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الملخص
يتضح من خالل ما مت سرده السرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك اليت مت اقرارها من قبل
جملس الوحدة االقتصادية العربية خالل الفرتة  9009-9005واليت من خالهلا مت تقسيم الفرتة الزمنية
 9095-9009إىل أربعة فرتات مخسية ،وإن تلك االسرتاتيجية قد حددت هدفها بكل وضوح واملتمثل يف
إحداث تنمية عربية شاملة تعمل على حتويل املنطقة العربية كاملة من منطقة ختلف إىل منطقة تقدم جاذبة
لالستثمارات اخلارجية ،هذا وقد حاولت هذه الدراسة أن تقدم صورة بسيطة عن تلك االسرتاتيجية للتكامل
االقتصادي العريب وعن أهدافها االقتصادية وحماورها وآلياهتا والربامج املتعلقة بتلك االسرتاتيجية ،إال أنه ينبغي
التأكيد هنا إىل أن تلك االسرتاتيجية وعلى الرغم من قوهتا آنذاك ال يعين ذلك إننا كوطن عريب واحد قد
أجنزنا ما هو مطلوب للتحول من التخلف إىل التنمية؛ ألن ذلك لن يتأتى إال يف ظل وجود إرادة عربية صلبة
تؤمن باملواطنة العربية كقاعدة لدعم عملية التنمية وليس بوجود جملدات من الورق حبيسة األدراج واملكاتب
وهو فعالا ما نعيشه اليوم؛ ألن التنفيذ لتلك الربامج واآلليات واالتفاقيات ال يكاد يذكر إذا ما قورن حبجم
األعداد لتلك الربامج واالتفاقيات.
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It is clear from the narrative of the strategy of joint Arab economic action adopted by
the Council of Arab Economic Unity during the period 2001-2002 through which the
period 2002-2021 was divided into four five-year periods, and that the strategy has
clearly set its goal of This study has attempted to present a simple picture of the
strategy of Arab economic integration and its economic objectives, axes, mechanisms
and programs related to these estates. However, it should be emphasized here that this
strategy, despite its strength at the time, does not mean that we, as one Arab homeland,
;have accomplished what is required to shift from underdevelopment to development
The process of development and not the existence of volumes of paper trapped in
drawers and offices, which is what we are living today.
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.1مقدمة:
يشري مصطلح التنمية التقليدي إىل إمكانية وقدرة اقتصاد ما يف دولة ما مستقرة لقدرة زمنية طويلة نسبيا إىل
خلق زيادة مستمرة يف الناتج القومي اإلمجايل ،هذا ما كان سائدا آنذاك أي يف السابق أما املفهوم احلديث واألكثر
تغريات جوهرية يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية،
مشوالا ينصرف إلـى أن التنمية باملفهوم الواسع يتضمن ر

وتتضمن خفض مستوى الفقر وانعدام الفوارق بني الطبقات يف اجملتمع كل ،ذلك يتطلب جهدا ليس بالسهل
تبين اسرتاتيجيات حديثة تتضمن ضمن برناجمها التنفيذي حتقيق عدد من األهداف ،يأيت يف
باإلضافة إىل ضرورة ر
مقدمتها زيادة املتاح وتوسيع وتوزيع وسائل وضروريات العيش الكرمي من غذاء ولباس وصحة وأمن وتعليم وغريها،
باإلضافة إىل رفع مستوى املعيشة وتوفري فرص عمل أكرب واالهتمام بالثقافة والقيم اإلنسانية ،ويعين ذلك ضرورة رفع

الدخل وتوسيع مدى االختيارات االقتصادية واالجتماعية على املستويني الفردي واجلماعي ،مبا يف ذلك حماربة اجلهل
وكل أشكال البؤس االقتصادي ،ومن أجل ذلك فإن خيار التنمية يعترب خيارا اسرتاتيجيا قوميا خاصةا يف ظل تراجع
حتسن املسار
حدة ر
التطورات السياسية يف املنطقة مقارنة بالسنوات السابقة ،ومع تزايد االحتماالت يف املضي قدما يف ر
السياسي يف غالب الدول العربية وحتسن الظروف العاملية واحتماالت ارتفاع معدالت النمو مما سيرتتب عليه زيادة
مناسبة يف طلب على النفط وحتسن نسيب يف املردود املايل املتاح لبعض الدول العربية غري النفطية لتنفيذ سياسات
مالية عامة ل تقوية الطلب احمللي ودعم النشاط االقتصادي ،كل ذلك ستكون دوافع هامة من أجل بناء سياسة
اسرتاتيجية شاملة يكون هدفها حتقيق األمن االقتصادي العريب باملفهوم الشامل احلقيقي ال باملفهوم النظري العاجز
عن إقناع اآلخرين.
.1.1مشكلة الدراسة:

تبين اسرتاتيجيات تنموية كان من املفرتض أن تؤدي إىل ارتفاع مؤشرات التنمية
سعت أو حاولت الدول العربية ر

احلقيقية وعلى كل األصعدة ،إال أن ذلك مل حيدث إطالقا ،وكان ذلك بسبب غياب االسرتاتيجية الشاملة اليت
يسرتشد هبا ذلك العمل واجلهد االقتصادي املبذول منذ تأسيس اجلامعة العربية وحىت يومنا هذا ،ومن خالل ما ذكر
ميكن أن حندد املشكلة الرئيسية للدراسة يف النقاط التالية:
 .5عدم اتباع اسرتاتيجية شاملة للعمل االقتصادي العريب كان وراء ضعف ما حتقق من إجنازات على املستوى
االقتصادي.
 .9وجود اسرتاتيجية عربية شاملة مرفقة بالربنامج التنفيذي هبا ال يعين حتقيق تنمية شاملة باملفهوم االقتصادي
احلديث ما مل يكون هناك نتائج فعلية حقيقية على أرض الواقع.
.1.1فرضية الدراسة:

استندت هذه الدراسة على فرضية فحواها أن الظروف االقتصادية يف الدول العربية متشاهبة متاما ،وأن التنمية
مبفهومها الشامل املستمر لن تتحقق يف الدول العربية جمتمعة إال يف ظل وجود اسرتاتيجية اقتصادية شاملة مسبوقة
بتغريات هيكلية حقيقية يف البىن االجتماعية واالقتصادية واملؤسساتية ،وإن االسرتاتيجيات والسياسات املوضوعة على
ر
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تغريات يف حاالت الكفاءة اإلنتاجية
ورق لن تكون ذات جدوى إال إذا ترمجت إىل فعل ديناميكي قادر عن خلق ر
والعدالة االجتماعية والعالقات البني وية كافة وإن عملية التباطؤ يف التنمية العربية الشاملة يعزي إىل ظاهرة املرض
اهلولندي.
.1.1الهدف من الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى السياسات العربية املشرتكة يف أجل حتقيق تنمية عربية شاملة
واخلطوات اليت مت اختاذها بصورة مجاعية من أجل حتقيق ذلك اهلدف.
.1مدخل:
إن اسرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك جيب أن تنطلق من حقيقة أساسية وهى أن كل األقطار
العربية تتماثل فيها الظروف الراهنة وتتقارب منها املعطيات االقتصادية السياسية واالجتماعية ،وتربطها عالقات
تارخيية وتنتمي إىل ثقافة ذات تراث وعادات وتقاليد مشرتكة ،ولعل طموح االسرتاتيجية العربية إىل حتقيق التنمية
الشاملة واملستدامة يف إطار تكامل اقتصادي عريب ،مستمد قوته من توافر اإلمكانات اليت أتاحتها وجود الثروة
النفطية اهلائلة يف الوطن العريب ،وهذه الثروة جتعل من قضية بدء عملية التنمية وتوفري متطلبات استمرارها يف عصر ما
بعد االعتماد على النفط مسؤولية تارخيية جيب أن يتحملها اجليل احلاضر جتاه األجيال القادمة ،ومن أجل ذلك بدأ
التفكري العريب مبكرا يف إجياد بدائل اقتصادية مهمة للنفط العريب ،أو على األقل ضرورة االستغالل األمثل للموارد
الطبيعية املتوفرة يف الدول العربية واستثمارها قبل ذلك وهذا هو املنطلق األساسي للعمل االقتصادي العريب املشرتك يف
األساس فقد كان اهلدف هو حتقيق التكامل االقتصادي للوصول إىل الوحدة االقتصادية عن طريق التنمية الشاملة
واملستدامة(لقد ك ان التكامل االقتصادي العريب عن طريق الوحدة العربية الشاملة من أبرز األهداف القومية املطروحة
على الساحة ،وجتربة التكامل االقتصادي العريب جتربة حافلة ،فهي تقف على مستوى أرقى التجارب املماثلة يف العامل
النامي وعلى الرغم من ذلك فهي ال زالت أقل من مستوى اإلمكانات املتوفرة يف األمة العربية وأدىن بكثري من
طموحاهتا.
لقد كان غياب االسرتاتيجية الشاملة اليت يسرتشد هبا جهود التعاون والتكامل االقتصادي العريب منذ تأسيس
اجلامعة العربية وحىت تارخيه دور كبري يف إضعاف وضآلة ما حققته تلك اجلهود من نتائج ،وحتت تأثري املتغريات العربية
املتغريات اليت حدثت املتعلقة باألوضاع االقتصادية الدولية ،فقد اتضح لكل
اليت أعقبت هزائم األمة العربية املتتالية و ر
األقطار العربية مبا ال يدع جماالا للشك أمهية وضع اسرتاتيجية للعمل االقتصادي العريب املشرتك ،وبناءا عليه فقد مت
اختاذ العديد من اخلطوات الالزمة لوضع االسرتاتيجية الالزمة للعمل االقتصادي العريب املشرتك.
لقد كانت اتفاقية املوحدة االقتصادية العربية حجر األساس يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب ،وقد مثلت تلك
االتفاقية كل املبادئ األساسية اليت يقوم عليها التكامل االقتصادي العريب يف ضوء اإلنكار اليت جاءت هبا كل
األدبيات االقتصادية ،وحىت يتم حتقيق اهلدف املنشود اليت جاءت به اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
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انطلقت اسرتاتيجية التكامل االقتصادي اجلديدة من أجل السعي حنو حتقيق جمموعة األهداف اليت حددهتا االتفاقية
املذكورة لبلوغ الوحدة االقتصادية العربية الكفيلة بدعم جهود األقطار العربية اهلادفة إىل إزالة كل الفوارق بينها ،وتعزيز
قدرهتا على حتقيق تنمية عربية جديرة باالعتبار ،ولقد نصت اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية على مجلة من األهداف
تضمن للدول العربية ولرعاياها على قدم املساواة اآليت:
– حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.
– حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية واألجنبية.
– حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي.
– حرية التنقل والرتانزيت واستعمال وسائل النقل واملرافئ واملطارات املدنية.
– حقوق التملك واإلرث وااليصاء.
لقد ظل نشاط التنمية العربية امل شرتكة يعا ي من أزمة حادة منذ منتصف عقد الثمانينيات يف القرن املاضي،
وذلك بعد أن تعثر التنفيذ للقرارات اهلامة اليت متت املوافقة عليها يف مؤمتر القمة احلادي عشر بعمان ،وهنا جيب أن
التجمعات اإلقليمية ،ويصحب ذلك تراجع يف األدوار
تشري إىل ظهور مفهوم جديد أو بيئة جديدة تعمل منها
ر
التقليدية للدولة يف النشاط االقتصادي ببعديه احمللي والدويل أو يف املقابل أيضا تنامي الدور الذي تلعبه مؤسسات
اقتصادية خاصة تعمل على املستوى العاملي ،وهذا األمر جيب على اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب أن تأخذه
يف االعتبار ،وأن تستفيد من كل الطاقات املتوفرة سواء اليت متتلكها املؤسسات األهلية ،أو منشآت القطاع اخلاص،

ويف الوقت الذي كانت منه األقطار العربية منحازة متام ا إىل ضرورة النهوض بعمليات التصنيع وإعادة تقسيم العمل
على املستوى اإلقليمي ضمن اإلطار الدويل ،نشري إىل أن املستقبل سوف يوفر للصناعة شأن وخاصة إذا اختذت أو
التطور التكنولوجي سواء تعلرق األمر بأساليب اإلنتاج يف الصناعات التقليدية ،أو بولوج الصناعات الناهضة
واكبت ر
اليت يتشكل منها االقتصاد احلديث ،وهذا يعين ضرورة إقامة جمتمع معلومات واتصاالت ينصب اجلانب األكرب منه
على تطوير اخلد مات املتعلقة بالبنية األساسية سواء كانت على املستوى القطري أو اإلقليمي ،وأسس التعاون بني
الدول والعالقات بينهما ،مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق حبركة التدفرقات االقتصادية ،وباألخص اخلدمات املصرفية فيما
خيص انتقال وحتويل األموال ،وخدمات الوساطة يف جمال انتقال السلع واليت يأيت يف مقدمتها التجارة اإللكرتونية،
واليت تتعلق بانتقال املعلومات عرب احلدود وشبكة املعلومات الدولية ،وإذا كان من دوافع التكامل االقتصادي اإلقليمي
يف السابق تصحيح حركة التدفقات االقتصادية وختليصها من عوامل التبعية اليت تولد عن عدم التكافؤ يف التقدم
الصناعي ،هذا األمر يتطلب من الدول العربية أن تواجه تبعية من نوع جديد نتيجة وقوعها يف منطقة ألخد دون
العطاء يف جماالت التطوير التكنولوجي ،ولذا فإن التكامل االقتصادي أصبح مسؤوالا عن تزوير أعضائه بقدرات

تكنولوجية ال ميكن أن توفرها الطاقات أو اإلمكانات القطرية ،ولذلك جيب عن التكامل االقتصادي أن يوظف
اآلليات اجلديدة يف بناء تشابك اقتصادي من نوع جديد ،يشكل القاعدة األساسية للسوق اليت يراد جعلها مشرتكة،
يتعني على اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب أن جتعل من
ومن يراد جعلها أجل أخذ كل ما ذكر يف االعتبار ر
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الوطن قوة تكنولوجية هلا وزهنا يف اإلطار العاملي ،وهذا تأكيدا على أن التكامل ال بد أن يهتم بدعم القاعدة
اإلنتاجية ،دون اقتصاره على جمرد تعزيز التبادل التجاري.
وكما هو معروف لدى كل االقتصاديني هو أن كل املؤسسات العاملية تؤكد عن ضرورة العمل على حترير التبادل
التج اري متعدد األطراف ،والتوجه باإلنتاج حنو التصدير ملختلف بقاع العامل ،لذك ينتظر أن تشهد الفرتات املقبلة
مزيدا من التحرير على املستوى العاملي ،وهذا يعين اإلقالل من أمهية التخفيضات واإلعفاءات اليت تتضمنها ترتيبات
التكامل اإلقليمي ،ويقلرل من فرص حتويل التجارة حنو مزيد من التبادل البيين على حساب التبادل مع أطراف خارج
اإلقليم ،ولذلك يستوجب على الرتتيبات التكاملية أن حتقق تق ردما يف جمال التبادل التجاري الدويل من خالل إقامة
احتاد مجركي حيقق توحيدا ألسس التبادل مع باقي العامل ،وهذا ما جيب على اسرتاتيجية التكامل العريب أن حتققه،

ونتيجة لتزايد الدعوات اليت تنادي بضرورة توفري بيئات استثمارية وطنية تسهل انتقال رؤوس األموال الوطنية واألجنبية
حبرية وأمان ،وهذا األمر يفرض على الرتتيبات التكاملية ضرورة التوفيق بني حترير انتقال رؤوس األموال على كل من
املستوى اإلقليمي واملست وى العاملي ،هذا األمر يتطلب من اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب جعل الوطن العريب
موحدة ،تتيح حرية انتقال رؤوس األموال الوطنية بني األقطار العربية ،وهتيئة البيئة االستثمارية العربية
منطقة استثمارية ر
الستقبال رؤوس أموال خارجية مع ضمان حسن إسهامها يف التنمية العربية املشرتكة واملستدامة اليت تسعى إىل حتقيق
رفاه اإلنسان العريب والعيش حبرية وكرامة عن أرضه ،وهو ما جيب أن تضعه يف عني االعتبار اسرتاتيجية التكامل
االقتصادي العريب ،وأن تسعى إىل حتقيق تكامل يقوم على مفهوم املواطنة العربية.

 .1األهداف:

إن املنطلقات السابقة تؤكد على حتديد عدد من األهداف اليت جيب أن تتبناها اسرتاتيجية العمل االقتصادي
العريب املشرتك ،واليت ميكن حتديدها يف اآليت:
متطور وأوسع وأمشل للتكامل االقتصادي العريب ،كما جيب أن يستوعب هذا املفهوم لكافة
– العمل مبفهوم ر
التغريات العاملية واإلقليمية واحمللية اليت مير هبا الوطن العريب يف الفرتة احلالية وكذلك املتوقعة خالل الفرتة
ر
للتغريات
القادمة ،وهذا يعين أن يكون هناك تنبؤ للحاضر واملستقبل ،يف رسم االسرتاتيجية ،حىت ال يكون ر
الدولية واإلقليمية سواء يف الوقت احلايل أو يف املستقبل تأثري عكسي أو سليب على مسرية العمل االقتصادي

العريب املشرتك.
– العمل على استكمال أركان السوق العربية املشرتكة ،وفق منظور اقتصادي حديث يتفق مع مفهوم السوق
العربية املشرتكة.
– مشول حركة التكامل االقتصادي جلميع الدول العربية ،وتوجيه حركة االقتصاد العريب يف مسار كلي متكامل
ومرتابط ،لتحقيق التنمية العربية الشاملة والتكامل االقتصادي العريب.
– استيعاب املقومات األولية الالزمة لتحويل السوق املشرتكة إىل احتاد اقتصادي ونقدي يف املستقبل املنظور،
وبالتايل حتقيق الوحدة االقتصادية الكاملة طبق ا ملا قررته اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
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– دعم الت نمية العربية املشرتكة والعمل على التقريب بني مستويات التنمية لألقطار العربية ،وأن يتم النهوض
بعملية التنمية االقتصادية انطالقا من رؤية قومية حلركة االقتصاديات العربية وصوالا إىل إرساء أسس مشرتكة
للتكامل القطاعي والشمويل بني االقتصادات العربية.
– وهذا يعين ت ربين مدخل اإلمناء التكاملي يف عملية التنمية يف إطار اسرتاتيجية االعتماد اجلماعي على النفس
إىل املدى الواجب واملمكن.
للتحول إىل جمتمع معلومات واتصاالت ،والنهوض بالقدرات التكنلوجية الذاتية
– هتيئة االقتصاد العريب
ر
تطويرها ،لالستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا واستخدامها يف أمناط التصنيع املختلفة.
– حتقيق التجانس االجتماعي مبا حييل الوطن العريب إىل منطقة مواطنة عربية تشكل أساسا صلبا لقيام وحدة

اقتصادية عربية ،وهذا يتطلب رفع اهتمامات األفراد واجلماعات فوق مستوى املصاحل الضيقة واملنافع اآلنية،
وأبعاده عن شرور االنشقاقات الطائفية والقبلية والعنصرية ،وفق رؤية تؤمن باجتماعية اهلدف واملصلحة
العامة ،وهذا هو املنطلق احلضاري الذي تق ردمت مبوجبه اجملتمعات اإلنسانية واستقرت من خالله استقرارا
حقيقيا متجددا قائما على الرضا بنوعية احلياة احلديثة واالعتزاز باالنتماء إىل اجملتمع واالستقرار للدفاع عن

مكتسباته.
– حتقيق التناسق بني أنشطة أجهزة العمل االقتصادي العريب املشرتك ومتطلبات تنفيذ اسرتاتيجية التكامل
االقتصادي العريب  ،وإزالة ما قد ينشأ بينها من تعارض ،وهنا تشري إىل أمهية املدخل التنسيقي يف بعض
اجملاالت االقتصادية ،والذي يتوىل سياسة التنسيق الصناعي والتنسيق يف جمال العالقات النقدية بني األقطار
العربية والتنسيق مواجهة االقتصاد الدويل.
– اشرتاك اجلماهري العربية ومنظماهتا املدنية ومنشئات القطاع اخلاص يف اإلطار املؤسسي التكاملي على حنو
الفعالة يف جهود التكامل والتنمية العربية واملشاركة يف صنع القرارات ومتابعتها خاصة بعد
يكفل مسامهتها ر
أن تأكد أن غياهبا كان أحد األسباب الرئيسية يف ضعف أو غياب اإلدارة السياسية إزاء العمل االقتصادي
العريب املشرتك.
– بناء عالقات اقتصادية متوازنة مع االقتصادات العاملية على أسس قوية ومتينة ،واختاذ سياسة موحدة يف
التغريات اليت حتدث عن املستوى العاملي واإلقليمي.
سبيل التصدي لكل السلبيات اليت تنطوي عليها ر

 .4المحاور األساسية:

تعمل اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب عن حتقيق جمموعة من األنشطة والربامج واليت ميكن إدراجها يف
احملاور التالية:

أ .استكمال منطقة التجارة الحرة العربية:
تتمثل املرحلة األوىل اإلعالن عن البدء يف تنفيذ املراحل اليت تتعلق بتطبيق السوق العربية املشرتكة يف شكل استكمال
قيام منطقة جتارة حرة عربية بني ثالث دول عربية قامت باختاذ خطوات إجيابية لتحرير التجارة وهذه الدول هي :ليبيا
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 العراق  -مص ر ،وقد استندت الدول الثالثة على قرار جملس الوحدة االقتصادية العربية رقم ( )57لسنة 5091موعلى قرار رقم  5009لسنة  5000م وبناء عليه يتم إلغاء الرسوم اجلمركية والضرائب والرسوم األخرى ذات األثر
املماثل ،وكذلك إلغاء القيود اجلمركية املفروضة عن االسترياد ،على كافة السلع املتبادلة بينها ذات املنشأ الوطن يف كل
منها (ابراهيم نوار5001 ،م ،ص.)91
وباإلمكان ألي دولة عربية من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية االنضمام مباشرة إىل تلك املنظمة وذلك
بإخطار بوجه مباشرة األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية العربية يتضمن الرغبة ىف االنضمام إىل تلك املنظمة،
وبالتايل تقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار إىل الدول األطراف ويبدأ تاريخ التحرير الكامل للسلع اليت منشآها
دول املنظمة ،بالنسبة للدول املنظمة بعد ثالثة شهور من تاريخ االنضمام ،وهنا جيب أن ننوه إىل أنه جيوز للدول
العربية األقل منوا الراغبة يف االنضمام أن تتفق مع اجمللس على برنامج مناسب ومالئم الستعمال إلغاء كافة الرسوم،
أخذا يف االعتبار ما قد يكون قائما بينهما وبني دول املنطقة من اتفاقيات وبروتوكوالت تتعلق بتحرير التجارة البيئية
(نصيف حىن5001 ،م ،ص.)90
ب .إقامة اتحاد جمركي عربي:
حىت يكون هناك احتاد مجركي عريب يتطلب األمر قيام جملس الوحدة االقتصادية العربية بتوحيد كل التشريعات
وا ألنظمة اجلمركية للدول املنظمة إىل إعالن قيام منظمة التجارة احلرة العربية ،وباقي الدول األعضاء فيه وذلك خالل
ثالثة سنوات ،وتقوم هذه الدول بالعمل على استكمال توفيق أوضاعها ملا تضمنته اتفاقيات مراكش من حتويل القيود
غري التعريفية إىل رسوم تع ردل هبا جداول رسومها وذلك قبل هناية املدة احملددة على أن يتوىل جملس الوحدة االقتصادية
إجراء عمليات حساب املتوسطات للرسوم لكل بنود اجلدول اجلمركي املوحد للدول األعضاء فيه واملنظمة إىل منظمة
التجارة احلرة العربية ،ويتوىل اجمللس إبالغ الدول بتلك املتوسطات لكي يتم أخذها يف االعتبار عند االنتهاء من
تعديل جداوهلا القطرية.
وقد تبىن جملس الوحدة االقتصادية العربية إقامة احتاد مجركي عريب على مراحل متعددة وذلك اعتبارا من العام
 9009وفق املراحل التالية( :املنظمة العربية للتنمية5001 ،م ،ص.)77
– املرحلة األوىل ومدهتا أربعة سنوات تبدأ اعتبارا من سنة 2006ف إىل 9000ف ويتم فيها توحيد الرسوم
اجلمركية بالنسبة للبنود اليت ال تتجاوز فروقها عن املتوسط األساس  %50منه ،فإذا كان الفارق يقع ما بني
 %50و  %91فإن األمر يتطلب إجراء تعديل للرسم مبا يساوي  %50يضاف إليه نصف الفارق بني
احلدين ،أما إذا كان الفارق يقع ما بني احلدين  %91و  %10فإن التعديل يكون مبا يساوي  %50ويضاف
إليه ربع الفارق بني احل ردين املذكورين ،أما إذا جتاوز الفارق  %10فإن األمر يعرض على اللجنة املركزية يتم اختاذ

القرار الالزم بشأنه ،كما تقوم الدول باإلعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل تلك الفرتة -9009
9000ف على أن تستكمل النسب املقررة بنهاية تلك القدرة (أمحد النجار9005 ،م ،ص.)507
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– املرحلة الثانية ومدهتا ثالثة سنوات تبدأ اعتبارا من العام 9050ف وتنتهي يف العام 9059ف ويف هذه املرحلة
يستكمل توحيد الرسوم اليت كانت مقررة أقل من  ،%91ويتم إضافة ربع آخر للفارق بالنسبة ملا كان واقعا ما
بني  %91و ، %10أما فما جتاوز ذلك فإن اآلخر يرتك جمللس الوحدة ،أي مبعىن آخر فإن القرارات اليت
يصدرها جملس الوحدة فهذا شأن تصبح ملزمة ،وتتوىل الدولة إعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل
هذه الفرتة بشرط أن تستكمل كل النسب املقررة لنهاية هذه الفرتة.

– املرحلة الثالثة ومدهتا ثالثة سنوات تبدأ من عام 9057م وتنتهي يف العام 9051م ويف هذه املرحلة يستكمل
توحيد مجيع الرسوم ،وتقوم الدول باإلعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفرتة ،وعلى أن
يستكمل التوحيد مع انتهاء الفرتة أو املدة.
ويتم توحيد كل اإلدارات اجلمركية خالل فرتة إقامة االحتاد ،وتوضع قواعد اختاذ القرارات املتعلقة بتعديل الرسوم
املوحدة على املستوى العريب ،وعلى أن يتم األخذ بعني االعتبار القواعد اليت تقررها منظمة التجارة العاملية ،وهتدف
دول االحتاد إىل ختفيض الرسوم املشرتكة قدر اإلمكان بغية خلق وتشجيع التجارة البينية واخلارجية ومراعا اة لتوفري
متطلبات التنمية العربية املشرتكة ،وباإلمكان للدول غري األعضاء يف احتاد االنضمام إىل األمانة العامة جمللس الوحدة
االقتصادية العربية ،يفيد رغبتها يف االنضمام ،وبالتايل تقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار للدول األطراف ،ويتم
االحتساب للدول حديثة االنضمام مستويات الرسوم وفق املدى الذي بلغه التوحيد يف االحتاد حلظة انضمامها ،كما
جيوز وضع برنامج خاص يقره اجمللس يف حالة الدول األقل منوا ،وبإعالن قيام االحتاد اجلمركي املقرر عام 9059م

يتقرر إعفاء تبادل مجيع املنتجات ،وطنية وأجنبية وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسوم اجلمركية املوحدة بني الدول
أعضاء االحتاد.
ج .إقامة منطقة استثمارية عربية:

إن إقامة منطقة استثمارية جاذبة لالستثمار احمللي العريب واألجنيب على حد سواء خاصة إذا توفرت الشروط

املالئمة واملناسبة لالستثمار ،مع تفادي أن تدخل الدول العربية يف حرب تيسريات يكون الرابح فيها الوحيد هو رأس
املال األجنيب ،وسوف يتم تعزيز اجلاذبية بإقامة منطقة التجارة احلرة العربية ،حيث تستفيد االستثمارات الوافدة إىل
دول عربية من حترير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إىل الدول األعضاء إذا حققت جماالت اإلنتاج املستفيدة
من تلك االستثمارات بشروط املواطنة ،كما أهنا تستفيد من كل الرتتيبات يت جتريها منظمة التجارة احلرة مع األطراف
اخلارجية ،وكذلك من التقارب الذي حتققه االحتاد اجلمركي بني الرسوم اجلمركية وعليه تعترب املنطقة من أكثر املناطق
فاعلية باملقارنة باالتفاقيات املربمة بني الدول واليت تتقادم مبرور الزمن (اجلمعية العربية ،القاهرة5007 ،م ،ص.)51
ويف كثري من األحيان يتوىل اجمللس عملية تشكيل جلان ،تتكون من رؤساء أجهزة االستثمار لتقوم بإجراء الدراسات
التوصل إليها وتشمل اآليت( :حممد
وإعداد املقرتحات وبالتايل يتم إصدار قرارات تتعلق باإلجراءات والربامج اليت مت ر
حسن9000 ،م ،ص)55
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 برنامج التنسيق والتيسري ،الذي يهدف إىل تنسيق التشريعات الوطنية مبا يؤدي إىل زيادة مستوى تنافسية الوطنالعريب ،كما تؤدي إىل خفض التكاليف املادية واإلجرائية املتعلقة باملستثمرين ،ورفع كفاءة البيئة االستثمارية على
حنو متماثل ،يؤدي إىل خفض أو نقص سلبيات الدخول يف حرب تيسريات من الدول األطراف ،كما يتضمن
برنامج التنسيق والتيسري رفع كفاءة املوارد البشرية ،ومهارات العاملني باألجهزة االستثمارية ،وهذا بدوره يؤدي
حتما إىل خفض تكاليف املعامالت االستثمارية ،ومن أجل تطبيق ذلك مت تنفيذ القرار رقم  5090لسنة

 5007م اخلاص باالتفاقية النموذجية اجلديدة للتعاون يف حتصيل الضرائب والرسوم بني دول جملس الوحدة
االقتصادية العربية.
 برنامج التعريف والرتويج ،أو الدعاي ة واإلعالن ،والذي يهدف إىل تعريف املستثمرين العرب واألجانب ،بفرصاالستثمار املتاحة واملمكن يف الدول األعضاء ،وكذلك املزايا املتوفرة اليت جتعل منطقة الوطن العريب مقصدا
لالستثمارات ،ويتضمن هذا الربنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات اليت ختص وهتم املستفيدين وإتاحتها على
شبكة املعلومات الدولية ،وإصدار دليل حيتوي على النشرات واملعلومات لغرض التعريف لفرص وجماالت
االستثمار يف الوطن العريب ،كما تضمن الربنامج إيفاد بعثات مشرتكة إىل البلدان املص ردرة لرؤوس األموال ويف هذا

النطاق مت تنفيذ اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بني الدول العربية الصادرة مبوجب
القرار رقم  5591لسنة 9000م (محيد اجلميلي ،9001 ،ص.)19
 برنامج حترير االستثمار ،ويتضمن هذا الربنامج تنسيق خطوات فتح نظم االستثمارات يف الدول األعضاء،وكذلك وضع قواعد إزالة القيود على االستثمار وعلى خمتلف مصادر االستثمار ،ومبوجب هذا الربنامج تقوم
الدول األعضاء بفتح جماالت االستثمار أمام مواطنيها ،ومنح باملعاملة الوطنية للمستثمرين العرب ،مبا يف ذلك
املزايا اليت متنح للشركات العربية القابضة املشرتكة اليت تنشأ أو اليت تتم فتحها أمام املستثمرين العرب من الشركات
الرمسية واملختلطة القائمة ،كما تتفق الدول األعضاء على خطوات منح االستثمارات األجنبية صفة املعاملة
الوطنية ،تصدر كل دولة قوائم باجملاالت اليت يتم فيها منح تلك املعامالت ،كما تعمل تلك الدول على توسيع
نطاق تلك اجملاالت ومراعاة التنسيق فيما بينها ،باملعلومات ،وتطرح من خالهلا موضوعات للمناقشة الشعبية،
هذا األمر جيب على االسرتاتيجية العربية أن تسعى إىل حتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف العمل التكاملي،
مبا يف ذلك إشراك االحتادات العربية ،وعلى االسرتاتيجية العربية أيض ا العمل على إنشاء شبكة معلومات يتم
ختصيصه ا للموضوعات اليت تطرح للبحث ،ولذلك مشروعات القرارات وما يتم اعتماده من قرارات (عبد احلسن
زلزلة5001 ،م ،ص.)7
د .الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا والعمل على توحيد مستويات المؤهالت العلمية ،والعمل على
تطوير املناهج العلمية وذلك مبا يتماشى مع متطلبات التكامل العريب ،وبناء االقتصاد العريب القائم على
املعلوماتية ،ويف هذا السياق يتم التعاون مع املؤسسات العربية املختصة ،وخباصة املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،ولذلك إجراء عمليات تبادل الشباب والطلبة بني كل مراحل التعليم املختلفة ،والعمل على تعريف مزايا
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التكامل ومتطلباته ،وكذلك يهدف تعريف وأكرب عدد من اجملتمع وتشجيعهم على املسامهة يف بناء التكامل
االقتصادي العريب والتجاوب معه يف االجتاه املوجب ال االجتاه السليب.
ه .إعطاء دفعة قوية وجديدة للمرأة ،للمسامهة يف عملية التنمية والتكامل العريب ،وحتديد واجباهتا اجتاه اجملتمع،
واستخالص ما جيب هلا من حقوق ،وذلك هبدف إسهامها ومشاركتها يف بناء اجملتمع وحتقيق التجانس

االجتماعي العريب.
و .التركيز على برامج التدريب المشترك للنهوض بالقوى العاملة العربية ،وخاصة ذات القدرة أو اليت لديها
القدرة على جذب االستثمارات واملسامهة يف النشاط االقتصادي العريب ،والعمل على تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق
ذلك كما يتطلب األمر إعادة توزيع تلك القوى من الرتكيز على الربامج واملشروعات ذات الطابع التكاملي ،كما

جيب الرتكيز على منطقة العمل العربية يف هذا اجملال وذلك ملا تتضمنه هذه املنظمة من برامج تتعلق بالتنمية
البشرية والقوى العاملة اليت ستساهم حتما يف النهوض مبستويات التكامل العريب (محيد اجلميلي5000 ،م،
ص.)97
ل .االهتمام بربامج السياسة السكانية العربية ،هبدف معاجلة شؤون االسكان.
 .5البرامج:
تنطلق الربامج من استهداف دعم املواطنة العربية كقاعدة لبناء جمتمع عريب متكامل واليت من بينها ما يلي( :مسري
أمني5001 ،م ،ص)59
أ -إحداث تعديل بني مستويات املعيشية ،والتقليل من التفاوت الطبقي يف املواقع املختلفة داخل الوطن العريب،
وحىت يتحقق ذلك يتطلب األمر وضع قواعد جديدة تكون دليالا للصناديق العربية ،ومصادر العون العريب فيما
تقدمه من معونات مبا يساعد املناطق األقل تقدما ،واألقل دخالا على النهوض مبستوياهتا االقتصادية ،ويعمل
على مساعدة األطراف املعنية على حتقيق التنمية املنشودة ،كما يتحمل األعباء اليت قد ترتتب نتيجة القيام ببعض
اخلطوات التكاملية يف بادئ األمر ،وهنا تشري إىل أن الصناديق االجتماعية األوروبية وبنك االستثمار األورويب،
كانت سببا يف قبول عدد من الدول األوروبية ،االنضمام إىل اجلماعة األوروبية وقبول االلتزام بإجراءاهتا (محيد

اجلميلي5000 ،م ،ص.)59
ب -حتقيق التماسك االجتماعي ،وحىت يكون هناك متاسك اجتماعي فإن ذلك يتطلب نشر الوعي بني اجلماهري
العربية ومفهوم التكامل وأمهيته للوطن العريب وإعطاء اجلماهري العربية جمال أوسع يف مناقشة القضايا التكاملية،
وإشعارهم بإمكانية املسامهة يف رسم وحتديد األهداف واألنشطة التكاملية ،ويف تنفيذ ما تتطلبه من فعاليات،
وهنا نشري أيضا إىل ال تجربة األوروبية اليت أهنا ومن خالل إطارها املؤسسي قد راعت كل األمور منذ البداية ،فقد
حتولت مبرور الزمن إىل برملان
شكلت جلنة استشارية متثل فئات الشعوب املختلفة ،وقد بدأت جبمعية مشرتكة مث ر
خيتار باالنتخاب املباشر ،وأصبحت له سلطات أوسع يف مناقشة قضايا االحتاد واختاذ قرارات فيه من تعيني وعزل
وإقرار املوازنة وغري من القرارات اليت ختص االحتاد األورويب ويف نفس الوقت نشأ عدد ضخم من االحتادات
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األهلية يف أوروبا للقطاعات املختلفة وقد كان هلا دور مهم يف املؤمترات اليت تنظمها اجلماعة ملناقشة تطوير العمل
هبا ،وقد ساهم ذل ك يف احلفاظ على الشعور والرغبة يف التماسك حسن توزيع عمليات اختاذ القرار بني السلطة
اإلقليمية لالحتاد األورويب وبني السلطات القطرية األعضاء فيه ،فيساعده ذلك شبكة معلومات تغذيها املفوضية
السكان وانتقال البشر ،والعمال وحقوقهم ،مع مراعاة ضرورة وضع برنامج منظم وهادف ملكافحة البطالة،
واالستفادة من املوارد البشرية اليت يزخر هبا الوطن العريب ،ومن أجل ذلك ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير
االتفاقيات واألنظمة اليت وضعت يف جمال النقل واالنتقال وحقوق اإلنسان والعمال بصفة عامة (سليمان
املنذري9005 ،م ،ص.)17
ومبا أن ال تكامل االقتصادي يعترب من أهم أدوات حتقيق التنمية العربية املشرتكة ،إال أنه التعاون على أحداث
فعالة يف اجلهود التكاملية القائمة
التنمية القطرية أمرا مهما ومطلوبا من أجل متكني األقطار العربية من حتقيق مسامهة ر
على التبادل من خالل السوق املشرتكة ،ولعل ما ذكر سابقا من حماور يعترب من ضمن الربامج اليت تساهم يف دفع
عملية التنمية بصورة مباشرة ،باإلضافة إىل ذلك ميكننا إضافة عدد من الربامج اليت تساهم بصورة مباشرة يف دفع
عملية التنمية العربية املشرتكة إىل األمام وهي:
 -5اعتماد عدد من الربامج الصناعية املشرتكة ،وخاصة تلك الربامج اليت تتعلق بالصناعات املعدنية واهلندسية،
والصناعات الكيميائية والبرتوكيماوية ،وهتدف إىل متكني اجلدول األطراف من النهوض بدرجة التشابك والرتابط
االقتصادي الداخلي والبيين والدخول يف جماالت تعتمد على جهة حملية بدال من االعتماد على اخلارج ،ومت إعداد
هذه الربامج يف جوالت مفاوضات يهيئ هلا اجمللس بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية ،واملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،وهنا املقصود املشروعات القطرية.
ومن مث تأيت عملية طرح رؤوس األموال املسامهات عربية أو أجنبية يف إطار منظمة االستثمار العربية ،ويتضمن
الربنامج قواعد للتشغيل املشرتك بني مشروعات من أقطار خمتلفة (مسري أمني5009 ،م ،ص.)99
 -9االتفاق على برنامج للصناعات اإللكرتونية يف جمال املعلومات واالتصاالت هبدف تعزيز املنطقة التكنولوجية
العربية ،يستفاد فيها من السوق املشرتكة ملنتجات هذه الصناعات ،وهذا يتطلب تقسيم العمل لكي ال تنشأ أنشطة
قطرية متنافسة يف جماالت حمدودة دون باقي اجملاالت األكثر تعقيدا واألجدى اقتصادي ا وفني ا.
 -7برامج للنهوض باملنشآت الصغرية واملتوسطة ،وربطها مع بعضها البعض وبالصناعات الكبرية واملشروعات
املشرتكة وتوفري ما يلزمها من رعاية يف مراحلها األوىل ،وتوفري مصادر التمويل واخلدمات املناسبة هلا ،كما يتوىل اجمللس
متابعة برامج التنسيق النظامي والتنسيق العام ،وما يتعلق هبا من تنسيق للسياسات بصفة عامة.
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.6الخاتمة:
إن التنمية ليست سوى حالة شاذة أو متطرفة من حاالت االعتماد املتبادل واملقصود بالتطرف هنا هو عدم
التكافؤ وغياب الندية بني طريف العالقة ووجه التبادل ،ووجه التبادل هنا هو اعتماد التابع على املتبوع.
وإذا أمعنا التحليل يف ما ذكر سوف نالحظ أن اعتماد كل طرف على اآلخر ال يرتتب على إنقاص من حرية كل
منهما وهو الذي يؤدي يف حقيقة األمر إىل خلق آليات وبرامج وأدوات هلا القدرة على جتديد وتعميق أوضاع التنمية،
وهو فعالا ما تضمنته االسرتاتيجية االقتصادية العربية املشرتكة من حماولة للخروج من واقع األمة املتخلف إىل واقع
جديد ميكن من خالله أن جندد األمل يف مواجهة ذلك العدو املشرتك املخيف الذي ال ميكن مواجهته إال بعملية
التنمية الشاملة ،فالتنمية الشاملة هي اليت ستقضي على حالة التخلف االقتصادي العريب ،إال أنه ولألسف الشديد
تبني لنا أهنا مل تقضي على درجة التخلف املتصف هبا االقتصاد
ومن خالل التتبع لتلك االسرتاتيجية وبراجمها التنفيذية ر
العريب ككل وذلك لوجود عدة أسباب رمبا يكون أحدها بسبب ما ورد يف االسرتاتيجية نفسها أو قد تكون راجعة
لعدة أسباب أخرى قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هلا عالقة بالشأن احمللي أو اإلقليمي أو العاملي ومع
كل ذلك فاألمل ال زال موجود ولكن بدرجة أقل يف أن يفوق الضمري العريب الختاذ موقف اقتصادي عريب مشرتك
ينقذه من حالة الرتدي االقتصادي الذي يعيشها اليوم خاصة وحنن نعيش عصر التكتالت الكربى والبقاء فيها
لألقوى.
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