت اليابـان يف البـدء البلـد املتقدم).
•املرحلة الثانية :يحـاول البلد اآلخذ يف النمو
إنتاج السـلعة عىل أرضه ،بتمويل مشرتك أو من
دون تمويل مشترك من البلد األم (املتقدم).
•املرحلـة الثالثـة :يبـدأ البلد اآلخـذ يف النمو
بتصدير السـلعة إىل البلدان اآلسـيوية املجاورة
األقـل تقدما ً (الرسب الـذي يليه).
وهكـذا يجـري ارتقـاء السـلم التصنيعـي
والتكنولوجـي تدريجيـا ً عرب منظومـة هرمية ذات
طبيعـة دينامية ،من خالل إعادة التقسـيم اإلقليمي
للعمـل فيمـا بين البلـدان التـي تنتمـي إىل أرساب
«األوز الطائـر».
وتكوّنـت مجموعـة الرسب األول مـن :تايوان،
وكوريـا الجنوبيـة ،وهونـغ كونـغ ،ثـم جـاءت
املجموعة الثانية من أرساب «األوز الطائر» لتشـمل:
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الالزمـة لالنتقـال إىل درجة أعىل يف سـلم املزايا
النسـبية ،حتـى تصـل إىل مرحلـة تصديـر
املنتجات الكثيفـة التكنولوجيا أو الكثيفة رأس
املال البرشي .ويتكرر األمر بالنسـبة الستجابة
تايـوان وكوريا ،بدورهمـا ،الحتياجات التنمية
يف بلـدان السرب الثانـي :إندونيسـيا وتايالند
وماليزيا .
وهـذا املسـار يفسـح بـدوره املجـال أمام
الـدورة العكسـية ،أي أمـام نمو الـواردات من
السـلع النمطية البسيطة التي تتطلب كثافة اليد
العاملة غري املاهـرة القادمة إىل بلدان «األرساب
املتقدمـة» من البلدان اآلسـيوية التي ما زالت يف
بداية السـلم التصنيعـي (إندونيسـيا وتايالند
وماليزيا) .
وهكـذا فـإن اقتصـادات منطقـة جنـوب
رشق آسـيا تتقـدم معـا ً مـن خلال التوسّ ـع
املتزامن يف مجال التبادل التجاري ،عرب عمليات
اإلحالل املسـتمر بين عنارص سـلتي الواردات
والصـادرات ،وذلـك كمحصلـة طبيعيـة
لعمليـات إعادة التدوير املسـتمر لهيـكل املزايا
النسـبية على مـدار الزمـن فيما بين األرساب
املختلفـة لبلـدان نمـوذج «األوز الطائـر» ،عىل
عكـس تجربـة الجماعـة األوروبية.

إندونسـيا ،وتايالنـد ،وماليزيـا ،وتالهـا تاريخيا ً
رسب «لـم يطر» بعـد ،ويضم بلدانا ً مثـل فييت نام
وكمبوديا .
› ›دور «االسـتثمارات البينيـة» يف دفـع مسيرة
نمـوذج «األوز الطائر»
يف ضـوء التجربـة التاريخيـة للتطـور
االقتصـادي يف بلـدان جنوب رشق آسـيا خالل
ثالثة عقود مضـت ،يالحظ أن تنامـي الروابط
بين اقتصـادات بلـدان منطقـة آسـيا واملحيط
الهادئ ،مـن خالل تشـابك تدفقات االسـتثمار
األجنبـي املبارش ،كان مـن أهم مقوّمـات نجاح
نمـوذج «األوز الطائر» يف مجـال تنمية التجارة
اإلقليمية .
والفكـرة األساسـية هنـا هـي أن تنميـة
تدفقات التجارة اإلقليمية البينية فيما بني بلدان
جنوب رشق آسيا ،تستند إىل عمليّات تكامل بني
عناقيد من الصناعـات تمر بمراحل مختلفة من
التصنيـع والتنمية .فاالقتصـادات األكثر تقدما ً
(اليابـان) تسـتجيب الحتياجـات االقتصادات
التاليـة لها مبـارشة يف مضمار التقـدم (تايوان
وكوريـا) ،مـن حيـث املدخلات اإلنتاجيـة
والسـلع الوسـيطة ،ومسـتلزمات اإلنتـاج،
والحزمـة التكنولوجيـة ،واملعدات الرأسـمالية

الجدول  4بعض مؤشرات األداء االقتصادي لدول اآلسيان قبل تكوين الرابطة وبعده
بروني دار
إندونيسيا السالم تايالند سنغافورة الفلبني فييت نام كمبوديا
متوسط نمو
الناتج املحيل
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وسـاعدت إعادة صياغة التقسـيم اإلقليمي
للعمـل فيما بني بلـدان جنوب رشق آسـيا ،عىل
تحسني عالقات الرتابط األمامية والخلفية فيما
بني صناعـات البلدان املندرجـة يف إطار نموذج
«األوز الطائـر» .فعالقات الرتابـط املختلفة بني
األنشـطة الصناعية ال تتم يف إطار البلد الواحد،
وإنمـا على صعيـد مجموعة مـن البلـدان ذات
الهيكليـات الصناعيـة املتكاملـة ،لتحقيـق أكرب
قدر من الكفاءة واالسـتفادة من املزايا النسبية
لكل بلد على حدة.
ولعـل نجـاح هـذه التجربة يف هـذا املجال،
يشـكّل نموذجا ً يمكن االستفادة منه عىل صعيد
املنطقـة العربيـة ،حيـث يمكـن إعـادة صياغة
التقسـيم اإلقليمـي للعمـل فيمـا بين األقطـار
العربيـة لتعظيـم عالقـات الرتابـط األماميـة
والخلفيـة بين فـروع النشـاط الصناعـي عىل
صعيـد بلدان املنطقة العربية :بني بلدان املرشق
وبلـدان مجلس التعـاون الخليجي مـن ناحية،
وبين بلـدان املشرق وبلـدان املغـرب العربي
مـرورا ً بمصر من ناحيـة أخرى.
ومـن أه ّم االعتبـارات والقيـود التي تحد
مـن الصالحيـة التاريخيـة لتكـرار نمـوذج
«األوز الطائر» يف حالة بلدان املنطقة العربية،
ما ييل:
تواجـه البلـدان التـي تأخّ ـرت يف مسيرة
النمـو والتنمية ،تعقيدات تاريخية جديدة ،وال
سـيما يف ظل مقررات دورة أوروغواي وقيام
منظمـة التجـارة العاملية ،حيث سـيتم غل يد
البلـدان النامية يف مجال السياسـات الحمائية
الخارجيـة التـي ال تسـمح لراسـم السياسـة
بوضـع اشتراطات حـول الحـدود الدنيـا
لـ»املكوّن املحيل» للسلع املنتجة داخل الحدود
الوطنية.
وتضـاف إىل ذلـك التكلفـة الباهظة لرشاء
التكنولوجيـا الحديثة ،يف ظـل اتفاقية حقوق
امللكيـة الفكريـة ،حيـث اسـتفادت البلـدان
اآلسـيوية الناهضـة مـن غياب تلـك القيود يف
املـايض للحصـول على التكنولوجيـا املتقدمة

بثمن زهيد ،ومن خلال طرق ملتوية بعضها
يصـل إىل حـد القرصنة (حالـة الصني).
اسـتبعد النمـوذج حـدوث تناقضـات
وتوترات مسـتقبلية بني الحكومات والرشكات
الدوليـة الكبرى القادمـة من بلـدان «األرساب
املتقدمـة» (املصدرة لرأس املـال والتكنولوجيا
الحديثـة) ،والبلدان املضيفة (بلـدان «األرساب
املتأخـرة») .فلقـد افترض النمـوذج وجـود
عالقـات تعاونيـة ،خاليـة مـن الرصاعـات
وتضـارب املصالـح ،على طـول الخـط .ولكن
النظـرة الواقعيـة توحي بأن هنـاك نوعني من
الرصاعـات التـي قـد تنشـأ يف هـذه الحالة بني
حكومات البلدان املصدرة لرأس املال (األرساب
املتقدمة) والبلدان املضيفة (األرساب املتأخرة)؛
وبين حكومـات البلـدان املضيفـة والرشكات
الدولية العاملة يف أراضيها ،والقادمة من بلدان
األرساب املتقدمـة.14

مدخل التخطيط اإلرشادي كآلية
للتكامل االقتصادي العربي
يمكـن طـرح مدخـل يالئـم ظـروف املنطقـة
العربيـة يف سـعيها للنمـو التكاملي وهـو مدخـل
التخطيـط اإلرشـادي (.)Indicative planning
وتتمحـور الجهـود يف إطـار التخطيط اإلرشـادي
حـول قطاعـات أو أنشـطة رئيسـية ،تمثـل نقـاط
التقاطـع املمكنـة بين جهـود التنميـة القطريـة
وعمليـات التكامـل االقتصادي العربي ،ال سـيما يف
مجـاالت األمـن الغذائـي ،والصناعات األساسـية،
والبنى التحتية التي يصعب التخطيط لها وتشغيلها
بكفـاءة عىل مسـتوى البلد الواحـد .وبالتايل يصبح
«التخطيط اإلرشـادي» أداة فعالة لتحقيق وفورات
الحجـم أو النطـاق منـذ بـدء مرحلـة التصميـم،
وتخفيـض أثر عنـارص «املفاجأة» و«عـدم اليقني».
ويؤكـد بعـض االقتصاديين املتخصصين يف
مجـال التخطيـط اإلرشـادي يف فرنسـا 15على أن
جهود التخطيط اإلرشـادي ينبغـي أن تنصب ،من
حيـث االسـتثمارات ،عىل:
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 .أاالسـتثمارات املحفـزة ،أي تلك التي تحفز
املزيد مـن االسـتثمارات العامـة والخاصة يف
مجـاالت أخـرى وعرب بلـدان عربيـة متعددة.
وبعبـارة أخـرى ،ال بـد مـن الرتكيـز على
االسـتثمارات التـي تولّد العديد مـن املوجات
االستثمارية يف مجاالت وأنشطة مرتابطة داخل
البلـد الواحد وعبر البلدان العربيـة املختلفة.
.بالصناعـات املصنِّعـة أي تلـك الصناعـات
األساسـية التي تكون بمثابـة صناعات رائدة
أو مصنِّعـة لصناعـات أخـرى سـواء يف البلد
الـذي يجـري فيـه توطين هـذه الصناعة أم
يف البلـدان العربيـة األخـرى التـي تمـد هذه
الصناعة بمسـتلزمات اإلنتـاج أو تقوم بمزيد
مـن التشـغيل ملنتجاتها.
.جوغني عن البيان أن عمليات التخطيط
اإلرشادي عىل الصعيد العربي تنطلق من
افرتاض التقارب بني النظم االقتصادية
واالجتماعية العربية ،عىل الرغم من الفوارق
النوعية التي تميز نظاما ً ما عن نظام آخر .وقد
شهدت ستينات القرن املايض رصاعا ً عميقا ً
بني البلدان التي تعتمد مبادئ اقتصاد السوق
والبلدان التي تعتمد مبادئ نظام التخطيط
املركزي يف مجال التنمية يف الوطن العربي.
ولكن السبعينات من ذلك القرن خفّفت من حدة
الرصاع إىل حد كبري ،فالبلدان ذات التخطيط
املركزي أعطت دعما ً أوسع من ذي قبل للقطاع
الخاص ،وأصدرت ترشيعات لتشجيعه .وتوسّ ع
القطاع العام يف البلدان التي تعتمد عىل آليات
السوق بسبب عوامل عديدة ،أهمها إخضاع
القطاع النفطي للسيطرة الوطنية واتساع دور
االستثمارات العامة يف التنمية.
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ويمكن االستشـهاد بتجربة «أقطـاب النمو» أو
مثلثـات النمو التي طبقـت يف املناطق الحدودية بني
الدول املتجاورة يف جنوب رشق آسـيا.
وأقطـاب النمو هـو مفهوم أدخلـه االقتصادي
الفرنسي الكبري فرنسـوا بريو يف خمسـينات القرن
املـايض ،ويشير إىل وجـود مناطـق معيّنـة تقـوم
باسـتقطاب أنشـطة اقتصاديـة وتولّـد وفـورات
خارجيـة تكـون بدورهـا عامـل جـذب ألنشـطة
أخـرى .16ومن األمثلة التقليديـة التي رضبت يف هذا
املجـال تجربـة «ميزوجيورنـو»  Mezzogiornoيف
جنـوب إيطاليـا ،وتجربـة إقليـم «سـاوباولو» يف
الربازيـل.
ويمكـن أن تسـتوحي جهـود التخطيـط
اإلرشـادي يف مجال التكامـل القطاعـي واإلنمائي
عىل الصعيـد العربي الكثري من التجربـة الرائدة يف
مجال التخطيط املشرتك لالستثمارات بني مجموعة
بلدان األنديـز يف إطار اتفاقية قرطاجنة لعام .1969
ففي هـذه املجموعة ،اعتبر قطاع تصنيـع املعادن
منـذ البدايـة املجـال األهـ ّم يف الربمجـة الصناعيـة
املشتركة ،نظرا ً ألهميّته يف تطوير البنى األساسـية
الصناعيـة يف بلـدان املنطقـة .فثمّة حاجـة ملحّ ة يف
جميع بلـدان منطقة التكامل إىل تحسين الخربة يف
مجـال الصناعات املعدنية الرئيسـية ،حيث تتوقف
عليها – يف التحليـل النهائي – القدرة عىل االحتفاظ
باألصـول الصناعية عىل درجة مـن الكفاءة وامليض
قدما ً يف إنتاج سـلع رأسـمالية.17
ويف هـذا اإلطـار تبرز قضيـة منهجيـة على
قـدر بالـغ مـن األهميـة متعلقـة بمعايير توزيـع
االسـتثمارات والطاقـات اإلنتاجيـة فيمـا بين
مجموعـة البلـدان التـي تكـوّن إقليمـا ً أو منطقـة
تكامـل يف مجـال معين.18

الملحق السادس

الصياغات الرياضية واألدوات والنماذج المستخدمة
في تحليل التجارة والمحاكاة االقتصادية
الصياغات الرياضية المستخدمة في تحليل التجارة
املوسع
ّ
اإلطار  1التعريف الريايض ملؤرش الهامش املكثّف والهامش
تســتند معظــم تحاليــل مؤرش الهامــش املكثّف والهامش املوسّ ــع عــى منهجية أميتــي وفرويند وتعتــر أنه قيمــة التجارة يف
إىل كمية الســلع .وباعتماد:
 ،حيث ترمز إىل ثمن الســلعة وترمــز
وأن
الزمــن مــن املنتــج
• كمؤرش متغري تكون نتيجته واحد إذا تم تصدير السلعة يف كل من الفرتة الحالية والفرتة األوىل (املنتجات الحالية).
• كمؤرش متغري تكون نتيجته واحد إذا تم تصدير السلعة يف الفرتة ولم يتم تصديرها يف الفرتة الحالية (منتجات مختفية).
• كمؤرش متغري تكون نتيجته واحد يف حال تم تصدير املنتج يف الفرتة الحالية ولم يتم تصديره يف الفرتة األوىل
فمن البديهي استنتاج املعادلة التالية (:)1
(د)

(ج)

(ب)

( أ)

وبهــذا يمكــن تفكيــك نمــو التجارة بالنســبة للفــرة  ،إىل ثالثة أقســام( :أ) نمــو املنتجــات املصدرة يف الفــرة الحاليــة والفرتة
األوىل ؛ (ج) االنخفــاض يف نمــو التصديــر بســبب املنتجات التي لم تعد تصدر ،والســلع التــي اختفت؛ (ب) و(د) الزيــادة يف التصدير
بسبب تصدير املنتجات الجديدة.
وبقسمة (ب) عىل (أ) يتم الحصول مبارشة عىل الهامش املكثف،
الهامش املكثف=
وبتطبيق نفس املعادلة عىل الفرتتني املتبقيتني ،نحصل عىل الهامش الواسع .يف ورقة أميتي وفرويند،
الهامش الواسع=

وقــد تم حســاب هذه املــؤرشات لكل البلــدان العربية باالســتناد إىل بيانــات من قاعــدة البيانات كومرتايــد (،)COMTRADE
وذلــك لحســاب التدفقات التجارية حســب نظــام  ،HS6أي ملا يقارب  5,500ســلعة.
املصدر :فريق إعداد التقرير؛ وAmiti, M. and Caroline Freund (2010). The Anatomy of China’s export growth, In China’s Growing Role in World Trade, Feenstra R. and
.Shang-Jin Wei, eds. Chicago and London: National Bureau of Economic Research
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اإلطار  2التعريف الريايض ملؤرش التكامل التجاري
يتم تعريف مؤرش التكامل التجاري

بني البلدين و

عىل النحو التايل:

حصــة الســلعة يف مجمــوع
حصــة الســلعة مــن مجمــوع صــادرات الدولــة  .وتمثــل
حيــث تمثــل
واردات الدولــة  .يكــون املــؤرش صفــرا ً عندمــا ال يتــم تصدير أو اســترياد أي ســلعة ،و 100عندمــا تتطابق حصــص التصدير
واالســترياد.
وقــد تم حســاب هذا املؤرش للتجــارة البينيــة العربية ولتجــارة البلدان العربيــة مع أهم رشكائهــا االقتصاديني باالســتناد إىل
قاعــدة البيانــات كومرتايــد ،وذلك لحســاب التدفقات التجارية حســب نظــام .HS6
املصدر :فريق إعداد التقرير.

نظرة عامة على النماذج المستخدمة
في المحاكاة االقتصادية
ϑ ϑنماذج التوازن الجزئي ونماذج الجاذبية
تســتخدم نمــاذج التــوازن الجزئي يف دراســة
السياســات التجارية ،مثــاً لتقييم آثــار الزيادة يف
الحمايــة الجمركيــة عــى الــواردات األوروبية من
الحديــد ،واألســعار املحليــة ،واإلنتــاج .وبخــاف
نمــاذج التــوازن العــام ،ال يمكــن لنمــاذج التوازن
الجزئــي أن تشــمل تقييــم اآلثــار عــى القطاعــات
االقتصاديــة املرتبطــة مــن خــال عنــارص اإلنتاج
واملنتجــات (مثــاً قطــاع الســيارات املســتخدم
للحديــد) أو مــن خــال التنافس عــى اليــد العاملة
ورأس املــال .كما أن هذا النوع مــن النماذج يقترص
عــى دراســة اآلثــار املبــارشة وال يقيــم اآلثــار غري
املبارشة واالرتدادية ،التي قد تكون أكثر أهمية من
اآلثار املبارشة .وتركــز نماذج التوازن الجزئي عىل
عدد محدود مــن عنارص اإلنتاج وتهمل العالقة بني
هــذه العنــارص .وال تســتطيع تقييــم جميــع اآلثار
االقتصاديــة عىل مؤرش اقتصــادي متكامل كالرفاه
أو الناتــج املحــي اإلجمــايل .فيكون اســتخدام هذه
النمــاذج مجديــا ً لتقييــم رسيــع آلثــار سياســة
تجاريــة محددة ،وعندما تكــون اآلثار غري املبارشة
واالرتداديــة ضعيفــة ،وتكون مســاهمة النشــاط
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موضــوع البحــث يف االقتصــاد الــكيل محــدودة.

أمــا نمــاذج السالســل الزمنية ،فهــي مفيدة يف
تكوين رؤية عــن اآلثار االقتصاديــة الفعلية نتيجة
لتغيري يف السياســة التجارية ،مثل تغيري مســتويات
الحمايــة الجمركية عــى الواردات .وهــذا النوع من
التحليــل الذي يركــز عىل ما تحقق يف الســابق مفيد
كأســاس لنماذج التوازن العام والجزئي.
ومن أهم النماذج القياسية املرتبطة بتقييم
التدفقات التجارية نماذج الجاذبية .وقد شهدت
تطورا ً ملحوظا ً يف نمط استخدامها لتقييم اآلثار
التجارية للتحرير التجاري من خالل ربط تطور
التجارة بتفكيك القيود الجمركية .كما تستخدم
نماذج الجاذبية لتقييم اآلثار التجارية للقيود
التجارية غري الجمركية ،مثل عدم توفر بنية أساسية
متطورة ،التي قد تكون عائقا ً أكرب أمام التجارة من
الحماية الجمركية .فتتفوق نماذج الجاذبية عىل
النماذج األخرى عندما يكون الهدف تقييم آثار
عوامل كاملعلومات ،والهجرة ،واملواصفات عىل
السلع ،والقوانني والفساد اإلداري ،والبنية التحتية
عىل التجارة .وعىل الرغم من قدرة العوامل التجارية
غري الجمركية والفنية عىل إعاقة التجارة ،يبقى
من غري املستحسن الرتكيز عىل استخدام النماذج
الجاذبية ،وإهمال اآلثار االقتصادية الكلية واملتنوعة
التي تقيّمها نماذج التوازن العام.
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ϑ ϑنموذج  التوازن العام العاملي «مرياج»

()MIRAGE

اعتمدت التقديرات املتعلقة بمسارات تدعيم
التكامل االقتصادي العربي عىل النموذج العاملي
للتوازن العام القيايس الديناميكي ،املعروف
بنموذج «مرياج» ،إضافة إىل قواعد البيانات
الخاصة بالتجارة العاملية كقاعدة مرشوع تحليل
التجارة العاملية (Global Trade Analysis Project
 )- GTAPوقاعدة الحماية الجمركية املفروضة
عليها ( .)MacMapوتتضمن قاعدة بيانات GTAP
معلومات عن املبادالت التجارية الثنائية ،وارتباطها
بالنقل ،والقيود الحمائية ،ومصفوفات الحسابات
االجتماعية ،ملجموعة من  129بلدا ً ومنطقة و57
سلعة تجارية من بضائع وخدمات ،وذلك لعام
 ،2007وهي آخر نسخة متوفرة من هذه القاعدة.
أما قاعدة البيانات  ،MacMapفتتضمن كل البيانات
املرتبطة بالقيود عىل التوريد حسب البلد املستورد،
والسلعة ،والبلد املصدر ،ونوع القيود املفروضة.
كما تأخذ هذه القاعدة بعني االعتبار جميع االتفاقات
التفضيلية واإلقليمية بني جميع دول العالم .وتشمل
التغطية السلعية يف هذه القواعد حوايل  5,111منتجا ً
(باعتماد النظام املنسق عىل مستوى  6أرقام،)HS6 ،
مع آليات الدخول إىل األسواق التجارية ملجموعة من
 163دولة و 208رشيكا ً تجاريا ً .وتتوافق البيانات
املتوفرة يف قاعدة  MacMapلعام  2007مع عام
األساس لقاعدة  .GTAPوقد جرى تصميم نموذج
التوازن العام لتقييم أثر العوملة عىل مختلف بلدان
ومناطق العالم .وتتوافق املالمح الرئيسية للنموذج
مع مالمح نماذج التوازن العام الجديدة املرتبطة
ارتباطا ً وثيقا ً بمصفوفات الحسابات االجتماعية.
ويف سياق هذه الدراسة ،جرى تجميع البيانات حول
 19بلدا ً ومنطقة و 14مجموعة سلعية.
ونموذج التوازن العام هو من النوع الديناميكي
املتكرر ،إذ يستخدم حالة التوازن املحققة يف
الخطوة السابقة للوصول إىل التوازن التايل.
ويفرتض هذا النموذج يف نسخته الخاصة بهذه
الدراسة أن الحسابات الجارية لكل البلدان واملناطق
خارجة عن حساباته ،وذلك من خالل اعتماد تغري

أسعار الرصف لضبط مستوى العجز أو الفائض
يف الحساب الجاري الحقيقي ،الذي جرى تقديره
وتثبيته مسبقا ً لكل بلد ومنطقة .كما جرى تثبيت
مستويات العجز أو الفائض يف امليزانيات العامة عىل
نفس املستوى املحقق يف سنة األساس .وبالتايل يغري
النموذج مستوى مجموع الرضائب الصافية من
الدعم عىل دخل األرس لتتناسب مع مستوى العجز
العام املحدد مسبقا ً .وتعتمد ديناميكية النموذج
عىل متغريات خارجية ،مثل معدل نمو السكان
والسكان الذين بلغوا سن العمل ،مما يعني أن حل
النموذج ال يعتمد عىل املتغريات املستقبلية املرتبطة
بسلوكيات مختلف العنارص الفاعلة مثل اإلنتاجية
واالستهالك واالستثمار .ويتميز هذا النموذج
العاملي بالتفريق بني ثالثة عوامل لإلنتاج ،وهي
رأس املال واألرض واملوارد الطبيعية ،إضافة إىل
نوعني من القوى العاملة حسب مستوى املهارات
(غري املاهرة واملاهرة) .ويتناول النموذج مجموع
التغي يف مستوى
ّ
األجور القطاعية عىل أساس
اإلنتاج القطاعي واملعدل النسبي لألجور.

الجوانب الفنية لنموذج التوازن العام
العالمي ميراج
اعتمد الجزء املعني من هذا التقرير عىل نموذج
التوازن العام العاملي مرياج ،الذي تم وضعه يف
عام  192002وتطويره وتعديله فيما بعد ،ليتأقلم
مع خصائص االقتصادات العربية واحتياجات
هذا التقرير .وقد استخدم هذا النموذج لتقييم
آثار حزمة من مسارات تدعيم التكامل االقتصادي
العربي ،دون إغفال العالقة برشكاء املنطقة مثل
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ،الذين تربطهم
بالعديد من الدول العربية اتفاقيات تعاون ورشاكة
اقتصادية.
وقـد تم بناء نمـوذج مرياج لتقييم آثـار العوملة
االقتصاديـة عامـة والتحرير التجـاري خاصة عىل
معظـم بلدان العالم بشـكل فردي ،أو عىل مسـتوى
التجمعـات اإلقليميـة .ويعتمـد هـذا النمـوذج
يف تشـغيله على أحـدث إصـدار ملجموعـة بيانـات
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 ،GTAPاإلصـدار  .8.0ويتـم حـل السـيناريوهات
االقتصاديـة اعتمادا ً عىل طريقة تسلسـل التوازنات
الثابتـة ( )Recursive dynamicعبر ربـط مختلـف
الفترات الزمنية التي يحتويها بعـدد من املتغريات
الديناميكيـة ،ومـن أبرزهـا النمو السـكاني ،ونمو
اليد العاملة ،وتراكم رأس املـال ،وتطور اإلنتاجية.
ويتم مقارنة سيناريوهات السياسة البديلة املقرتحة
بسـيناريو األسـاس أو التطور العـادي لالقتصاد،
للحصول عىل التطورات املرتبطة بتطبيق السياسـة
البديلـة .نسـتعرض فيمـا يلي املالمـح الرئيسـية
لنموذج مرياج والتغيريات التي أدخلت عليه ليتالءم
وأهـداف هـذا التقرير.
› ›الطلـب :تتم نمذجـة الطلب من خلال افرتاض
قطاع عائيل تمثييل لـكل بلد أو منطقة ،وظيفته
االسـتهالك مـع اإلبقـاء على حصـة ثابتـة من
الدخـل للتوفير (Linear Expenditure System
(LES)-Constant Elasticity of Substitution
 .)(CES) functionوبالتـايل يتـم اسـتخدام
الجزء الهام من الدخل املتاح لتمويل االستهالك
النهائـي .ويتم تحديد طلب االسـتهالك النهائي
والوسـيط عىل السـلع الرأسـمالية عـن طريق
سلسلة من الداالت املتداخلة واملرتابطة (الشكل
 ،)3ممـا يمكّن مـن تحديد الطلب على منتجات
أي بلد مـن جميع رشكاءه التجاريني .كما يمكّن
الهيـكل املعتمد يف نمذجة الطلب من التمييز بني
مصـادر املنتجـات املسـتهلكة ،مـع األخذ بعني
االعتبـار التمييز األفقي بين املنتجات.20
› ›اإلنتاج :تتم عملية اإلنتاج من خالل استخدام
العوامل التالية :رأس املال ،واليد العاملة
املاهرة وغري املاهرة ،واألرايض ،واملوارد
الطبيعية األخرى .ويف حني تعترب العوامل
الثالثة األوىل عامة ،تقترص األرايض واملوارد
الطبيعية األخرى عىل بعض األنشطة .وتفرتض
وظيفة اإلنتاج التكامل املثايل بني القيمة
املضافة واالستهالك الوسيط .وينبع التكوين
القطاعي إلجمايل االستهالك الوسيط من دالة
 .CESوقد تم اعتماد هيكل نمذجة االستهالك
النهائي للقطاعات اإلنتاجية أيضا ً .أما هيكل

280

القيمة املضافة ،فقد تم تحديده ليأخذ يف
االعتبار التكامل النسبي املعروف بني رأس
مال ومهارات اليد العاملة .وبالتايل يتم جمع
هذين العاملني بشكل منفصل مع استخدام
مرونة تعويضية منخفضة ( ،)0.6ومع افرتاض
مستوى أعىل للمرونة التعويضية ( )1.1بني هذه
الحزمة وغريها من العوامل .ويفرتض النموذج
مستويات ثابتة للعوائد ومنافسة كاملة يف
القطاعات الزراعية .وتعترب السلع الرأسمالية
نفسها أيا ً كان القطاع الذي يستخدمها ،فيما
يتميز رأس املال بحرية التنقل بني القطاعات
داخل كل منطقة أو بلد .أما املوارد الطبيعية،
فهي أيضا ً ثابتة وبالتايل ال تخضع إلجبارية
الرتاكم .ويفرتض النموذج أن النوعني من اليد
العاملة (املاهرة وغري املاهرة) ،واألرايض،
متحركة بني مختلف القطاعات .كما يفرتض
أيضا ً أن جميع عوامل اإلنتاج يمكن أن تستخدم
كليا ً ،أو بافرتاض إمكانية وجود بطالة ،وذلك
بحسب هدف النموذج املطور .أخريا ً ،يتميز
النموذج بقدرته عىل افرتاض عدم تنقل عنارص
اإلنتاج عىل الصعيد الدويل أو امكانية تنقلها
حسب رشوط وآليات محددة.
› ›الفقـر :نمـاذج التـوازن العـام هـي مـن
أفضـل األدوات لتحليـل الفقـر وتوزيـع
الدخـل .وتتعرض دراسـات الفقـر أو التفاوت
االجتماعي عادة لالنتقاد فيما يتعلق باملؤرشات
املسـتخدمة .أما نمـاذج التوازن العـام ،فهي ال
تتطـرق لقياس مؤرشات الفقر بـل لقياس آثار
اإلصالحات االقتصادية أو الصدمات الخارجية
على هـذه املـؤرشات ،وتظهـر التغيرات التي
تشـهدها .ويف الواقع ،تسـتند املحاكاة يف نماذج
التـوازن العـام عىل تقديرات راسـخة ملؤرشات
الفقـر وعلى مسـتويات مرونتهـا املرتبطـة
بالنمـو االقتصـادي .وللحصـول على تحليـل
نسـبي للبلـدان العربيـة ،اعتمدنـا منهجيـة
مرونة التقليـص من الفقر بالنمـو االقتصادي
والتـي تربط بني التغيرات يف مـؤرشات الفقر
( )P0, P1, P2والتغريات يف متوسـط االستهالك
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الحقيقـي للفـرد .21وباسـتخدام التقديـرات
املتوفـرة ،يولـد النموذج مسـتويات جديدة من
مـؤرشات الفقـر للسـنوات التـي يعتمدهـا يف
املحـاكاة (مـن  2013إىل .)2020
› ›ديناميكيــة النمــوذج :يف إطــار اعتمــاد
ديناميكيــة النمــوذج عــى تقنيــة تسلســل
التوازنــات الثابتــة ،يتــم حــل املســار الزمنــي
للنمــوذج كتسلســل مــن التــوازن الثابــت بني
العــام الســابق والذي يليــه .بعبــارة أخرى ،ال
يعتمــد حل النمــوذج لعام معني عــى املتغريات
املستقبلية بل عىل متغريات ســابقة تمثل كيفية
ترصف الجهــات الفاعلة يف املجــال االقتصادي
مع األخــذ بعني االعتبــار املتغــرات الخارجية
مثــل نمــو عــدد الســكان والقــوى العاملــة.
وبالرغــم من نقائــص االعتماد عــى ديناميكية
التوازنــات الثابتة ،خاصة فيمــا يتعلق بنمذجة

سلوك االدخار واالستثمار ،تتميز هذه الطريقة
بســهولة نســبية يف التطويــر والحل.22
› ›قيـاس تغير الرفـاه :اعتُمـد يف هـذه النسـخة
مـن النمـوذج على مـؤرش التغير التعويضي
( )compensatory variationمـن بين العديد من
املـؤرشات الخاصة بالرفاه .ويـوزع هذا املؤرش
تأثير أي سـيناريو بديـل على مسـتوى الرفاه
االجتماعي إىل جزأين رئيسيني .فإذا افرتضنا أن
تمثل القيمة املالية لدالـة الحاجيات ()utility
والدخل املتاح  ،فـإن قياس تغري الرفاه لفرتة
يتم باسـتخدام املعادلة التالية:
زمنية معينـة
نظـام
الحاجيـات،
حيـث تمثـل
األسـعار ،و السياسـة البديلـة أو السـيناريو.
يقيـس الجـزء املوجـود على يسـار املعادلـة،
 ،مسـتوى الربـح (أو الخسـارة)

الشكل    3هيكلية جانب الطلب يف نموذج مرياج
Demand in region s for good i

الطلب عىل البضائع ( )iيف املنطقة ()s
DEMTOT i,s
CES σ GEO

Demand for good i produced in type v regions

Demand for good i produced in type u regions

الطلب عىل البضائع ( )iيف املنطقة ( )vاملحددة

الطلب عىل البضائع ( )iيف املنطقة ( )uاملحددة
DEMUi,s

DEMVi,s

CES σARM

Foreign good

البضائع األجنبية

CES σVA

Mi,s

Local good 1

البضائع املحلية
Di,s

CES σIMP

Produced in region R type v
نوع ) (vاملنتج يف املنطقة )(R
DEMi,svR

Produced in region r type v
نوع ) (vاملنتج يف املنطقة )(r
DEMi,svr

Produced in region 1 type v
نوع ) (vاملنتج يف املنطقة )(1
DEMi,sv1

Produced in region R type u
نوع ) (uاملنتج يف املنطقة )(R
DEMi,suR

Produced in region r type u
نوع ) (uاملنتج يف املنطقة )(r
DEMi,sur

Produced in region 1 type u
نوع ) (uاملنتج يف املنطقة )(1
DEMi,su1

املصدر :فريق إعداد التقرير.
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يف الرفـاه االجتماعـي الناجم عن عمليـة التغري.

أما الجـزء الثاني من املعادلة ،فيقيس مسـتوى
الدخل املطلوب بعد التغير االقتصادي للحفاظ
عىل نفس مسـتوى الرفـاه أو الحاجيات ما قبل
اإلصلاح .23
› ›قواعــد إغــاق االقتصــاد الــكيل :تفــرض أوىل
قواعــد غلــق النمــوذج أن الحســابات الجارية
هي خارجية بالنســبة لجميع البلدان واملناطق،
وبالتايل فهي ال تتغري باألســعار الثابتة مقارنة
بمســتوياتها األوىل خــال الســيناريو العــادي
لتطــور االقتصــادات املعنيــة .ولتحقيــق هــذه
الفرضية يف غلق النموذج ،تم افرتاض ألســعار
الــرف الحقيقيــة الداخليــة وبالتــايل تتغــر
للحفــاظ عــى فائــض أو عجــز مســتويات
الحســابات الجارية الحقيقية املحددة مســبقا ً.
وترتبــط قاعــدة الغلــق الثانيــة باإلنفــاق

الحكومــي حيــث تــم افــراض أن الفــرق بــن
اإليــرادات العامــة واالســتهالك العــام ملنطقة
معينــة أو بلــد معني هــو أيضا ً ثابت باألســعار
الحقيقيــة مقارنــة بتطــور الناتــج املحــي
اإلجمايل لكل بلــد أو منطقة يشــملها النموذج،
وهــذا يعنــي أنه يتوجــب عــى الحكومة ضبط
عائداتها أو اســتهالكها سنويا ً من أجل الحفاظ
عىل العجــز أو الفائض العــام الخارجي املحدد
مسبقا ً .ولتحقيق ذلك ،تم افرتاض تعديل املبلغ
املقتطع من القطاع العائيل ،رضائب صافية من
التحويالت االجتماعية ،ليتناســب مع مســتوى
صايف حســاب الحكومــة املحدد ســلفا ً .وقد تم
اختيــار هــذه الفرضيــة عوضــا ً عــن التغيري يف
مســتويات الرضائــب غــر املبارشة عىل الســلع
بهــدف تفــادي إدخــال تشــوهات جديــدة عىل
األســواق والتــي يمكــن أن تعــوض األربــاح

الشكل    4هيكلية جانب العرض يف نموذج مرياج
Production of good i in region r
إنتاج البضائع ( )iيف املنطقة ()r
Yi,r
Leontief

Intermediate consumption

Value added

القيمة املضافة

االستهالك املتوسط

CES σVA

CES σIC

VAi,r

Skilled labour & capital

القوى العاملة املاهرة ورأس املال
CES σIC

Capital

رأس املال
Ki,r

Skilled labour

اليد العاملة املاهرة
Hi,r

املصدر :فريق إعداد التقرير.
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ICi,r

Natural resources

Land

RNi,r

Ti,r

املوارد الطبيعية

األرايض

Unskilled labour

القوى العاملة غري املاهرة
Li,r

Good J
البضاعة J
ICi,J,r

Good j
البضاعة j
ICi,j,r

Good 1
البضاعة 1
ICi,1,r
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املتوقعة من رفــع القيود الحمائية عىل التجارة
الخارجية .
وأخيرا ً ،ومقارنـة بالنسـخة األصليـة
لنموذج مرياج ،تتضمن النسـخة املسـتخدمة يف
هـذا التقرير العديـد من التغييرات التي يمكن
تلخيصهـا يف املجـاالت التاليـة.

قواعد البيانات
يعتمــد نمــوذج مــراج باألســاس عــى قاعــدة
البيانــات  ،GTAPإضافة إىل مجموعــة من البيانات
األخرى واملرتبطة بمســتويات الحمايــة الجمركية
عــى الــواردات ،وديناميــات التطــور الســكاني،
وهيكل االســتثمارات البينيــة والقطاعيــة .وتعترب
قاعدة البيانــات  GTAPقاعدة عاملية تمثل االقتصاد
العاملــي لعــام مرجعــي محــدد ،2007 ،وتشــمل
 129بلــدا ً ومنطقــة .ويجمــع ملــف البيانــات
الرئييس لهذه القاعــدة كل التدفقات املالية بالدوالر
األمريكــي املرتبطــة باملدخالت واملخرجــات داخل
كل بلــد ومنطقــة ،وتدفقــات التجــارة الدوليــة،
وتكاليــف النقــل ،والحمايــة الجمركيــة .كمــا
تشــمل أيضــا ً بيانــات رأس املــال والســكان
واالدّخــار .ويتــم قيــاس أســعار معظــم التدفقات
قبــل الرضائــب وبعدهــا ،كمــا تشــمل ضمنيــا ً
الرضائب غري املبارشة .وتســتعمل كل هذه البيانات
الســتكمال النموذج ،إال أنه يتعني قبــل ذلك تجميع
املناطــق والقطاعــات لتقليــص عــدد املعــادالت،
بهــدف تكوين نمــوذج يُحــ ّل خالل وقــت معقول.
أمــا فيمــا يتعلــق بالبيانــات الخاصــة باالســتثمار
البينــي املبــارش ،فقد تم اســتخدام قاعــدة البيانات
التــي وضعــت يف شــابويس وبومالســا ،242009
وهــي مزيج من البيانــات املختلفة من عدة مصادر،
من أبرزهــا منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية
التــي تعتمــد بعديــن ،وقاعــدة بيانــات صنــدوق
النقــد الــدويل التــي تعتمــد بعــدا ً واحــدا ً ،وقاعــدة
بيانــات املكتــب اإلحصائــي للجماعــات األوروبية
( )Eurostatالتــي تعتمــد ثالثــة أبعــاد ،باإلضافــة
إىل مصــادر وطنية أخرى .كما تم اســتخدام معادلة

الجاذبيــة لتقدير القيم املفقودة ،حيث تعمل نســبة
الرتاجع عىل املســتوى القطاعي باستخدام البيانات
املأخوذة من  .Eurostatdataوقد اســتعملت الطريقة
الرتبيعيــة لتحقيــق التوازن بني مجموعــة البيانات
والقيــود املوجــودة يف البعدين  1و .2وتشــمل هذه
القاعــدة  113بلــدا ً و 37قطاعــا ً للســنة الرئيســية
( 2007األســهم والتدفقــات املالية) .ولــم يتم وضع
قاعــدة متكاملة حــول تدفق االســتثمارات األجنبية
املبــارشة لــدول املنطقــة العربيــة حســب املصادر
والقطاعات املســتفيدة لعدم توفر البيانات الالزمة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالهجــرة وتحويــات العمالــة،
فقــد تــم اســتخدام البيانــات املتوفــرة يف قاعــدة
بيانات البنك الــدويل حول الهجــرة العاملية البينية،
واســتكمالها ببيانــات وطنية أخــرى .كما تم وضع
قاعــدة بيانــات ديناميكيــة للنمــوذج باالعتمــاد
عىل توقعــات الناتج املحــي اإلجمايل للبنــك الدويل،
والتوقعات الســكانية ملنظمة العمــل الدولية.
أمــا قاعــدة البيانــات  ،MacMapفهــي قاعــدة
رباعيــة األبعــاد تحتوي عــى بيانات عــن الوصول
إىل األســواق (البلــد املســتورد ،واملنتجــات ،والبلــد
املصــدر ،وأداة الحمايــة) .وقــد تــم اســتخدامها يف
تقديــر األفضليات وتآكلها املحتمل ،بما أنها تشــمل
جميــع االتفاقيــات التفضيليــة اإلقليميــة بني جميع
الــدول .وتشــمل التغطيــة الســلعية  5,111ســلعة
(النظــام املنســق عىل مســتوى  6أرقــام )HS6 ،من
خالل الرسوم القيمية ،والرسوم املحددة ،والرسوم
املجمعة ،والـــرسوم التفاضلية املرتبطة بالكميات،
ورســوم مكافحــة اإلغــراق .وتوفــر هــذه القاعدة
جميع البيانات املرتبطة بالتجارة والقيود املفروضة
يف أســواق  163بلــدا ً مــع  208رشكاء تجاريــن.

أبعاد النموذج :القطاعات والبلدان
والمناطق والبعد الزمني
يحتوي النموذج عىل ثالثة أبعاد :األقاليم والبلدان
والزمن  .وقد تم
 ،القطاعات اإلنتاجية
اختيار البعد الجغرايف للنموذج مع األخذ باالعتبار
أكرب عدد من بلدان املنطقة العربية التي تتوفر عنها
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بيانات يف قاعدة البيانات ،وأهم رشكائها من باقي
بلدان العالم .وتشمل النسخة املطورة من نموذج
مرياج املعتمدة يف هذا التقرير عىل القائمة التالية
للبلدان واملناطق :تونس ،ومرص ،واملغرب ،وباقي
بلدان شمال أفريقيا؛ واإلمارات العربية املتحدة،
والبحرين ،وعُمان ،وقطر ،والكويت ،واململكة العربية
السعودية ،وباقي بلدان الرشق األوسط العربية؛
وإيران ،وتركيا؛ واالتحاد األوروبي ،والصني،
والهند ،والواليات املتحدة األمريكية ،واليابان ،وباقي
بلدان العالم.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالبعـــد القطاعـــي
للنمـــوذج ،فقـــد تـــم الرتكيـــز عـــى الســـلع نظـــرا ً
لعـــدم توفـــر بيانـــات حـــول القيـــود املفروضة عىل
تجـــارة الخدمـــات .وبالتـــايل ،يتكـــون النمـــوذج من
القطاعـــات التاليـــة :الزراعـــة ،والصناعـــات
الغذائيـــة ،والنســـيج واملالبـــس ،واســـتخراج
النفط والغاز والثروات الطبيعية األخرى ،وتكرير
النفـــط ،والصناعـــات الكيميائيـــة ،والصناعـــات
املعدنيـــة ،ومعـــدات النقـــل ومعـــدات أخـــرى،
والصناعـــات الكهربائيـــة ،واآلالت ،والصناعـــات
املعملية األخرى ،والبناء والتعمري ،وخدمات النقل،
وباقـــي القطاعـــات الخدماتية .وأخـــرا ً ،فيما يتعلق
بالبعـــد الزمنـــي ،يتم حـــل النمـــوذج ســـنويا ً للفرتة
املمتـــدة مـــن  2007إىل .2020

منهجية تقدير التغير في مستوى الفقر
تمـت عمليـة قيـاس التغير يف مسـتوى الفقر
باعتمـاد فرضية عدم تغري نسـق توزيع الدخل بني
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السـكان يف كل بلـد .واعتمـادا ً عىل نتائـج النموذج
مـن حيث تغري قيمة الناتج املحيل اإلجمايل للسـاكن
الواحد ،يتم قياس تغري مسـتويات الفقر باستخدام
مرونة أثر النمو االقتصادي عىل التقليص من الفقر
حسـب املعادلة التالية:

حيث لكل بلد،
تمثل التغري يف معدالت الفقر لعام ،
تمثـل معـدل نمـو نصيـب الفـرد يف
،
الناتـج املحلي اإلجمـايل لعام على عام
تمثـل معدل نمـو نصيـب الفرد يف
الناتج املحيل اإلجمايل يف السـيناريو األساس لعام
،
عىل عام
تمثـل مرونـة الفقر ملتوسـط نصيـب الفرد
مـن اإلنفـاق االسـتهالكي ،التـي تقوم على أحدث
مسـح لالنفـاق يف البلد،
.
تمثل معدل الفقر يف عام
› ›االفرتاضات:
•يفترض أن مرونة الفقر ثابتـة لكل الفرتة
حتى عام .2020
•يتـم اتخـاذ نمـو نصيب الفـرد مـن الناتج
املحلي اإلجمـايل كمتغير تقريبي لنمـو نصيب
الفـرد مـن اإلنفـاق االسـتهالكي ،ألن البيانات
حول األخري غير متوفرة .يكـون الوضع مثايل
عندما يوازي نمو الناتج املحيل اإلجمايل الفردي
معـدل نمـو نصيـب الفرد مـن اإلنفـاق ،حيث
التوزيع محايد.
•يعترب معامل جيني ( )Giniمحايد.

الملحق السادس

الملحقات

الجدول  5النتائج القطاعية
اإلنتاج القطاعي
القطاع الزراعي

سيناريو 2

سيناريو 3

اإلمارات

1.0

2.1

-2.3

الكويت

-1.6

-0.7

-2.6

السعودية

1.0

3.3

سيناريو 4
1.2

قطر

-1.0

-0.5

-1.1

البحرين

1.6

1.9

-0.4

عمان

2.9

2.0

-1.0

تونس

-13.5

-12.5

2.2

المغرب

-6.9

-6.2

0.5

باقي دول المغرب العربي

-2.2

-0.5

1.1

مصر

-3.3

-1.7

-2.5

باقي دول المشرق العربي

0.9

2.5

2.4

سيناريو 2

السعودية

0.0

سيناريو 3

سيناريو 4

اإلمارات

0.5

0.6

0.6

الكويت

0.3

0.4

0.4

قطر

0.0

0.1

0.1

البحرين

0.4

0.4

0.4

عمان

0.2

0.2

0.3

تونس

5.3

5.6

3.4

المغرب

-1.2

0.5

-0.2

باقي دول المغرب العربي

0.3

0.8

0.8

مصر

-4.0

-2.8

-2.7

باقي دول المشرق العربي

0.7

1.5

1.5

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

اإلمارات

-0.3

-0.4

-0.4

الكويت

0.1

0.0

0.0

قطر

0.2

0.0

0.1

البحرين

0.0

-0.3

-0.3

عمان

-0.1

-0.3

-0.2

تونس

-1.0

-0.1

1.4

المغرب

-2.9

-1.8

-0.5

باقي دول المغرب العربي

-0.7

0.3

0.6

مصر

-0.4

0.4

0.3

باقي دول المشرق العربي

-0.4

0.5

0.5

القطاع الصناعي

قطاع الخدمات
السعودية

0.2

0.4

0.9

0.5

0.8
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الجدول  5النتائج القطاعية
الطلب عىل اليد العاملة املاهرة حسب القطاع
القطاع الزراعي

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
القطاع الصناعي
السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
قطاع الخدمات

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
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سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

1.0
1.0
-1.6
-1.0
1.6
2.9
-13.5
-6.9
-2.2
-3.3
0.9

0.2
2.5
1.2
-0.3
0.6
1.8
8.5
-1.2
1.1
-8.5
2.1

-0.1
-0.5
-0.1
0.0
-0.1
-0.1
-2.2
-4.2
-1.5
-1.4
-1.1

3.3
2.1
-0.7
-0.5
1.9
2.0
-12.5
-6.2
-0.5
-1.7
2.5

1.4
2.5
2.2
0.3
1.1
1.5
9.6
0.8
2.6
-5.8
3.5

1.1
-0.5
-0.2
0.0
-0.3
-0.1
-0.7
-2.7
0.2
0.3
0.5

1.2
-2.3
-2.6
-1.1
-0.4
-1.0
2.2
0.5
1.1
-2.5
2.4

1.4
2.7
2.2
0.3
1.1
1.6
6.0
-0.2
2.6
-5.7
3.5

1.1
-0.5
-0.2
0.0
-0.3
-0.1
1.6
-1.1
0.5
0.2
0.5

الملحق السادس

الملحقات

الجدول  5النتائج القطاعية
الطلب عىل اليد العاملة غري املاهرة حسب القطاع
القطاع الصناعي

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
قطاع الخدمات

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
القطاع الزراعي

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

0.3
3.0
1.3
-0.6
0.4
2.0
14.3
-2.5
1.0
-13.3
3.1

2.5
3.2
2.7
0.4
1.2
2.1
16.9
0.7
3.9
-9.1
5.5

2.5
3.8
2.8
0.4
1.2
2.4
10.4
-0.8
3.8
-9.0
5.5

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

0.3
-1.6
-0.4
0.3
-0.4
-0.8
-2.4
-4.6
-1.6
-1.0
-1.0

2.1
-1.9
-0.9
-0.1
-1.0
-0.8
-0.4
-2.7
0.5
0.8
1.1

2.0
-1.6
-0.9
-0.1
-1.0
-0.7
2.6
-0.6
1.0
0.6
1.2

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

1.7
1.6
-2.8
-1.8
2.9
5.5
-23.4
-11.8
-4.0
-5.6
1.5

5.7
3.5
-1.3
-0.9
3.3
3.7
-21.7
-10.7
-1.0
-2.9
4.3

2.0
-4.1
-4.6
-2.0
-0.7
-1.9
4.0
0.9
2.1
-4.2
4.2
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الجدول  5النتائج القطاعية
التجارة البينية العربية
القطاع الصناعي

سيناريو 2

سيناريو 3

سيناريو 4

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي

سيناريو 2
12.0
-0.7
18.5
15.2
17.3
7.4
23.0
47.5
135.7
40.0
24.1

سيناريو 3

سيناريو 4

قطاع الخدمات
السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي

سيناريو 2
-2.8
-7.2
-5.7
-2.0
-3.3
-1.3
5.6
12.4
3.5
9.7
2.7

سيناريو 3
-2.1
-6.8
-6.0
-1.6
-1.1
-3.4
6.9
13.1
3.4
7.8
2.7

سيناريو 4
-1.7
-5.8
-5.7
-0.9
-0.9
-2.9
1.5
9.7
2.6
8.2
2.9

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
تونس
المغرب
باقي دول المغرب العربي
مصر
باقي دول المشرق العربي
القطاع الزراعي
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-0.9
-3.8
-4.5
3.0
0.3
2.7
15.1
40.6
2.3
44.2
18.7

0.4
3.2
-5.4
7.0
2.7
7.5
28.2
53.9
1.2
50.1
28.8

17.2
2.6
17.7
19.0
21.3
10.0
29.2
60.5
145.4
48.3
31.4

0.5
3.5
-5.4
7.0
2.7
7.8
23.8
46.9
2.4
51.1
28.9

16.4
6.4
18.1
12.3
22.5
9.9
6.4
26.9
514.1
54.0
30.7

الملحق السابع

الملحقات

الملحق السابع

المنظمات العربية المتخصصة وأهدافها
ّ
املنظمة

سنة التأسيس

أهم أهدافها

مجلس الوحدة االقتصادية العربية

1957
()1964

إقامة وحدة اقتصادية كاملة بني الدول العربية

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

1961
()1969

اإلســهام يف تحقيق التنمية اإلدارية يف األقطار العربية بما يخدم قضايا
التنمية الشاملة ،زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العربية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

1964
()1970

التمكــن للوحــدة الفكريــة بني أجزاء الوطــن العربي ،ورفع املســتوى
الرتبــوي والتعليمــي والثقايف والعلمي للمســاهمة يف الحضــارة العاملية
واملشــاركة اإليجابية فيها

منظمة العمل العربية

1965
()1972

تنســيق الجهــود يف ميدان العمــل والعمــال ،وتنمية وصيانــة الحقوق
والحريــات النقابيــة ،وتوحيد ترشيعــات العمل يف الــدول األعضاء

منظمة املدن العربية

1967

الحفــاظ عــى هويــة املدينــة العربيــة ،والعمــل عــى تطويــر وتوحيــد
الترشيعــات والنظــم البلديــة

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

1968

تنســيق التعاون بني الدول العربية املنتجة واملصدرة للبرتول ،وتطوير
صناعاتها البرتولية

املركز العربي لدراسات املناطق الجافة واألرايض القاحلة

1968
()1971

توحيــد الجهــود القوميــة لتطوير البحــث العلمي الزراعــي يف املناطق
الجافة وشبه الجافة ،ونقل وتطوير وتوطني التقانات الزراعية الحديثة
بغية زيــادة اإلنتاج الزراعي يف هذه املناطق

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

1970
()1972

تقديم خدمــات التعليم والتدريب البحري والعمل عىل نقل التكنولوجيا
يف مجال النقل البحري (سابقا ً األكاديمية العربية للنقل البحري)

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

1970
()1972

املســاهمة يف بلــوغ التكامــل الزراعي ،وزيــادة اإلنتــاج الزراعي ورفع
كفاءتــه لتحقيــق االكتفاء الذاتي

1975

تنســيق عمليــات إغاثــة ضحايــا الكــوارث الطبيعية وغــر الطبيعية يف
البلــدان العربية والبلــدان األخرى

1976
()1978

توفري واســتثمار قطاع فضائي عربــي للخدمات العامة واملتخصصة يف
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية

األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية

1988

تنميــة املوارد البرشيــة العاملة يف الصناعة املاليــة واملرصفية واالعتماد
الدويل للماليني واملرصفيني (ســابقا ً املعهد العربي للدراسات املرصفية)

الهيئة العربية للطاقة الذرية

1988

توظيــف العلــوم والتقانات النوويــة يف املجال الســلمي وتطوير العمل
العلمــي العربــي املشــرك ،ووضــع التعليمــات الخاصــة بالوقايــة من
اإلشــعاعات النوويــة وبأمان املنشــآت الذرية

املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر
املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية
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الملحق السابع

املنظمة

املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

سنة التأسيس

1988

أهم أهدافها

تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي ،وتطوير اإلنتاج واإلنتاجية
الصناعية ،والعمل عىل وضع املواصفات القياسية العربية
(أنشــئت من خالل دمــج للمنظمة العربية للتنميــة الصناعية ،واملنظمة
العربيــة للمواصفات واملقاييس ،واملنظمــة العربية للثروة املعدنية).

الهيئة العربية للطريان املدني

1993
()1996

تنمية الطريان املدني وتأمني سالمته

منظمة املرأة العربية

2001
()2003

تنميــة الوعي بقضايــا املرأة العربية ،وتدعيم دورهــا يف املجتمع ،وبناء
قدراتها عىل املشــاركة يف اتخاذ القرارات

املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات

2001
()2008

تنميــة قطــاع تكنولوجيــات االتصــال واملعلومــات ،وتوحيد وتنســيق
املواقــف العربيــة ضمن الهيئات الدولية ،وتشــجيع االســتثمار العربي
واألجنبي باملنطقــة العربية

املنظمة العربية للسياحة

2001
()2006

املســاهمة يف نمــو القطاع الســياحي العربي ،وتفعيل الســياحة البينية
العربية ،وجذب االســتثمارت السياحية

املعهد العايل العربي للرتجمة

2003

تدريب مرتجمني محرتفني وإنجاز دراســات يف مجاالت الرتجمة وتوفري
املادة العلمية للباحثني واملرتجمني

مالحظة :تد ّل السنة الواردة بني قوسني عىل سنة مبارشة العمل يف حال اختالفها عن سنة التأسيس.
املصدر :موقع جامعة الدول العربية عىل اإلنرتنت  http://www.lasportal.orgومواقع املنظمات املعنية.
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الحماية الجمركية على بعض الواردات من مصر( 2009 ،بالنسبة المئوية)
مرص
دول إعالن

الجزائر

أغادير

املغرب البلدان العربية

01

الحيوانات الحية

6.8

11.8

112.1

11.8

02

اللحوم واألحشاء الصالحة لألكل

10.8

114.3

139.4

20.3

03

األسماك والقرشيات والرخويات وغريها من الالفقاريات املائية

0

0

15.9

0

04

منتجات األلبان والبيض والطيور والعسل الطبيعي واملنتجات الصالحة لألكل من أصل
حيواني ،غري مذكورة أو مشمولة يف مكان آخر

0

0.6

58.5

0.6

05

املنتجات ذات األصل الحيواني ،غري املذكورة أو املشمولة يف مكان آخر

0

0

27.8

0

06

األشجار الحية والنباتات األخرى؛ بصيالت وجذور وما شابه ذلك ،أزهار مقطوفة
وأوراق نباتات الزينة

0

1

39.6

1

07

الخرضوات والجذور والدرنات الصالحة لألكل

0

2.8

45.2

2.8

08

الفواكه واملكرسات الصالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ

0

8.6

46.1

8.6

09

القهوة والشاي واملته والبهارات

0

0

19

0

10

حبوب

0

4.3

52.2

4.3

11

منتجات صناعة الطحني؛ الشعري؛ النشويات؛ حبوب؛ الغلوتني من القمح

0

25.1

49.6

0

12

البذور الزيتية والفواكه الزيتية؛ الحبوب املتنوعة ،والبذور والفواكه؛ املنشآت الصناعية
أو الطبية؛ قش وعلف

0.1

0.7

19.8

0.7

13

راتنج إفراز الحرشات؛ صموغ وراتنجات وغريها من العصارات والخالصات النباتية

0.1

0.2

18.3

0.2

14

مواد صناعة الخرضوات ومنتجات الخرضوات غري املذكورة أو املشمولة يف مكان آخر

0

0

8.4

0

15

الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محرضة؛
شموع حيوانية أو نباتية

0.2

1.2

19.6

0.2

16

تحضريات اللحوم أو األسماك أو القرشيات أو الرخويات أو غريها من الالفقاريات املائية

6.2

9.5

47.4

8.8

17

السكر واملنتجات السكرية

0

1.6

37.8

1.6

18

الكاكاو وتحضريات الكاكاو

0

5.4

26.8

5.4

19

تحضريات أساسها الحبوب والدقيق والنشا أو الحليب ومنتجات الفطائر

0

4.7

43.5

2.8

20

تحضريات من الخضار والفاكهة واملكرسات أو أجزاء أخرى من النباتات

0

0

43.2

0

21

تحضريات متنوعة صالحة لألكل

0

7.3

38.7

7.3

22

املرشوبات والكحول والخل

22.3

26.1

38.6

26.1

23

بقايا ونفايات الصناعات الغذائية؛ علف الحيوانات املحرضة

0

11.8

23.5

1.3

295

الجدول 1

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

مرص
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دول إعالن

الجزائر

أغادير

املغرب البلدان العربية

24

التبغ وبدائل التبغ املصنع

25

امللح؛ الكربيت؛ أتربة وأحجار ،ومواد التجصيص ،والكلس واإلسمنت

1.9

26

املعادن ،الركام والرماد

0.1

0.2

27

الوقود املعدنية والزيوت املعدنية ومنتجات تقطريها؛ مواد فحمية ،شموع معدنية

0.1

0

1.6

28

املواد الكيميائية غري العضوية :املركبات العضوية أو غري العضوية من املعادن الثمينة
أو من معادن أتربة نادرة أو من عنارص مشعة أو من نظائر

5.8

1.1

2.3

1.1

29

املواد الكيميائية العضوية

4.2

4.2

0

4.2

30

مستحرضات األدوية

0

0

1.4

0

31

األسمدة

1.4

0

0

0

32

خالصات الدباغة أو الصباغة؛ العفص ومشتقاتها؛ األصباغ واملواد امللونة وغريها من
املواد امللونة ،دهانات وورنيش ،معاجني؛ األحبار

0

0

11.3

0

33

الزيوت األساسية والراتنجية؛ مستحرضات العطور أو التطرية أو التجميل

0

2.4

1.5

2.4

34

الصابون ،أدوات عضوية نشطة بشكل سطحي ،مستحرضات الغسيل ،مستحرضات
التشحيم ،شموع اصطناعية ،شموع محرضة...

5.1

13.5

15.7

13.5

35

مواد زاللية؛ النشويات املعدلة؛ الغراء؛ األنزيمات

0

0

14.1

0

36

متفجرات ومنتجات األلعاب النارية؛ الكربيت ،السبائك التلقائية االشتعال؛ بعض
املستحرضات القابلة لالحرتاق

9.2

0

8

0

37

السلع الفوتوغرافية أو السينمائية

0

0

1.4

0

38

املنتجات الكيميائية املتنوعة

8.1

7.7

4

7.7

39

اللدائن ومصنوعاتها

0.5

0.6

10.4

0.6

40

املنتجات املطاطية ومصنوعاتها

0.2

1.5

15.1

1.5

41

الجلود الخام (غري الفراء) ومنتجات الجلود

0.6

0.2

0.1

0.2

42

مصنوعات من جلد؛ الرسوج وعدة األحصنة؛ لوازم السفر ،حقائب يدوية وحاويات
مماثلة ،مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا أمعاء دودة القز)

0

3.8

25.7

3.8

43

الفراء والفراء االصطناعي؛ ومصنوعاته

0

0.2

6.9

0.2

44

الخشب ومصنوعات من الخشب؛ فحم الخشب

0

0.2

12.9

0.2

45

الفلني ومصنوعاته

0

0

22.6

0

46

مصنوعات من القش ،أو من الخيزران أو غريها من مواد الضفر؛ والسالل

0

0

24.8

0

49

الكتب املطبوعة والصحف والصور وغريها من منتجات صناعة الطباعة؛ املخطوطات،
واملخطوطات النصية

0

0.5

13.7

0.5

25.5

22.8

22.8

22.8

0.1

6.8

0.1

0

0.2
0
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مرص
دول إعالن

الجزائر

أغادير

املغرب البلدان العربية

60

األقمشة املنسوجة أوالكروشيه

0

12.2

20.2

12.2

61

مواد األكسسوارات للمالبس والزينة ،منسوجة أو كروشيه

0

0.6

34.6

0.6

62

مواد األكسسوارات للمالبس والزينة ،ليست منسوجة أو كروشيه

0

1.1

34.1

1.1

70

الزجاج واألواني الزجاجية

0.8

3.5

11.7

3.5

71

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،أحجار كريمة أو شبه كريمة ،معادن ثمينة ،معادن عادية
مكسوة بقرشة من معادن ثمينة ،ومصنوعات هذه املواد...

0.8

0.1

0

0.1

75

النيكل ومصنوعاته

0

0

0.4

0

78

الرصاص ومصنوعاته

0.9

0

0

0

83

مواد متنوعة من املعادن األساسية

0

0.4

20.7

0.4

84

املفاعالت النووية ،املراجل واآلالت واألجهزة امليكانيكية وأجزاء منها

0

0.3

2.6

0.3

85

اآلالت الكهربائية واملعدات وأجزاؤها؛ مسجالت الصوت وصورة التلفزيون واإلذاعة،
وأجزاء من هذه املواد وأكسسواراتها

0.3

0.8

3.3

0.8

95

اللعب واأللعاب ومستلزمات الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها

14.3

0

0.1

0

96

مواد متنوعة مصنعة

0

0.3

9

0.3

97

أعمال فنية ،القطع املقتناة ،والتحف

0

7.5

0

7.5

مالحظة :األردن ( ،)2007لبنان ( ،)2007الســودان ( ،)2012ســوريا ( ،)2009تونس ( ،)2006واليمن ( )2012لم تطبق أي رســوم عىل وارداتها من مرص .البيانات عن التعرفات الجمركية
التــي تفرضهــا البلدان العربية املتبقية عىل الواردات من مرص غري متوفرة.
املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل قاعدة البيانات

.Trade Map
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المجاالت الوظيفية التي تغطيها التزامات االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات في عدد من البلدان العربية

األردن

اإلمارات

البحرين

تونس

جيبوتي

السعودية

عمان

قطر

الكويت

مرص

املغرب

خدمات األعمال
الخدمات املحرتفة

X

X

خدمات الحاسوب والخدمات ذات الصلة

X

X

X

خدمات األبحاث والتطوير

X

X

X

الخدمات العقارية

X

خدمات اإليجار  دون مشغلني

X

خدمات األعمال األخرى

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

خدمات االتصاالت
خدمات الربيد

X

خدمات الربيد الرسيع

X

خدمات االتصاالت

X

الخدمات الصوتية املرئية

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

خدمات البناء والهندسة ذات الصلة
عمل البناء العام لألبنية

X

X

X

X

X

X

عمل البناء العام للهندسة املدنية

X

X

X

X

X

X

X

عمل الرتكيب والتجميع

X

X

X

X

X

X

X

إنهاء البناء وأعمال التشطيب

X

X

X

X

X

X

خدمات بناء أخرى

X

X

X

X

خدمات التوصيل

X

X

X

X
X

خدمات التعليم
الخدمات التعليمية االبتدائية

X

X

X

الخدمات التعليمية الثانوية

X

X

X

خدمات التعليم العايل

X

X

X

الخدمات التعليمية للكبار

X

خدمات تعليمية أخرى

X

X
X

الخدمات البيئية
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خدمات الرصف الصحي

X

X

X

X

X

خدمات التخلص من النفايات

X

X

X

X

X
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األردن

اإلمارات

البحرين

تونس

جيبوتي

السعودية

عمان

قطر

الكويت

مرص

خدمات بيئية أخرى

X

X

X

X

X

املغرب

خدمات النظافة وخدمات مماثلة

X

X

X

X

X
X

الخدمات املالية
خدمات التأمني وخدمات مماثلة

X

الخدمات املرصفية واملالية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

خدمات مالية أخرى

X

X

X

الخدمات االجتماعية والصحية
خدمات املستشفيات

X

X

خدمات الصحة البرشية األخرى

X

X

الخدمات االجتماعية

X

X

X

X
X

خدمات السياحة والسفر
الفنادق واإلقامة الفندقية

X

الوكاالت السياحية والثقافية

X

األدلّة السياحية

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

خدمات سفر أخرى
الخدمات الرتفيهية والثقافية والرياضية
الخدمات الرتفيهية

X

الخدمات اإلعالمية

X

X

املكتبات واملتاحف ونشاطات ثقافية أخرى

X

X

الرياضة

X

X

X

X

خدمات ثقافية أخرى
خدمات النقل
خدمات النقل البحري

X

X

X

النقل يف املياه الداخلية
خدمات النقل الجوي

X

خدمات النقل الحديدي

X

X

X

خدمات النقل األريض
خدمات مساعدة لجميع أشكال النقل

X

X
X

X

X

خدمات نقل أخرى
املصدر :فريق اإلسكوا باالستناد إىل تقارير استعراض السياسات التجارية للدول املعنية يف منظمة التجارة العاملية.
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توزيع الصادرات العربية حسب القطاعات واألسواق2010 ،
املستورد

املصدر

باقي بلدان
بلدان مجلس بلدان بلدان البلدان بلدان االتحاد الواليات
العالم
التعاون الخليجي املغرب املرشق العربية األوروبي املتحدة تركيا إيران اليابان الصني الهند

بلدان املغرب

0.4

2.8

الزراعة

1.2

2.0 4.0

7.2

الصناعة

1.0

5.4

2.6

9.0

59.8

املواد املنجمية

0.1

4.7

0.7

5.5

36.5

6.8

البرتول والغاز

0.2

1.8

0.7

2.7

60.2

14.5

0.0 3.2

بلدان مجلس التعاون الخليجي

2.7

0.5

1.7

5.0

5.0

4.8

2.1 0.5

الزراعة

26.9

0.3

7.7

34.8

2.7

0.5

0.1

الصناعة

10.6

1.4

4.1

16.1

5.8

1.9

1.7

املواد املنجمية

33.1

2.4

3.4

38.9

0.3

0.4

3.5 0.0

0.3

البرتول والغاز

0.4

0.3

1.1

1.8

4.9

5.6

0.0 0.2

7.1 15.3

بلدان املرشق

6.4

2.9

9.7

19.1

20.9

12.9

0.2 3.0

4.3

الزراعة

33.3

4.2

69.9 32.4

12.9

0.7

1.1

0.6

0.4

0.4

الصناعة

13.3

6.7

41.7 21.6

17.7

8.0

0.6 4.9

0.6

2.2

2.7

املواد املنجمية

3.2

2.1

23.1 17.9

22.1

3.5

0.0 2.8

0.5

8.5

19.3

20.2

البرتول والغاز

0.6

0.9

3.0

23.1

16.7

0.0 2.2

6.7

19.1

14.0

15.2
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1.2

1.5

4.3

59.6

11.2

3.0

0.1

0.7

4.2

2.4

14.6

61.0

0.9

0.0 0.4

7.6

0.3

0.1

22.6

2.5

0.4 2.8

0.6

1.5

3.5

19.8

0.1 0.8

1.0

3.4 21.6

24.2

0.4

4.6

2.1

12.3

7.0 12.2

8.9

54.5

0.6 26.9

0.2

0.4

33.9

9.5

0.7

6.3

18.3

39.8

11.2 19.2

26.2

6.7

58.5

9.8 12.6

17.2

0.9

13.2
21.6

الجدول 4

الجداول اإلحصائية

الجدول 4

تركيبة الصادرات العربية إلى البلدان العربية قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
حيّ ز التنفيذ وبعده في عام 2005

2004-2000

2010-2005

بلدان املغرب

3.6

4.0

الزراعة

4.1

6.5

الصناعة

6.9

8.4

املواد املنجمية

5.0

5.3

البرتول والغاز

2.1

2.5

بلدان مجلس التعاون الخليجي

6.3

7.2

الزراعة

48.7

57.8

الصناعة

25.1

27.8

املواد املنجمية

49.6

42.5

البرتول والغاز

1.9

2.8

بلدان املرشق

15.6

16.8

الزراعة

68.3

64.6

الصناعة

29.6

39.6

املواد املنجمية

23.9

26.2

البرتول والغاز

4.4

2.6
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337.2
406.2

245.0

تجارة
غري
معلنة
24.5
34.6
4.4
2.9
337.5 -433.6
273.5
498.8
368.5
280.2
381.5
587.3
-1.4
172.9
224.1
349.0
310.9
-34.1

28.6
-185.9
43.5
17.0
25.2
5.0
0.5
35.9
29.9
5.1
6.4
10.4

منتج
جديد
سوق
جديدة
8.6
8.9
2.1
14.9
-1.7
10.8
-26.2
50.2
5.5
2.0
19.9
0.4
4.6
3.8
8.3
5.9
0.0

منتج
قديم
سوق
جديدة

37.9

36.2

25.5

36.5

-93.5

35.8

-16.1

35.9

104.9

114.8

84.6

100.1

115.4

126.1

36.4

20.0

110.4

الهامش
املكثف

78.1

89.5

76.8

51.5

-238.4

82.0

-43.7

57.4

6.5

8.4

0.5

مجموع
التطور

196.9

153.8

324.5

517.1

-19.3

182.8

-50.7

147.4

276.3

172.2

1 946.0

0.0 18 354.0

15.9

0.0

60.3

80.5

0.0

128.8

334.0

425.3

329.5

961.1

البلدان العربية

بلدان مجلس التعاون
الخليجي

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

بلدان املغرب

تونس

الجزائر

ليبيا

املغرب

موريتانيا

بلدان املرشق

األردن

جزر القمر

الجدول 5

تحليل حركة التجارة بين عامي  2000و 2010ودراسة مستويات الهوامش الموسعة والهوامش المكثفة

بلدان مجلس التعاون الخليجي

بلدان املغرب

بلدان املرشق

54.3
66.8

41.5 1 290.4
55.2
80.1
1.2
54.5
51.5
57.4
61.7
58.9
-612.4
16.6
41.4
36.7
60.6
-172.4

الهامش
املوسع
ّ

45.7
34.7
60.8
42.4
21.2
94.9
54.4
50.0
41.9
32.3
38.5
-569.2
93.7
90.3
62.4
47.3
0.0

الهامش
املوسع
ّ
منتج
جديد
سوق
جديدة
4.7
1.4
0.1
12.3
0.3
33.1
1.2
0.2
7.7
9.7
4.4

11.2
10.6
5.2
3.8
0.0

الهامش
املوسع
ّ
تجارة
غري
معلنة
4.7
2.9
2.4
9.9
1.6
29.2
10.1
1.7
6.9
3.6
1.8

21.5
42.2
4.3
11.6
-272.4

مجموع
التطور

632.6
517.6
1 211.9
499.7
395.9
126.1
166.1
1 428.8
679.9
176.1
937.4

1 489.8 -1 669.4 -387.7
627.4
345.7
815.0
916.0
---

الهامش
املكثف

29.9
34.1
29.0
25.0
34.5
51.1
45.1
38.3
40.4
71.2
65.2
12.5
24.9
3.9
24.1
26.5
---

مجموع
التطور

منتج
قديم
سوق
جديدة
64.8
67.5
72.9
50.1
68.7
89.9
74.5
58.4
50.7
66.7
15.5
75.0
70.8
74.3
64.0
67.5
---

الهامش
املكثف

منتج
جديد
سوق
جديدة
10.3
3.8
0.8
36.4
0.5
12.1
8.2
6.9
17.6
3.5
24.7
16.6
11.7
22.8
16.1
9.2
---

منتج
قديم
سوق
جديدة

تجارة
غري
معلنة
5.0
5.4
2.7
11.5
3.7
53.1
27.8
3.7
8.7
41.4
5.4
4.0
7.4
1.0
4.1
3.3
---

الجدول 5

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

بلدان مجلس التعاون الخليجي

بلدان املغرب

بلدان املرشق

--98.8
11.2
-0.1
111.8
--29.5
30.3

--192.1
588.8
-85.6
43.8
--275.1
1 011.9
21.3 1 589.0

تجارة
غري
معلنة
1.6
355.6
3.2
6.3
5.9
7.8
3.4
2.0
4.9

منتج
جديد
سوق
جديدة
62.6
5.5
6.9
0.5
20.2
30.9
2.6
10.2
11.8

منتج
قديم
سوق
جديدة

0.7

3.9

35.1

26.0

85.7

62.7

50.9

34.2

59.4

الهامش
املكثف

38.3

446.2

61.3

79.8

0.0

14.2

49.9

57.7

33.7

مجموع
التطور

2 168.9

14.9

237.3

199.5

1 688.2

1 264.8

422.8

809.0

1 106.0

جيبوتي

السودان

سوريا

الصومال

العراق

فلسطني

لبنان

مرص

اليمن

الهامش
املوسع
ّ

--6.4
74.9
-0.7
2.9
--83.0
67.6
52.6

الهامش
املوسع
ّ
منتج
جديد
سوق
جديدة
--0.8
15.4
-16.0
0.0
--6.5
4.3
31.2

الهامش
املوسع
ّ
تجارة
غري
معلنة
--6.0
1.6
-116.7
14.8
--19.0
2.2
5.2

مجموع
التطور

7.2
1 045.2
4 086.1
39.8
301.5
530.3
1 243.2
2 284.6

الهامش
املكثف

0.0 179 960.2
448.3
8.0
9.5
263.6
25.5
43.7
30.3
9.8

مجموع
التطور

منتج
قديم
سوق
جديدة
2.3
339.6
83.0
91.1
10.4
46.6
58.8
46.6
70.9

الهامش
املكثف

منتج
جديد
سوق
جديدة
97.7
25.6
10.1
0.2
76.1
50.3
2.5
24.9
21.1

منتج
قديم
سوق
جديدة

تجارة
غري
معلنة
0.1
713.4
1.1
0.9
250.1
22.4
5.0
1.8
1.8

مالحظة )---( :تشري إىل عدم توفر بيانات يف جميع الجداول اإلحصائية.
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الجدول 6

الجدول 6

املرسل
األردن

تونس

سوريا

العراق

فلسطني

لبنان

مرص

املغرب

اليمن

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

المهاجرون العرب في البلدان العربية( 2010-1990 ،بالنسبة المئوية)
الوجهة

السعودية

عمان

قطر

الكويت

ليبيا

املجموع

األردن

اإلمارات

البحرين

0.93

4.27

67.72

0.23

1990

679 806

0.00

8.16

1.37

17.33

1.35

62.84

0.27

2000

691 782

0.00

13.78

2.00

18.42

1.34

---

---

2010

184 294

0.00

---

0.21

93.47

6.32

---

84.58

1990

67 095

0.21

1.81

0.00

12.65

0.22

0.09

0.44

2000

80 609

0.32

2.59

0.11

11.39

0.26

0.69

0.34

84.29

2010

99 856

2.14

---

0.73

12.43

---

---

---

84.71

1990

290 533

7.54

8.53

1.68

33.49

0.40

3.58

37.05

7.74

2000

328 485

10.55

12.96

2.37

32.05

0.51

2.42

30.94

8.19

2010

593 061

48.73

5.88

0.21

18.85

---

---

20.72

5.62

1990

285 692

5.91

8.93

2.70

13.16

0.63

8.31

59.02

1.33

2000

294 743

12.36

14.87

4.14

13.80

0.90

5.14

47.24

1.55

2010

305 539

99.43

---

0.57

---

---

---

---

---

1990

345 589

18.36

14.39

3.29

24.26

0.78

4.21

23.81

10.90

2000

436 182

24.01

19.59

4.18

20.80

0.91

2.37

17.81

10.34

2010

1 050 716

83.09

---

0.02

11.67

---

---

---

5.22

1990

169 761

1.14

16.16

1.42

23.47

0.31

3.27

47.67

6.57

2000

189 112

0.96

24.92

1.88

22.79

0.41

1.58

40.40

7.06

2010

73 653

---

---

0.37

79.10

---

---

---

20.53

1990

1 504 703

5.70

5.18

0.02

60.22

1.74

1.44

8.03

17.67

2000

1 752 476

5.83

7.65

0.51

55.93

2.20

3.20

6.51

18.17

2010

2 877 946

29.60

4.90

1.19

34.95

1.41

3.05

11.10

13.80

1990

20 171

1.26

8.06

0.01

69.79

0.96

5.38

0.87

13.66

2000

30 356

1.95

9.20

0.39

50.17

0.94

25.95

0.54

10.86

2010

27 806

17.72

---

8.26

74.03

---

---

---

---

1990

435 031

0.37

7.49

2.29

73.96

0.53

1.20

14.00

0.16

2000

503 490

0.47

11.11

3.09

69.13

0.67

3.93

11.42

0.17

2010

975 455

2.01

6.19

0.14

91.66

---

---

---

---

املصدر.World Bank, Global Bilateral Migration Database; World Bank (2011). Migration and Remittances Factbook 2011. Washington D.C. :
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الجدول 7

الجداول اإلحصائية

الجدول 7

املرسل
باكستان

بنغالدش

رسي النكا

الفلبني

الهند

المهاجرون إلى البلدان العربية من جنسيات مختلفة( 2010-1990 ،بالنسبة المئوية)
الوجهة

املجموع

األردن

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

ليبيا

1990

1 072 809

0.16

15.48

0.90

27.56

2.31

0.61

3.06

0.01

2000

1 404 351

0.11

20.30

0.86

22.76

2.60

1.20

2.21

0.01

2010

2 011 425

0.67

11.34

1.43

25.17

2.38

6.27

3.07

---

1990

496 247

0.13

7.23

1.61

68.18

14.01

2.16

6.68

0.01

2000

599 504

1.14

10.28

2.03

61.05

17.07

3.19

5.22

0.01

2010

962 869

5.92

10.46

---

46.43

15.50

---

21.69

---

1990

148 136

4.62

1.20

1.75

69.27

13.13

2.70

7.29

0.05

2000

175 532

7.02

1.74

2.26

63.24

16.31

3.57

5.81

0.05

2010

992 281

10.35

16.23

---

39.42

4.10

8.84

21.05

---

1990

393 773

0.36

1.15

1.68

86.82

2.10

0.86

7.00

0.03

2000

448 975

0.85

1.73

2.26

82.38

2.71

4.26

5.79

0.03

2010

966 460

3.27

12.50

2.96

57.82

1.58

12.97

8.90

---

1990

1 752 536

0.03

24.95

1.74

53.15

12.09

1.93

6.10

0.01

2000

2 267 577

0.15

33.13

1.73

44.44

13.76

2.33

4.45

0.01

2010

4 896 905

0.59

44.64

2.81

29.67

9.15

5.12

8.03

---

املصدر.World Bank, Global Bilateral Migration Database; and World Bank, 2011 :
f
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الجدول 8

الجدول 8

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

مؤشر التكامل التجاري للبلدان العربية2010 ،
بلدان املغرب
بلدان مجلس
العربي
البلدان العربية التعاون الخليجي

17.8

17.6

األردن

26.0

24.6

22.0

26.4

24.7

13.1

20.9

19.3

اإلمارات

32.9

31.1

29.9

32.7

30.4

33.8 22.0 54.6 26.4

32.0

البحرين

15.5

13.8

13.6

16.4

12.0

8.5

8.2

7.8

11.2

15.2

تونس

26.0

24.5

26.6

24.2

33.9

26.2

26.1

17.6

37.2

25.6

الجزائر

10.3

7.7

12.2

13.4

15.2

14.7

27.8

3.2

19.6

15.6

جزر القمر

6.7

7.1

6.3

5.3

7.1

5.1

4.6

4.1

4.7

6.8

جيبوتي

5.0

5.2

4.2

4.4

5.3

3.9

4.2

3.3

5.1

4.5

السعودية

13.3

10.3

15.0

15.4

16.3

18.7

30.5

5.7

21.3

18.2

السودان

4.8

4.6

4.6

5.0

9.4

14.0

26.3

2.5

15.8

8.9

سوريا

22.7

19.0

21.7

27.8

24.1

19.3

30.5

11.2

27.4

22.0

الصومال

1.4

1.3

1.1

1.6

1.1

0.9

0.8

0.9

0.8

1.3

العراق

2.4

2.2

3.0

2.4

7.0

11.2

23.4

0.5

13.8

5.7

عمان

15.7

14.3

14.7

15.2

17.5

18.4

30.6

7.5

22.7

17.5

فلسطني

14.3

13.3

12.8

15.5

16.2

8.0

7.4

9.5

13.4

10.8

قطر

9.7

7.0

11.6

12.5

12.5

28.0 14.8

3.0

18.7

15.4

الكويت

9.8

7.1

11.5

13.0

12.6

16.3

27.9

3.2

18.7

14.7

لبنان

27.9

29.6

21.7

24.5

24.0

15.9

28.6

17.2

21.3

21.3

ليبيا

9.0

6.1

10.5

11.0

13.8

14.0

26.7

2.4

18.7

13.3

مرص

30.1

26.5

29.1

33.5

32.3

22.9

27.9

18.2

32.1

30.4

املغرب

17.2

16.5

16.0

16.4

21.4

15.7

12.8

11.0

19.5

15.6

موريتانيا

4.0

4.2

3.7

3.5

7.5

13.3

7.9

0.9

6.5

6.6

اليمن

12.7

10.5

12.4

15.0

15.2

15.8

28.1

5.2

20.4

15.1
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بلدان املرشق

بلدان االتحاد
األوروبي

الصني

الهند

إيران

الواليات املتحدة
األمريكية
تركيا

الجدول 10 - 9

الجداول اإلحصائية

الجدول 9

املستورد

الحماية الجمركية الحقيقية على التجارة البينية العربية بالسلع الزراعية (بالنسبة المئوية)
املصدر

اإلمارات البحرين السعودية عمان

قطر

سائر بلدان
الكويت الرشق األوسط تونس

مرص

سائر بلدان
املغرب شمال أفريقيا

اإلمارات

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

البحرين

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

السعودية

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

عمان

0.0
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0.0
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1.0
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0.0

0.0
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0.0
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0.0

الكويت

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

سائر بلدان الرشق األوسط

1.0

9.0

4.0

9.0

1.0

23.0

6.0

0.0

7.0

8.0

4.0

تونس

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67.0

مرص

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

املغرب

35.0

0.0

22.0

0.0

0.0

21.0

1.0

0.0

3.0

0.0

0.0

سائر بلدان شمال أفريقيا
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0.0
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الجدول 10

املستورد

الحماية الجمركية الحقيقية على التجارة البينية العربية بالمنسوجات (بالنسبة المئوية)
املصدر

اإلمارات البحرين السعودية عمان

قطر

سائر بلدان
الكويت الرشق األوسط تونس

مرص

سائر بلدان
املغرب شمال أفريقيا

اإلمارات

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

البحرين

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

السعودية

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

عمان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

قطر

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

الكويت

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

سائر بلدان الرشق األوسط

12.0

22.0

7.0

5.0

2.0

0.0

3.0

3.0

8.0

1.0

4.0

تونس

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

مرص

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

املغرب

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

9.0

سائر بلدان شمال أفريقيا

19.0

15.0

8.0

29.0

18.0

1.0

17.0

8.0

7.0

16.0

1.0
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البلد

الجدول 11

األردن

0.24

0.28

-0.17

معدالت النمو الحقيقي بين البلدان العربية ومع البلدان األوروبية والواليات المتحدة األمريكية
ّ
درجة ارتباط

0.11

0.1

0.35

0.0
0.02

0.4

0.13

0.30
-0.16

0.41 -0.06

0.01
0.18
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0.03 -0.39
0.03

0.13
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0.03
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0.19

0.13 -0.20
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0.1
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اإلمارات

البحرين

0.17

0.10

0.16

0.49 -0.52

0.20

0.02

0.09 -0.23

0.02

0.42

0.12

0.04 -0.07

0.22

-0.16

0.15 -0.09

0.42

0.10
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-0.13

0.46

0.07

0.11

0.47

لبنان

ليبيا

-0.11 -0.22 -0.22

0.16 -0.48 -0.58 -0.40 -0.29 -0.37 -0.47 -0.02

-0.14

0.35

0.25

0.20

0.06 -0.30

0.13

0.02

0.02

0.39

0.01

0.33

0.34 -0.41

مرص

املغرب

موريتانيا

اليمن

0.74

0.01 -0.07 -0.06

0.02 -0.33

0.23

0.17

0.03 -0.39 -0.08

0.24

0.2

0.17

-0.17

0.28

تونس

الجزائر

جزر القمر

جيبوتي

السعودية

0.16

0.24

0.11

0.35

0.13

-0.12

السودان

سوريا

العراق

عمان

قطر

الكويت

0.37

0.44

0.02 -0.29

0.33

0.32

0.24

0.36

0.69

األردن
0.48 -0.02 -0.02

0.4

اإلمارات

-0.09

البحرين

-0.2

تونس

-0.4

الجزائر

0.07

جزر القمر

0.1

جيبوتي

-0.1

السعودية

0.03 -0.23

السودان

-0.01 -0.44

سوريا

0.2

العراق

0.1

عمان

-0.06 -0.23 -0.08

قطر

0.0

الكويت

0.11 -0.02

لبنان

-0.2

ليبيا

0.14 -0.32

مرص

0.2

موريتانيا

0.2

اليمن

0.0

0.12

املغرب

املتوسط

0.3

الواليات املتحدة
األمريكية
اإلتحاد
األوروبي

املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل بيانات صندوق النقد الدويل.

الجدول 11

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

الجدول 12

الجداول اإلحصائية

الجدول 12

سياسات سعر الصرف

البلد

الهدف الرئييس

األردن

•أسعار الفائدة
استقرار السعر •السوق املفتوحة
•متطلبات االحتياطي

الجدول :سلوك السياسة النقدية يف  11دولة عربية

اإلمارات

اإلطار

األدوات

•متطلبات االحتياطي
استقرار السعر •مقايضة العمالت
•السوق املفتوحة

منذ عام  :1995ربط سعر الرصف (ثابت بالدوالر)
منذ عام  :1980ربط سعر الرصف (درهم/دوالر)

البحرين

•متطلبات االحتياطي
استقرار السعر •أسعار الفائدة
•مقايضة العمالت

تونس

•أسعار الفائدة
استقرار السعر •متطلبات االحتياطي
•السوق املفتوحة

• استهداف النقد
• منذ عام  :2006استهداف التضخم الضمني
•استهداف سعر الرصف الحقيقي :ربط الدينار بسلة عمالت لم يكشف عنها

الجزائر

•أسعار الفائدة
استقرار السعر •السوق املفتوحة
•متطلبات االحتياطي

• :2010-2003استهداف النقد
•منذ عام  :2010استهداف التضخم

•متطلبات االحتياطي
السعودية استقرار السعر •مقايضة العمالت
•السوق املفتوحة

منذ عام  :1980ربط سعر الرصف (دينار/دوالر)

منذ عام  :1986ربط سعر الرصف (ريال/دوالر)

عمان

•متطلبات االحتياطي
استقرار السعر •أسعار الفائدة
•مقايضة العمالت

قطر

•متطلبات االحتياطي
استقرار السعر •أسعار الفائدة
•السوق املفتوحة

منذ عام  :1980ربط سعر الرصف (ريال/دوالر)

الكويت

•متطلبات االحتياطي
استقرار السعر •أسعار الفائدة
•مقايضة العمالت

منذ عام  :1980ربط سعر الرصف (دينار/دوالر)

مرص

•أسعار الفائدة
استقرار السعر •متطلبات االحتياطي
•السوق املفتوحة

• :2005-1990استهداف النقد
•منذ عام  :2005استهداف التضخم الضمني

املغرب

•متطلبات االحتياطي
•أسعار الفائدة
استقرار السعر •مقايضة العمالت
•السوق املفتوحة

•استهداف النقد
•منذ عام  :2005استهداف التضخم الضمني
•منذ بداية  :1990استهداف سعر الرصف الحقيقي :ربط الدرهم (مليون
درهم) بسلة عمالت لم يكشف عنها

منذ عام  :1973ربط سعر الرصف (ريال/دوالر)

املصدر :فريق إعداد التقرير باالستناد إىل البيانات الواردة عىل موقع البنك املركزي لكل بلد.
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الجدول 13

الجدول 13

مؤشرات إنمائية مختارة

البلد

األردن

اإلمارات

البحرين
تونس

الجزائر

جيبوتي

السعودية
السودان
سوريا

الصومال
العراق
عمان

فلسطني
قطر

جزر القمر
الكويت
لبنان

ليبيا

مرص

املغرب

موريتانيا

اليمن

مجموع املنطقة العربية
بلدان للمقارنة

كوريا

روسيا
تركيا

إيطاليا
إيران

إرسائيل

إسبانيا

الهند

اململكة املتحدة

الصني

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

تقدير عدد السكان،
باملاليني2011 ،

صايف املعونات
الرسمية األجنبية،
بماليني الدوالرات،
2011

6.2

954

7.9
1.3
10.7
36
0.9
28.1
34.3
20.8
9.6
33
2.9
4
1.9
0.8
2.8
4.3
6.4
82.5
32.3
3.5
24.8

----550
198
132
--2 075
135
498
2 192
--2 519
--67
--448
9
592
993
374
664

نسبة اإلنفاق
نسبة املتعلّمني من
عىل البحث العلمي عدد األبحاث العلمية
مجموع السكان
(من الفئة العمرية والتطوير من الناتج والفنية املنشورة  يف
املحيل اإلجمايل 2010 ،الدوريات2010 ،
2010 ،)+15

93

---

90
92
77.6
----87
71
83
--78
86.6
95
96
75
94
--89
72
56.1
58
64

----1.1
----0.08
----------------0.11
----0.21
-------

383

45

265
36
1 022
607
--710
63
72
1
70
114
--64
--214
256
34
2 247
391
3
25

------76
--288
3
--------------------605
152
--20

354.8
---

---

---

3.36

22 271

8 018

-----------------

-----------------

100
--99
----98
-----

--0.85
1.27
--4.27
1.27
--1.82

--8 301
26 775
6 313
6 304
21 543
19 917
45 649

--2 555
8 814
--1 450
3 566
7 262
15 490

---

---

---

1.47

74 019

293 066

مالحظة :تعود البيانات إىل السنة املحددة أو أقرب سنة إليها تتوفّر عنها البيانات.
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عدد طلبات براءات
االخرتاع للمقيمني،
2010

الجدول 14

الجداول اإلحصائية

الجدول 14

البطالة في البلدان العربية

تقدير معدل البطالة،
بالنسبة املئوية من
قوى العمل2010 ،

تقدير معدل البطالة
بالنسبة املئوية من
عدد املواطنني2010 ،

تقدير معدل البطالة
لدى النساء2010 ،

األردن

6.2

12.9

---

21.2

1 763

اإلمارات

7.9

4.3

10.8

232

البحرين

1.3

3.7

3.7

4.1

5

تونس

10.7

18.9

---

28.2

9.8

---

19.1

1 100

---

---

150

البلد

الجزائر

تقدير عدد السكان،
باملاليني2011 ،

36

جيبوتي

0.9

59

14

تقدير عدد العاطلني
عن العمل ،باآلالف،
2010

738.4

السعودية

28.1

5.4

10.5

السودان

34.3

20.7

---

---

سوريا

20.8

14.9

---

37.1

866.3

الصومال

9.6

34.7

---

---

1 727.6

15.4

---

19.6

1 298.8

6.7

---

---

70.7

26.6

---

32.6

257.4

0.5

2.3

2.7

5.8

---

---

60

5.9

3.1

173

10.4

108
298.5

العراق
عمان
فلسطني

33
2.9
4

15

463
2 700

قطر

1.9

جزر القمر

0.8

الكويت

2.8

5.9

لبنان

4.3

6.4

---

ليبيا

6.4

18.2

---

18

مرص

82.5

11.9

---

22.7

3 183

املغرب

32.3

8.9

---

10.2

1 028

موريتانيا

3.5

31.2

---

44

510

اليمن

24.8

18

---

41

900

مجموع املنطقة العربية

354.8

20

17 638.5

مالحظة :تعود البيانات إىل السنة املحددة أو أقرب سنة إليها تتوفّر عنها البيانات.
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الجدول 15

الجدول 15

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

معدل نمو صادرات الخدمات حسب الفئة والمنطقة( 2011-1990 ،بالنسبة المئوية)
العالم

أمريكا
الشمالية

أمريكا الجنوبية
والوسطى

أوروبا

رابطة الدول
املستقلة

أفريقيا

الرشق األوسط

آسيا

الخدمات التجارية
1995-1990

8

8

9

---

---

---

---

---

2000-1995

5

7

6

---

---

---

---

4

2005-2000

11

5

8

13

18

---

---

12

2010-2005

8

7

10

6

14

9

---

13

2010

10

9

15

4

13

12

11

23

2011

11

9

13

11

19

0

10

11

خدمات النقل
1995-1990

6

4

7

---

---

---

---

11

2000-1995

3

1

1

3

---

---

---

3

2005-2000

11

3

11

12

15

---

---

11

2010-2005

7

6

9

5

13

9

9

8

2010

16

16

19

9

20

19

19

27

2011

9

12

15

9

15

5

19

6

السفر
1995-1990

9

7

10

---

---

8

---

---

2000-1995

4

6

7

2

---

6

---

3

2005-2000

8

2

6

9

18

15

---

10

2010-2005

6

4

7

3

9

8

15

14

2010

9

9

11

-1

1

10

25

25

2011

12

10

7

13

29

-4

9

17

الخدمات التجارية األخرى
1995-1990

10

11

10

---

---

---

---

16

2000-1995

7

10

9

---

---

---

---

5

2005-2000

13

8

11

15

25

---

---

14

2010-2005

10

9

15

9

19

11

---

15

2010

9

8

17

4

12

9

-9

20

2011

11

8

17

12

18

3

4

11

املصدر :قاعدة بيانات منظمة التجارة
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العاملية.http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_trade_category_e.htm. ،
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الجدول 16

التزامات البلدان العربية األعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات
عدد االلتزامات

البلد
األردن

110

اإلمارات

46

البحرين

22

تونس

20

السعودية

120

السودان

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

سوريا

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

العراق

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

عمان

97

فلسطني

ليست عضوا ً يف املنظمة

قطر

46

الكويت

61

لبنان

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

ليبيا

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

مرص

44

املغرب

45

اليمن

ليست عضوا ً يف منظمة التجارية العاملية (بصفة مراقب)

املصدر :اإلسكوا باالستناد إىل بيانات من منظمة التجارة العاملية.
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الجدول 17

الجدول 17

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

مؤشرات تقييد التجارة
مجموع مؤرش
تقييد التجارة

النمط 1
التوريد عرب الحدود

النمط 2
االستهالك يف الخارج

النمط 3
املشاركة التجارية

النمط 4
حركة األشخاص الطبيعيني

القطاع املرصيف

الخدمات املالية

األردن

0.41

1.10

0.00

0.22

1.82

لبنان

0.20

0.00

0.00

0.04

2.69

مرص

0.85

1.49

0.00

1.03

1.07

املغرب

1.16

1.98

3.33

0.34

0.19

قطاع التأمني
األردن

0.88

2.27

2.10

0.32

1.88

مرص

0.50

0.00

0.00

0.62

1.55

املغرب

1.61

3.44

3.17

0.91

0.40

االتصاالت السلكية

خدمات االتصاالت

األردن

0.85

0.02

0.00

1.08

2.23

مرص

1.22

0.64

2.05

1.36

1.81

املغرب

0.80

0.64

2.05

0.81

0.73

االتصاالت الالسلكية
األردن

0.78

0.00

0.00

0.67

2.66

مرص

0.99

0.00

0.00

0.77

2.24

املغرب

0.59

0.00

0.00

0.67

1.16

النقل البحري

خدمات النقل

األردن

0.36

0.5

---

0.34

0.37

مرص

0.55

0.75

---

0.52

0.17

املغرب

0.59

0.5

---

0.64

0.25

النقل الجوي
األردن

0.47

0.46

---

0.49

0.36

مرص

0.73

0.65

---

0.85

0.36

املغرب

0.49

0.41

---

0.60

0.10

املصدرMarouani, Mohamed Ali and Laura Munro (2009). Assessing barriers to trade in services in the MENA region, :
OECD Trade Policy Papers, No. 84. OECD Publishing. Available from http://dx.doi.org/10.1787/225883022037.
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الجدول 18

البلد

تطور مساهمة قطاع الخدمات في بعض االقتصادات العربية (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
ّ
2000

2001

2002

2006 2005 2004 2003

2007

2009 2008

2010

2011

األردن

72.1

71.9

70.3

70.1

68.5

68.0

68.0

65.5

63.4

64.8

65.8

65.5

اإلمارات

49.2

48.0

50.2

48.9

46.6

42.0

40.9

44.2

41.0

45.6

43.5

---

تونس

58.3

59.3

60.8

61.0

60.5

60.6

60.1

59.3

58.3

59.5

59.7

58.3

السعودية

41.1

43.5

43.4

41.1

38.3

33.5

32.0

31.5

27.4

38.0

37.7

---

السودان

37.0

38.3

37.6

39.3

39.6

40.7

42.4

42.7

41.0

48.8

46.8

47.3

سوريا

38.3

39.7

40.9

44.9

42.9

44.3

45.5

49.0

49.3

46.4

---

---

العراق

10.2

13.2

17.6

21.2

---

---

---

---

---

---

---

---

عمان

40.8

43.6

44.4

44.1

43.0

---

---

---

---

---

---

---

الكويت

40.4

45.5

50.3

48.5

---

---

---

---

---

---

---

---

لبنان

70.1

70.0

70.8

71.4

71.6

72.4

72.6

71.0

71.3

70.4

71.1

73.5

ليبيا

---

---

28.7

20.5

28.4

22.1

19.4

21.4

19.9

---

---

---

مرص

50.1

50.1

49.1

48.4

48.3

49.2

47.5

49.5

49.2

48.9

48.4

49.3

املغرب

55.9

55.8

56.1

54.7

55.1

57.1

55.9

58.9

55.0

55.0

54.9

55.0

اليمن

39.8

43.4

44.5

44.0

43.1

40.4

40.6

53.2

56.6

52.4

62.8

---

املعدل

46.4

47.9

47.5

47.0

48.8

48.3

47.7

49.7

48.4

53.0

54.5

58.2

املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل قاعدة بيانات التنمية يف العالم للبنك الدويل.
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الجدول 19

الجدول 19

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

تطور التوظيف في قطاع الخدمات في المنطقة العربية بين عامي  2000و2010
ّ
(بالنسبة المئوية من مجموع القوى العاملة)

البلد

2000

البحرين
مرص

2001

2002

2003

68.60
49.10

50.20

84.20
51.90

50.40

العراق
األردن

2004

2005

48.20

47.50

65.20
73.30

74.10

74.70

الكويت

74.60

73.70

81.70

املغرب

62.80

عمان

82.20

قطر

63.80

2006

2007

35.50

35.90

59.00

75.90

اململكة العربية السعودية

74.00

72.80

سوريا

41.00

43.10

41.10

اإلمارات العربية املتحدة

58.70

الضفة الغربية وقطاع غزة

51.90

46.60

46.00

45.30

52.60

59.70

58.30

76.90

77.30

78.10

34.70

35.00

47.40

36.30

36.70

55.50

45.70

61.00

59.40

59.10

37.20

75.80

74.90

75.90

75.50

52.10

51.80

52.90

52.30

54.50
58.40

77.50

79.20

76.00

56.20
74.40

59.60

2008

2009

2010

52.80

71.20
60.60 60.00

60.90

مالحظة :اللون األخرض يشري إىل حصة متزايدة من القوى العاملة يف الخدمات؛ اللون الربتقايل يشري إىل حصة مستقرة/راكدة من القوى العاملة يف الخدمات؛ اللون األحمر يشري إىل حصة
متناقصة من القوى العاملة يف الخدمات؛ اللون األبيض يشري إىل عدم توفر بيانات.
املصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إىل قاعدة بيانات التنمية يف العالم للبنك الدويل.
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الجدول 20

أنشطة الصندوق العربي في التمويل المشترك مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية والدولية
قيمة املساهمة يف التمويل
املشرتك (مليون د .ك).

املؤسسات
.1

.2

املساهمة (بالنسبة املئوية)

(أ) مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

3 572.0

32.0

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

1 146.4

10.3

صندوق أبوظبي للتنمية

295.5

2.6

الصندوق السعودي للتنمية

491.9

4.4

البنك االسالمي للتنمية

850.8

7.6

أوفيد (صندوق األوبك للتنمية الدولية)

100.1

0.9

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

5.0

---

املرصف العربي الليبي الخارجي

3.0

---

مجموع فرعي

6 464.7

57.8

(ب) تمويل عربي آخر

525.5

4.7

مؤسسات التمويل الدولية
البنك الدويل

725.3

6.5

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (إيفاد)

54.3

0.5

البنك األفريقي للتنمية

652.1

5.8

مجموع فرعي

1 431.7

12.8

2 754.4

24.7

11 176.3

100.0

 .3الحكومات األجنبية ومؤسساتها التمويلية
اإلجمايل
املصدر :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

واالجتماعيhttp://www.arabfund.org/Default.aspx?paged=I46 ،
d
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الجدول 21

الجدول 21

التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية

شبكة الطرق في البلدان العربية
طول شبكة الطرق بالكيلومرت

البلد
األردن

اإلمارات
البحرين
تونس

الجزائر

جزر القمر
جيبوتى

السعودية

سلطنة عمان

السودان

طرق ثانوية
طرق
مساحة البلد رئيسية وأخرى (ممهدة
(ب)
(ألف كم )2أسفلتية(أ) ومعبدة)

(ج)

طرق كل بلد من
أ ÷ ج املربع من مساحة نصيب كل ألف فرد إجمايل  شبكة
من شبكة الطرق الطرق العربية
(بالنسبة البلد من طول
(بالنسبة املئوية)
(كم)
املئوية) شبكة الطرق (كم)

89

3 202

4 492

7 694

)(1

42

0.09

1.4

1

84

4 030

-

4 030

)(2

100

0.05

0.9

0.5

0.7

441

3 162

3 603

)(3

13

5.1

5.1

0.5

164

4 221

14 776

(2) 18 997

23

0.12

1.9

2.5

2 382

78 801

30 151

(4) 108 952

73

0.05

3.4

14.1

2

-

-

***

-

-

-

-

23

-

8 095

***

-

-

-

-

2 250

44 097

118 854

(3) 162 951

27

0.07

6.5

21.1

310

16 548

25 780

(4) 42 328

39

0.14

17.6

5.5

100

0.01

0.9

3.9

0.26

2.7

6.4

-

-

-

1.5

5.2
0.7

-

7 200

185

37 074

12 512

(1) 49 586

75

638

-

-

***

-

435

11 053

29 411

(4) 40 464

28

0.09

6

** 5 147

-

5 147

)(1

100

0.86

1.3

11

** 7 761

14 968

7 761

)(4

100

0.71

0.9

1.0

18

5 507

-

5 507

)(5

100

0.31

2.3

0.7

11

7 700

-

7 700

)(6

100

0.7

1.6

1.0

1 776

47 590

35 610

(1) 83 200

58

0.05

14.1

10.8

1 002

78 641

20 960

(4) 99 544

79

0.09

1.4

12.9

711

35 026

21 960

(4) 56 986

62

0.08

1.9

7.4

1 031

2 971

-

(1) 11 066

27

0.01

4.0

1.4

اليمن

555

11 395

14 968

(4) 26 363

44

0.05

11.1

3.4

اإلجمايل

13 566

408 405

340 674

749 079

55

0.054

سوريا

الصومال
العراق

فلسطني
قطر

الكويت

لبنان
ليبيا

مرص

املغرب

موريتانيا

** 7 200 **** 1 882

)(6

(ج) = (أ) ( +ب)،
** شاملة جميع أنواع الطرق.
*** غري متاح.
**** طبقا ً ملا ورد من مكتب التخطيط االقتصادي يف سفارة السودان (كانون الثاني/يناير )2013
( )1عام .2006
( )2عام .2000
( )3عام .2004
( )4عام .2005
( )5عام .2003
( )6من اإلسكوا.
يف البلدان العربية.
املصدر :االتحاد العربي للنقل الربي ،2006 ،إحصاءات عن شبكة الطرق 
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ما يخص الكيلومرت

2.4

100

لغــة مشــركة وإرث وتاريــخ حضــاري وثقافة مشــركة وتجــاور مكاني هو بعــض ما يجمع
ســكان مجموعة البلدان العربية .ولكن رغم ما يتاح لهذه البلدان من مقومات التعاون والتكامل ،ال
تــزال تواجــه فرادى ،تحديات العالم الخارجي ومتطلّبات العرص املتزايدة ،يف ظل مخاطر جســيمة،
مزمنــة وطارئــة ،تداهمها وهي يف مهب الترشذم واالنقســام.
لقــد ف ّوتــت املنطقــة العربيــة يف املــايض الكثري مــن ثمار الحــد األدنى مــن التكامــل ،يف التنمية
اإلنســانية واألمــن القومي ،وأضاعت فرصا ً هائلة كان يمكــن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء وطن
ناهــض يصــون الحقوق والحريات والكرامة اإلنســانية لــكل مواطن عربي.
ويهــدف هــذا التقرير إىل إحياء مرشوع التكامل العربي كوســيلة ال غنــى عنها يف تحقيق نهضة
عربية شــاملة لجميع مناحي البنية املجتمعية واملبادئ القيمية ،نهضة تســتند إىل إحياء مبدع للثقافة
العربية املســتنرية ،يكون قوامها الحكم الديمقراطي الصالح الذي يضمن حق كل إنســان يف العيش
الكريــم والرفــاه املــادي واملعنوي ،رشطا ً للكرامة اإلنســانية .والتكامل هو ســبيل لهذه النهضة ،به
فقــط يمكــن للــدول العربية أن تنجح يف امتــاك ج ّل مقوماتها من إرادة حــرة ،وعلم مبدع ،وقدرة
حقيقية ال وهمية ،وحياة دائمة التجدد ال وجود ح ٌر ومســتق ٌل لإلنســان من دونها.
ومــروع التكامــل الشــامل الذي يدعو إليه التقريــر ال يأتي لالنتقاص مــن مرشوعات التكامل
االقتصــادي التــي عكفــت عليها الــدول العربيــة ،وإن كان بنجاحــات محدودة ،منذ أواســط القرن
املايض ،بل يدعو الســتكمالها وتوســيعها لتشمل جميع البنى السياســية والثقافية والرتبوية فيق ّرب
بــن نظــم العمران العربيــة حتى تلتئم يف منطقة واحــدة للمواطنة الحرة العربيــة تم ّكن كل عربي
مــن حقــوق املواطنــة الكاملة يف جميــع بلدانها .كمــا أن الدعوة إىل إحيــاء التكامــل العربي ال تأتي
ّ
لتوطــد العالقات االقتصادية مع
لتعــزل العالــم العربي عــن محيطه الطبيعي والعالم من حوله ،بل
الكتل والتجمعات األخرى خاصة يف العمق األفريقي واآلســيوي للعالم العربي ،ولتو ّثق التفاعل مع
الحضارات اإلنســانية جلّهــا ،ينهل منها ويغنيها.
ومــن هنــا يكون طــرح فكرة التكامل مجــددا ً بمثابة الصــوت املذكِّر ،الحامل الرســالة ،والداعم
للوعــي العربــي املتنامي بالحاجــة إليه .واغتنام الفرص التي ال تزال متاحــة لهو ،عىل األقل ،طريق
أســلم مــن الوقوف عىل أطالل الضائــع منها يف اآلتي من األيام.

بيت األمم املتحدة ،ساحة رياض الصلح
صندوق بريد ،11-8575 :بريوت ،لبنان
هاتف ،+961 1 981301 :فاكس+961 1 981510 :
www.escwa.un.org
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