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التكامل االقتصادي العربي واستراتيجياته المرتقبة مستقبلا
The Arab economic integration and its future strategies

حيزية هادف
كلية العلوم االقتصادية
جامعة الدكتور حيي فارس املدية
:الملخص
 لذلك فقد احتل موضوع التكامل االقتصادي حيزا بارزا بني البلدان العربية وأصبحت قضيّة التّكامل،يعترب العامل العريب جزء ال يتجزأ من العامل الدويل
 وإن هذا االهتمام،ًالرمسي وغري الّرمسي أيضا
ّ الصعيدين النّظري والعملي وعلى
ّ اهلامة اليت تثار حاليّاً وبشكل واسع على
ّ االقتصادي العريب من القضايا
ّ الصعيدين

وليس مثة شك، وذلك نظراً لضخامة األخطار والتحديات اليت تواجه األمة العربية وأمنها الوطين، وسوف تبقى مستقبالً املكانة نفسها،هو امتداد ملراحل سابقة
.يف أن هذه التحديات تفرض على الدول العربية بلورة مقاربات من نوع جديد
. االندماج االقتصادي، العوملة، التكامل االقتصادي: الكلمات المفتاحية
Abstract:
The Arab world is an integral part of the international world, thus the subject of economic integration
figured prominently in Arab countries, and the Arab economic integration has become one among the
important issues that are extensively arisen recently on both theoretical and practical level, formally and
non-formally as well. This interest is in fact an extension of earlier stages, and it will remain the same in the
future, given the magnitude of risks and challenges facing the Arab nation and its national security. There is
no doubt that these challenges impose on Arab States to develop a new kind of approaches.
On this basis, our problematic is the following:
Could the Arab economic integration have any future giving the fact that it lives under the pressure of
international economic integration? And if it happens what are the most important strategies to follow in the
future?

Key words: economic integration, globalization, economic integration.
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تمهيد:
يعترب التكامل االقتصادي العريب ضرورة ملحة ال ميكن أن تتأجل يف وقت تزيد فيه باقي التكتالت يف وحدهتا واندماجها ،حيث
أصبحت التجمعات االقتصادية من احلقائق املسلم هبا يف النظام االقتصادي الدويل الراهن ،وباتت تلك التجمعات تسيطر على

% 09

من حجم التجارة العاملية ( مبا يعين أنه  % 19فقط من العملية االقتصادية تتم خارج تلك التجمعات) اليت تتزايد أمهيتها ودورها احملوري
يف االقتصاد ،ويشري الواقع الراهن إىل تزاحم اجلميع على أبواب التجمعات االقتصادية ،وال فرق يف ذلك بني القوى الكربى والدول
الصغرية ،فالدول بغض النظر عن قوهتا االقتصادية تتسابق الك تساب عضوية التجمعات االقتصادية الناجحة واملؤثرة يف االقتصاد الدويل.
أوالا -مناقشة مفاهيم التكامل االقتصادي:
 .Iالتكامل االقتصادي وتميزه عن بعض المفاهيم:
جيب االستعانة بتعريف مفهوم التكامل اإلقتصادي على أنه " إجياد أحسن إطار ممكن للعالقات اإلقتصادية الدولية والسعي
إلزالة العوائق املصطنعة أمام التعاون االقتصادي بني الدول ،حيث أن التكامل االقتصادي يعين حتقيق االندماج بني عدد من الوحدات
االقتصادية إثنتني فأكثر ،وإزالة مظاهر التمييز القائمة فيما بينها وتكوين وحدة اقتصادية جديدة متميزة ،كما أن التكامل االقتصادي
1
يعترب عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من صيغ العالقات اإلقتصادية".
وقد عرف التكامل االقتصادي بأنه " عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من صيغ العالقات االقتصادية الدولية " 2،كما يعترب البعض
اآلخر التكامل االقتصادي بأنه " عبارة عن كافة اإلجراءات اليت تتضمن عليها دولتان أو أكثر إلزالة القيود على حركة التجارة وعناصر
اإلنتاج فيما بينها ،وللتنسيق بني خمتلف سياساهتا االقتصادية بغية حتقيق معدل منو مرتفع ،والتكامل االقتصادي هو عملية تقارب تدرجيية
3
تعمل لتسهيل تنمية البلدان ذات األنظمة السياسية واالقتصادية املتجانسة ولذا عليها أن تكون مؤسسة على تناسق خطط التنمية ".
أما الدكتور عبد الغين عماد ،فيعترب أن التكامل هو مجع ما ليس موحدا يف إ طار عالقة تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي واإلرادي هبدف
توحيد أ مناط معينة من السياسات االقتصادية بني جمموعة من الدول جتمعها مميزات حمددة تستهدف املنفعة املشرتكة من خالل إجياد
4

سلسلة من العالقات التفضيلية.
ويعرف االقتصادي باالسا ،التكامل االقتصادي بأنه عملية إلغاء تام للحواجز اجلمركية بني وحدات اقتصادية قومية خمتلفة ويشدد

روبنسون سنة  1987على أن التكامل االقتصادي يهتم بكفاءة استخدام املوارد خاصة لرأس املال 5.كما يعرف فؤاد أبو ستيت التكامل
االقتصادي بأنه عبارة عن مجيع اإلجراءات اليت تتفق عليه دولتان أو أكثر إلزالة القيود على حركة التجارة الدولية وعناصر اإلنتاج فيما

بينها ،وللتنسيق بني خمتلف سياساهتا االقتصادية بغرض حتقيق معدل النمو.6
 .IIمزايا التكامل االقتصادي:

تتعدد مزايا التكامل االقتصادي و ختتلف باختالف الدول و مواردها و أنظمتها االقتصادية ،و نذكر منها:

7

 تعميق وحسن تنظيم العالقات االقتصادية الدولية يف إطار تنظيمي مستقر؛ حسن ختصيص واستخدام املوارد املتاحة يف الدول األعضاء؛ استغالل كافة الطاقات املتاحة بتضافر عوامل اإلنتاج اليت قد يتوفر بعضها يف دولة مثل األراضي ا لواسعة أو العمالة الكبرية واليتوفر لديها رأس املال الالزم لالستثمارات الذي يتوفر يف دولة أخرى؛
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 وجود مناخ وشروط أفضل للتجارة البينية بني دول التكامل وبينها وبني باقي دول العامل؛ مواجهة التكتالت االقتصادية اليت انتشرت على مستوى العامل حيث يتيح التكامل فرصة ألن تكون الدول ندَّا هلذه التكتالت. العمل على إجياد اقتصاد قوى ميكنه أن يواجه االقتصاديات األخرى من حيث القدرة على التفاوض والتوصل إىل شروط تعاملمناسبة مع هذه االقتصاديات.
إن العوملة وما حتمله من متغريات تعمل على وضع شروط للتجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية الدولية تطبق على مجيع الدول،
وكما ظهر مما حدث حىت اآلن يف اجتماعات منظمة التجارة الع املية فإن قراراهتا تصنع بواسطة الدول املتقدمة ولصاحلها على حساب
الدول النامية اليت تتعامل منفردة وبأصوات ضعيفة ،أما يف حالة التكتل فيما بينها فإنه يكون لديها صوت قوى ميكن أن يشارك يف صنع
واختاذ القرارات الصادرة عن هذه املنظمة ملا فيه صاحل مجيع الدول ،ومن جانب آخر فإن القرارات اليت تصدر عن منظمة التجارة العاملية
تطبق على مجيع الدول يف عالقاهتا االقتصادية الدولية ،وقد تكون غري مالئمة للتعامل فيما بني جمموعة دول متجاورة ،أو ذات خصائص
مشرتكة ،أما لو كانت هذه الدول منظمة يف شكل تكتل اقتصادي ،فإنه جيوز هلا أن تضع شروطاً مناسبة للتعامل فيما بينها دون إلزامها
بتطبيق ذلك على الدول األخرى.
والتكامل االقتصادي وفق هذا التصور البد له من أسس حىت حيقق هذه املزايا ويف الفقرة التالية نوضح هذه األسس.8
 .IIIدرجات التكامل االقتصادي وأسسه :
أ .درجات التكامل االقتصادي :
إن أدبيات التكامل االقتصادي تتعرض خلمسة أشكال أو درجات هي :

 منطقة التجارة الحرة  :حيث تعمد البلدان األعضاء إىل حتقيق الرسوم اجلمركية والقيود الكمية بالتدريج حىت النزول بشكل تاموتتم حرية انتقال السلع ،وال تتضمن منطقة التجارة احلرة هذه بالضرورة حرية انتقال األسواق واألشخاص ،وحيتفظ كذلك
مبوجبها كل بلد بتعريفاته اجلمركية جتاه البلدان غري األعضاء؛

 اإلتحاد الجمركي :ويتميز بإلغاء مجيع أصناف التمييزات واحلواجز فيما يتعلق حبركة البضائع داخل نطاق االحتاد ،وتوحيدالتعريفات اجلمركية للدول األعضاء جتاه العامل اخلارجي وال يتضمن ذلك بالضرورة حرية انتقال األموال واألشخاص؛
 السوق المشتركة  :اليت تشكل درجة أعلى من السري حنو الوحدة االقتصادية ألن اإللغاء ال يشمل التعريفات اجلمركية والقيودفقط ،أي املبادالت التجارية ولكن أيضا القيود املفروضة على حرية تنقل عوامل اإلنتاج ورؤوس األموال واألشخاص؛

 الوحدة االقتصادية  :اليت إىل جانب زوال القيود على انتقال السلع وعوامل اإلنتاج هتدف إىل تنسيق السياسات االقتصاديةالقومية بني الدول األطراف بغية إزالة التمييز الناشئ عن اختالف هذه السياسات؛

 االندماج االقتصادي الكامل  :الذي يفرتض توحيد السياسات النقدية واملالية واالجتماعية وتلك اخلاصة مبحاربة األزماتالدورية ،كما أنه يستوجب إنشاء سلطة عليا على صعيد أطراف اندماج تكون متمتعة بسلطة اختاذ القرارات امللزمة للدول
األطراف.
ب .أسس التكامل االقتصادي :
ويف ضوء هذا االستعراض السريع ،وتوضيحا ملفهوم التكامل االقتصادي ،ميكننا أن حندد األسس اليت يرتكز عليها بالنقاط التالية:
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 االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بني الدول املنضمة إليه ،وذلك نتيجة حلرية التبادل وانتقال عناصر اإلنتاج بني هذهالدول ،وترشيد االقتصاد؛
 اجتاه املؤسسات اإلنتاجية االقتصادية حنو االندماج لالستفادة من مزايا اإلنتاج الكبري مما يشكل عامال ديناميكيا يعمل على تطويراإلنتاج وحتديثه ومسايرة التكنولوجية احلديثة يف مراحل اإلنتاج وعملياته املختلفة؛
 هتدف الدول املنضمة إىل التكامل االقتصادي إىل تنسيق سياساهتا اخلارجية جتاه العامل اخلارجي ،سواء من حيث القيود النوعيةوالكمية أم من حيث املعاملة اليت متنح لبعض الدول اليت تساعد تشجيع التبادل معها إىل الطلب على املنتجات وحتقيق التشغيل
األمثل؛
 وضع خطة مشرتكة للتنمية ،تسمح بتعبئة املوارد االقتصادية ،مما يؤدي إىل تفادي اإلختناقات اليت كثريا ما تعرتض تنفيذ املشروعات؛ تنسيق مشروعات التخطيط االقتصادي للدول املنضمة إىل التكامل االقتصادي مما حيقق قيام صناعات متكاملة ومرتابطة وفقالألسس االقتصادية ،ومما يسمح بإقامة مشروعات على أسس عصرية تعتمد العلم والتكنولوجيا؛
 االستخدام ا ألفضل للفعاليات االقتصادية للدول األعضاء وفق األسس االقتصادية العلمية؛ التطور املتوازن للقوى اإلنتاجية يف الدول املنضمة إىل التكامل االقتصادي؛ إن جناح التكامل االقتصادي بني دولتني أو أكثر يتوقف على كون هذه الدول ذات أنظمة اجتماعية واقتصادية متجانسة. .IVدوافع التكامل االقتصادي :
ترجع فكرة التكتالت االقتصادية واإلقليمية لدوافع عديدة من شأهنا أن تسعى إىل قيام وحدة اقتصادية متكاملة وهي:
 الدوافع االقتصادية :نذكر منها: إزالة العوائق املتعلقة حبركة السلع ورأس املال والعمل من دولة ألخرى وتوجيه االستثمارات توجيها اقتصاديا شديدا؛ استغالل أمثل للموارد وحماولة االستفادة من القدرات الفنية واليد العاملة الكفأة؛ من شأن التكتل االقتصادي أن يسهم يف عملية التنمية االقتصادية بشكل أسرع وأيسر عما لو قامت به كل دولة منفردة ويفعامة من أجل استغالل شامل لإلمكانيات االقتصادية هلا؛
هذا القدر على دول املنطقة أن تضع سياسة ّ

 إن االندماج االقتصادي من شأنه تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية من أجل محاية اقتصاديات الدول األعضاء من التقلباتواالنتكاسات والسياسات األجنبية اليت قد تصيبها.
 الدوافع السياسية:االحتاد السياسي
إذا كانت الدوافع املبدئية اقتصادية فإن احلاجة إىل الوحدة السياسية ميكن أن تنشأ يف مرحلة الحقة ،هذا ألن قيام ّ

هام جدًّا وهدفًا أصليًا فهو يزيد يف القوة الدفاعية جتاه
معرض لعقبات جتعل من الصعب إمتامه منذ البداية ،إن العوامل السياسية دور ّ
ّ
االحتاد اجلمركي والسوق املشرتكة الطريق أمام االحتاد
ميهد ّ
املعارضني أو األعداء وبتجنب احلروب يف املستقبل ،واألمل أيضا يف أن ّ
حىت يشعر شعوب ال ّدول املتكتلة بوحدة مصاحلها االقتصادية مع وجود أداة سياسية مشرتكة للتفاوض والتشاور ،وبالتايل وصل
السياسي ّ
املشكالت االقتصادية بالوسائل والعمليات السياسية من أجل حلّها لتكامل اقتصادي كلّي أمثل.
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 الدافع العسكري  :قد يكون هدف التكتل االقتصادي إنشاء وحدة عسكرية داخل بلدان املنطقة هبدف احلماية ومواجهة العاملبقوة اقتصادية،
يقوي فرص السلم العاملي ،وأكرب أمثلة ذلك تكوين احتاد أوريب بعد احلرب العاملية الثانية ،وحدة ّ
اخلارجي وهذا ما قد ّ

بكل جدارة.
سياسية وعسكرية تقف بذلك بني املعسكرين األمريكي و ّ
الروسي ّ

بغض النّظر عن ثروهتا قد تكون
 دوافع ترقية المستوى العلمي :إن التكامل االقتصادي هو عبارة عن جتمع لدول عديدة خمتلفة ّالرفع من املستوى العلمي هبا بفعل الثّورة
دوالً غنية أو فقرية ،متقدمة أو نامية فتزيد درجة االعتماد املتبادل بينها من خالل ّ
حولت العامل إىل قرية عاملية لتختفي فيها احلدود السياسية
التّكنولوجية واالتّصاالت اليت ليس فقط من ناحية املنطقة املتكتّلة وإمنّا ّ
للدول القومية.

 .Vانعكاسات التكامل اقتصادي :
ويرتتب عن التكامل اإلقتصادي وقيام التكتالت اإلقليمية ،آثار وإنعكاسات ميكن حتديدها من خالل النموذج الذي وضعه
اإلقتصادي Pail krugmanويدعى منحىن" "Vحيث يرى أن األثر الناتج عن التكتالت هو أثر مزدوج ،األثر األول وهو حتقيق الرفاه
والثاين هو ختفيض الرفاه بسبب السياسة احلمائية ،أي توضع العالقة بني الرفاه بالنسبة للمنطقة اليت من خارج التكتالت من جهة وعدد
التكتالت من جانب آخر ،ويربط منحىن  Krugmanأي منحىن " "Vواملوضح يف الشكل رقم  91بني ضياع خسائر باقي العامل
وعدد التكتالت.
الشكل رقم ( : )10منحنى  Krugmanويربط بين ضياع خسائر باقي العالم وعدد التكتلت.
ضياع خسائر باقي العالم

التكتالت
عدد .VI

Source : www.fichier-pdf.fr/2011/01/25/mc1/preview/page/9

ومييز " " Krugmanبني ثالثة وضعيات ،الوضع األمثل ،املتمثل يف وجود تكتل واحد ينتمي له مجيع بلدان العامل وبالتايل عدم وجود
باقي العامل ومنه عدم وجود خسائر باقي العامل أي حترير شامل وتبادل حر وغياب التمييز ،الوضع األمثل من الدرجة الثانية ،ويتضح من
خالل صعود املنحىن حىت يصل وضع الصفر ولكن مع وجود عدد كبري من التكتالت أي أن العامل مقسم إىل عدد منظم من التكتالت
وبالتايل عدم وجود باقي العامل وهذا يعين عدم وجود خسائر باقي العامل ،وأخريا ،الوضع األسوأ ،عندما يكون عدد التكتالت قليل مثل
الثالثية ،أمريكا أوروبا وآسيا فهذه التكتالت ستلجأ إىل الصراع على التجارة العاملية من خالل احلمائية ،وبإعتبار درجة التطور والكفاءة
اليت تتمتع هبا التكتالت الثالث فإن هذا الصراع سيؤدي إىل حتمل باقي العامل خلسائر تراكمية.
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ثانيا .التكامل االقتصادي العربي:
احتل موضوع التعاون والتكامل االقتصادي بني البلدان العربية ،حيزا بارزا يف (اخلطاب السياسي واالقتصادي) ،الذي ساد يف هذا
اجلزء من العامل منذ فجر احلقبة االستقاللية ،أي منذ اخلمسينيات من القرن املنصرم ،بيد أن ما حتقق من األهداف املعلنة اليت متخض
عنها ذلك اخلطاب ،كان خميبا لآلمال على غري صعيد ،فقد وجهت حركة التعاون والتكامل هذه ،بعقبات كأداء ،على املستويني
السياسي واالقتصادي ،واختلط فيها فعل العوامل ذات الطابع املوضوعي مع فعل العوامل الذاتية األبعاد ،بشقيها الداخلي واخلارجي ،وقد
بدا واضحا ،على امتداد نصف قرن من مسرية النمو االقتصادي يف هذه املنطقة ،أن جزءا أساسيا من أسباب قصور هذه املسرية -
باملقارنة مع ما حققته يف هذا املضمار كتل رئيسية أخرى من بلدان العامل الثالث  -يعود إىل عدم تبلور اجتاهات تعاون وتكامل وتداخل
وتشابك راسخة بني اقتصاديات البلدان العربية ،وتتعاظم ،يف الظروف الراهنة ،املخاوف اليت ينطوي عليها فشل حركة التكامل
االقتصادي العريب ،بسبب بروز حتديات العوملة ،ذات األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية الشاملة.
 .Iمقومات التكامل االقتصادي العربي:
تتوافر يف الوطن العريب العديد من املقومات األساسية لقيام التكامل االقتصادي وإجياد بنية مالئمة لعملية التنمية الشاملة ويف هذا
اجملال ميكن حتديد املقومات التالية :

 تعدد وتنوع الموارد الطبيعية  :حيث ميلك الوطن العريب موارد اقتصادية كبرية ومتنوعة سواء كان ذلك على الصعيد الزراعي أمالصناعي من حيث وفرة هذه املوارد وتنوعها ميكن إن حيقق تكامال اقتصاديا؛

 حجم السوق العربية  :تتوافر يف الوطن العريب سوق مناسبة ومساعدة لعملية التكامل ترتكز على االمتداد اجلغرايف الكبريللوطن العريب وأمهية موقعه اجليوإسرتاتيجي واجليوسياسي والتعداد الكبري للسكان ،وأن السوق العربية توفر عامال مساعدا
لتصريف املنتجات املتوفرة يف كل دولة على قاعدة تعدد املوارد املتاحة؛

 توافر الكوادر  :ميتلك الوطن العريب كوادر خمتلفة ومتنوعة سواء ك ان ذلك على الصعيد التكنولوجي أم اإلداري ومن العواملاليت أسهمت يف حتقيق ذلك اتساع التعليم األكادميي وتعدد مراكز البحث العلمية ،ففي الوطن العريب اآلن مئات من اجلامعات
وحوايل  333مركز حبث علمي ،وتتنوع اآلن حقول االختصاصات يف املراحل التعليمية املختلفة ،اإلعدادية والثانوية واجلامعية،
ويف العديد من الدول العربية كوادر اقتصادية مدربة باإلضافة إىل توافر البىن والوسائل املساعدة لعملية التكامل تنظم االتصاالت
املختلفة من شبكات اهلاتف ووسائل االتصال؛

 توفر رؤوس األموال بشكل هائل نتيجة ضخامة عائدات البترول :إال أن هذه األموال ال ومل تسهم بشكل جدي يف تنميةالدول العربية ،وإمنا تتجه حنو االستثمار يف اخلارج ،حيث وصلت عوائد الصادرات النفطية العربية يف عام  2004إىل
مليار دوالر؛
-

248,5

تتوفر لدى الدول العربية السيما دول املغرب العريب أهم مستويات التكامل االقتصادي من موارد بشرية حيث يفوق عدد سكان
املغرب العريب  09مليون نسمة مع مالحظة تفوق نسبة الشباب نسبة  %09مع توقع  199مليون نسمة سنة  0919و 193
ماليني يف حدود .0902

9

.IIعقبات ومعوقات التكامل االقتصادي العربي:
تنطوي العقبات واملعوقات اليت تعرتض التكامل االقتصادي العريب على أبعاد موضوعية وذاتية يصعب الفصل بينها ،وإن اقتضت
مستلزمات التحليل إجراء مثل هذا الفصل ،ويف هذا اإلطار ميكن االكتفاء بالتوقف عند ما يلي:
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 إن أبرز ما يعيق االجتاه حنو التكامل االقتصادي بني البلدا ن العربية يتمثل يف استمرار وجود مروحة واسعة من القيود غرياجلمركية للسلع وعدم التوافق على قواعد املنشأ التفصيلية للمنتجات العربية ،إضافة إىل التفاوت احلاد يف هياكل الرسوم
والضرائب وبنيات األسعار ومستويات األجور والتأمينات ،وإىل التباين وأحيانا التعارض يف نظم الرسوم اجلمركية ومعدالهتا؛
 مع وجود عدد كبري من االتفاقات الثنائية بني الدول العربية ،يصعب إىل حد كبري تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية على املبادالتالسلعية ذات املنشأ العريب ،كذلك فإن عدم وجود إسرتاتيجية موحدة للدول العربية يف تعاملها مع االتفاقات الدولية واإلقليمية،
قد ساهم يف احلد من حركة انسياب السلع بني الدول العربية ،ويف تغليب تدفقات املبادالت التجارية بني كل من البلدان
واخلارج ،على حساب تنمية التجارة البينية العربية؛
 وينطوي ضعف دور القطاع اخلاص العريب على تأثريات سلبية ،بالنسبة ملوضوع التعاون والتكامل االقتصادي ،إذ يضفي طابعابريوقراطيا وإداريا وإراديا على اجلزء األكرب من التجارب واجلهود الراهنة الرامية إىل تقوية مستوى التداخل والتشابك بني
االقتصاديات العربية ،كما يلعب النقص وعدم الدقة يف نظم اإلحصاءات الوطنية ،دورا مقيدا الجتاهات التكامل؛
 وينطبق هذا أي ضا على ما حتفل به من تشوهات اتفاقات النقل واملرور والرتانزيت العربية ،خصوصا يف جوانبها التطبيقية اليت الختلو يف بعض األحيان من اعتبارات تعسفية ومتييزية .إن تعدد وتراكم هذه األنواع املختلفة من املعوقات والكوابح ،واستمرار
دوران احللول اجلزئية املطروحة كلها يف حلقات شبه مفزعة ،يفسر إىل حد كبري أسباب البطء الشديد والنتوءات البارزة يف
تطبيق الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية ،اليت انقضى على إنشائها حنو ما يقارب عشر سنوات ،من دون أن تثمر
تقدما حقيقيا يف حركة التكامل والتعاون ،وال يقتصر هذا االستنتاج على املبادالت السلعية فقط ،بل هو يلحق بقوة أكرب
التجارة العربية البينية يف جمال اخلدمات ،مع ما تتطلبه هذه من تسهيل حلركة مرور وإقامة وانتقال األشخاص ولتدفق رؤوس

األموال واالستثمارات ،مبا يف ذلك االستثمارات األجنبية املباشرة ( )FDIاليت تكاد تكون حصة العامل العريب منها معدومة،
باملقارنة مع الكتل االقتصادية األخرى يف العامل الثالث؛
 ضعف أو غياب اإلرادة األساسية  :إن عملية التكامل االقتصادي ال ميكن أن تتحقق إال إذا توفرت اإلرادة السياسية اليت تقبلمببدأ التكامل ،وتعمل على تنفيذ القرارات واخلطوات اليت تصب يف هذا االجتاه ،كما يتطلب هذا قدرا من التفاهم السياسي
خصوصا عندما يكون األمر متعلقا بقضية مثل الصحراء الغربية ،ففي أواخر عام  1002تفجر هذا اخلالف بني املغرب واجلزائر
10
وأعلن املغرب جتميد نشاط اإلحتاد و اهتم اجلزائر باخلروج عن حيادها يف تلك القضية؛
 تغليب املصاحل الضيقة على املصاحل العامة مما جيعل الغرب ينتهز هذه التناقضات بني الدول العربية ليتدخل يف شؤونها بطرقمباشرة أو غري مباشرة للتقليل من قوهتا والقضاء على الصناعة بصفة عامة والصناعات احلربية بصفة خاصة إن وجدت ،وهذا
11

حلماية املصاحل الغربية وأمن إسرائيل يف املنطقة.
يضاف إىل كل ما سبق الضعف الشديد للتبادل التجاري بني البلدان العربية ،حيث حيوم حول  ،%0.2وتبني اإلحصائيات مثال أن %30
من صادرات تونس موجهة إلـى االحتاد األوريب ) (UEالذي بدوره يضمن  %30من الواردات لتونس ،واملغرب  %09من مبادالته التجارية
تتم مع االحتاد األورويب ،واجلزائر  %20من وارداهتا من االحتاد األورويب يف مقابل  % 00الصادرات  ،وبالنسبة ملوريتانيا أيضا فإن نصف
مبادالهتا التجارية مع االحتاد األورويب.

12
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ثالثا.التكامل االقتصادي العربي واقع وآفاق:
 .Iواقع التكامل االقتصادي العربي:

لقد مر التكامل االقتصادي العريب بالعديد من التجارب اليت حاولت حتقيقها بدءا من التجارب على املستوى الثنائي القطري
وانتهاء بالتجارب على املستوى القومي ،وقد لوحظ بأن مجيع احملاوالت على املستوى الثنائي القطري قد باءت بالفشل ،بدءا من االحتاد
اجلمركي بني سورية ولبنان ( )1029-1093ومرورا بالوحدة االقتصادية يف ظل اجلمهورية العربية املتحدة ( )1001-1020وجتربة التكامل
املصري – السوداين والتعاون االقتصادي يف املغرب العريب ،والسبب الرئيسي يف فشل هذه احملاوالت هو األحداث واإلدارات السياسية
اليت تعارضت مع املصاحل االقتصادية مما أدى إىل اهنيارها ،وسننتقل اآلن للحديث عن واقع التكامل االقتصادي العريب ،من خالل
الرتكيز على واقع املتطلبات األساسية ،اإلستثمارات املشرتكة والتجارة البينية وذلك كي نبني مدى وجودها يف الدول العربية وبالتايل نقيم
درجة استعداد الدول العربية لتحقيق التكامل االقتصادي فيما بينها.
 .0.Iاالستتتثمارات المشتتتركة و متطلبتتات نجاحهتتا :املقصــود باالســتثمارات املشــرتكة إقامــة مشــاريع اســتثمارية مباشــرة بــرؤوس أم ـوال
مشرتكة من قبل مستثمرين ينتمون إىل الدول األعضاء بالتكتل ،و ميكـن أن يـتم ذلـك إمـا بشـكل فـردي أو ثنـائي أو مجـاعي ،ويعتمـد جنـاح
االستثمارات املشرتكة على جمموعة من العوامل ،نذكر منها ما يلي:
 البنية التشريعية :ويقصد هبا جودة البيئة القانونية ومدى وجود القوانني والتشريعات اليت تضمن حقوق املستثمرين وتشجع علىاالستثمار يف الدول األعضاء يف التكتل ،ومن أبرز هذه القوانني تلك املتعلقة بتملك العقار ،والعمل ،واالستثمار األجنيب،
والصناعة ،وإنشاء الشركات ،وتنظيم أسواق املال؛
 البنية التحتية :البنية التحتية ألي دولة تتكون من جمموعة من املرافق العامة كالطرق ،واملطارات ،واملوانئ؛ البنية التكنولوجية :وتتمثل يف قطاعي االتصاالت واملعلومات ،وتشمل خدمات االتصاالت بأنواعها املختلفة؛ البنية المالية :وتشمل قطاع اخلدمات املالية وما يضمه من أسواق مالية ،وبنوك ،وشركات تأمني ،وشركات استثمار. .2 .Iاالستثمارات العربية البينية :ننتقل اآلن إىل احلديث عن واقع االستثمارات العربية البينية وذلك من خالل األرقام املتعلقة
باالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية من قبل مستثمرين عرب ،مث نقيس هذه االستثمارات كنسبة من إمجايل االستثمارات األجنبية
املباشرة الوافدة إىل الدول العربية ،حيث أدناه بعض اإلحصائيات املتعلقة بذلك:
 يف عام  0992بلغ إمجايل االستثمار األجنيب املباشر املتدفق على الدول العربية 32.2 :مليار دوالر؛ يف عام  0990بلغ إمجايل االستثمار األجنيب املباشر املتدفق على الدول العربية  13.0مليار دوالر؛ يف عام  0990مثلت االستثمارات العربية البينية  %30.3من إمجايل االستثمارات األجنبية املتدفقة على الدول العربية؛ يف عام  0990توزعت االستثمارات البينية على القطاعات االقتصادية كالتايل :اخلدمات  - %00الصناعة  - %30الزراعة %0؛
 الرصيد الرتاكمي لالستثمارات العربية البينية :خالل  39 : 0992 -1002مليار دوالر ،خالل : 0990 – 1002 01.2مليار دوالر.
ويبني اجلدول رقم ( )91إمجايل االستثمارات األجنبية املتدفقة على عدد من الدول العربية ،وتلك املتدفقة من الدول العربية ،ويتضح من
اجلدول بأن نسبة االستثمارات العربية البينية ترتاوح بني  %00.9يف اململكة العربية السعودية %03.0 ،يف اجلمهورية اللبنانية.
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الجدول رقم ( :)10االستثمارات العربية البينية ()2112
الدولة المضيفة

االستثمارات المباشرة(مليون دوالر)

االستثمارات العربية البينية(مليون دوالر)

نسبة االستثمارات العربية البينية ()%

السعودية

39281

7914

2.67

ليبيا

3417

7.3

2.6.

مصر

30017

12.3

1263

األردن

1323

3089

1362

المغرب

2989

130

1.6.

السودان

1373

2007

3.6.

تونس

1132

21.4

4363

لبنان

2487

2113

916.

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار ()0990

بينمــا يبــني اجلــدول رقــم ( )90مصــفوفة االســتثمارات العربيــة البينيــة مــن خــالل حتديــد عــدد مــن الــدول العربيــة كــدول مصــدرة ودول مضــيفة
لالستثمارات البينية ،وذلك يف عام  ،0990وهذا اجلدول يوضح مصدر االستثمارات العربيـة املتدفقـة علـى الـدول العربيـة ،وكـذلك الوجهـة
العربيـة لالســتثمارات لعــدد مــن الــدول العربيــة ،حيــث يتضــح أن اإلمــارات هــي أكــرب مصــدر لالســتثمارات إىل الــدول العربيــة بقيمــة 3203
مليون دوالر ،بينما تعترب السعودية أكرب دولة مضيفة لالستثمارات العربية بقيمة  9033مليون دوالر.
الجدول رقم ( :)12مصفوفة االستثمارات العربية البينية ()2112
الدول

المصدرة

2112

الدول المضيفة

األردن

مليون دوالر

تونس

السعودية

السودان

لبنان

مصر

اإلجمالي

062

2.34

219

---

3361

3042

اإلمارات

31

2127

3000

23

940

2417

3252

السعودية

487

062

438

70

277

3302

سوريا

263

---

333

227

---

---

382

الكويت

83

28

20

4.

3700

38

0300

لبنان

062

---

3.9

3.1

331

008

مصر

4

.

272

193

---

اإلجمالي

0408

3253

0823

3440

3222

األردن

55
2352

03235

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار (.)0990

 .3 .Iالتجارة البينية :عادة يتم قياس مدى جناح أي تكتل اقتصادي حبجم التجارة البينية بني أعضاءه و يتوقف مدى جناح التجارة
البينية بني الدول األعضاء يف أي تكتل اقتصادي على جمموعة من العوامل ،كاحلواجز التجارية :مجركية وغري مجركية ,اختالف اهلياكل
االقتصادية للدول .
ويبني الشكل رقم ( )90منو التجـارة البينيـة العربيـة خـالل الفـرتة  ،0992-1002و التطـور اإلجيـايب يف حجـم التجـارة البينيـة والـيت ميكـن
إرجــاع جــزء منهــا إىل إنشــاء منطقــة التجــارة العربيــة احلــرة والــيت ســامهت إىل حــد مــا يف تقليــل احلـواجز التجاريــة وســهلت انتقــال الســلع ذات
املنشأ الوطين يف الدول العربية.
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الشكل رقم ( :)12التجارة العربية البينية ()2111-0991

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار ()0990

لقد اخنفضت الصادرات اللبنانية إىل ستة دول عربية وحققت تراجعاً يف العام  0911مقارنة بالعام  0919بلغت نسبته  0،39يف املائة
من حيث القيمة و 0،30يف من حيث الوزن ،وبشكل عام اخنفضت الصادرات اللبنانية إىل الدول العربية بنسبة  3،10يف املائة من
حيث القيمة و 0،00يف املائة ن حيث الوزن العام  ،0911فيما ارتفع استرياد لبنان من هذه الدول فقد ارتفعت  9،3يف املائة من
حيث الوزن و 99يف املائة من حيث القيمة ،حيث أشار تقرير أعده مركز الدراسات االقتصادية يف غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف
بريوت وجبل لبنان إىل أن " التجارة العربية البينية تأثرت مبا حدث من تطورات يف املنطقة العربية ،واليت أتت يف أعقاب تداعيات األزمة
13
املالية واالقتصادية العاملية ،ليتضافر هذين العاملني يف التأثري يف هذه التجارة".
وقال التقرير "على صعيد التبادل التجاري اللبناين مع الدول العربية ،اخنفضت الصادرات اللبنانية إليها بنسبة  3،10يف املائة من حيث
القيمة وبنسبة  0،00يف املائة من حيث الوزن يف العام  0911مقارنة بالعام ."0919
وقد ارتفع متوسط سعر طن الصادرات من 000دوالرا عام  0919إىل  1190دوالرا عام  ،0911ما يشري إىل ارتفاع متوسط قيمة
الطن من هذه الصادرات بنسبة  10يف املائة من جهة ،واىل اخنفاض احلجم احلقيقي هلذه الصادرات من جهة أخرى".
وأضاف التقرير" ،أما املستوردات اللبنانية من الدول العربية فقد اخنفضت بنسبة  9،3يف املائة من حيث الوزن يف العام  0911مقارنة
بالعام  0919ارتفعت بنسبة  99.1يف املائة من حيث القيمة ،وقد ارتفع متوسط سعر طن املستوردات من  301دوالرا عام 0919
إىل  1990دوالرا عام  ، 0911ما يشري إىل ارتفاع متوسط قيمة الطن من هذه املستوردات بنسبة قاربت  92يف املائة ،مع اخنفاض
احلجم احلقيقي هلذه املستوردات"؛
أما الواردات اللبنانية من هذه الدول العربية ،فقد ارتفعت بنسبة  23.0يف املائة من حيث القيمة وبنسبة  1.3يف املائة من حيث الوزن،
وأضاف التقرير أن "السبب وراء ارتفاع الواردات من الدول العربية الستة وبشكل ملفت عام  ،0911هو ارتفاع واردات اجملوهرات من
مصر بنحو  19أضعاف عام  0911حيث بلغت  921.0مليون دوالر ،واسترياد النفط من تونس بقيمة  33.2مليون دوالر ،بعد أن
كانت هذه القيمة معدومة عام  ،0919وارتفاع واردات النفط إىل  3.0ماليني دوالر عام  0911من البحرين مقابل  33ألف دوالر
عام  ،0919واألملنيوم من  3.3ماليني دوالر عام  0919إىل  2ماليني دوالر عام ."0911
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رابعا .إستراتيجية التكامل االقتصادي العربي خلل العقدين القادمين 2121-2111

بناءاً على املنطلقات السابق بياهنا ويف ظل األهداف املتوخاة ،تعمل إسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب على حتقيق عدد من
األنشطة والربامج املستقبلية اليت تتلخص يف احملاور التالية :استكمال

 جيرى يف مرحلة أوىل اإلعالن عن بدء تنفيذ مراحل تطبيق السوق العربية املشرتكة يف شكل استكمال قيام منطقة جتارة حرة عربية بنيثالث من الدول العربية اليت اختذت خطوات إجيابية لتحرير التجارة فيما بينها ،وهي مجهورية العراق ،و اجلماهريية الليبية ،ومجهورية مصر
العربية ،استنادا إىل كل من قرار جملس الوحدة االقتصادية العربية رقم ( )13لسنة  ، 1009وإيل قراره رقم  1900لسنة  ،1000وجيري يف
هذه املنطقة إلغاء الرسوم اجلمركية والضرائب والرسوم األخرى ذات األثر املماثل ،وكذلك إلغاء القيود اجلمركية املفروضة على االسترياد،
على كافة السلع املتبادلة بينها ذات املنشأ الوطين يف كل منها ،وتعترب هذه املنطقة مفتوحة النضمام أي دولة عربية من الدول األعضاء يف
جامعة الدول العربية مباشرة إليها  ،بإخطار يوجه من الدولة إىل األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية العربية يفيد رغبتها يف االنضمام.
وتقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار للدول األطراف ،ويبدأ تاريخ التحرير الكامل للسلع اليت منشأها دول املنطقة ،بالنسبة للدول
املنضمة بعد ثالثة شهور من تاريخ االنضمام ،جيوز للدول العربية األقل منوا الراغبة يف االنضمام أن تتفاهم مع جملس الوحدة االقتصادية
العربية على برنامج مناسب الستكماهلا إلغاء كافة الرسوم ،أخذا يف االعتبار ما قد يكون قائما بينها وبني دول املنطقة من اتفاقيات
وبروتوكوالت تتعلق بتحرير التجارة البينية؛
 يتوىل جملس الوحدة االقتصادية العربية توحيد التشريعات واألنظمة اجلمركية بني الدول املنضمة إىل إعالن قيام منطقة التجارة احلرةالعربية ،وباقي الدول األعضاء فيه ،وذلك خالل ثالث سنوات تنتهي بنهاية ديسمرب/كانون أول عام  ،0993وتقوم هذه الدول بالعمل
على استكمال توفيق أوضاعها ملا تضمنته اتفاقيات مراكش من حتويل القيود غري التعريفية إىل رسوم تعدل هبا جداول رسومها ،وذلك يف
فرتة أقصاها  ،0992وخالل هذه الفرتة يقوم جملس الوحدة حبساب متوسط الرسوم على كل من بنود اجلدول اجلمركي املوحد للدول
األعضاء فيه واملنضمة إىل منطقة التجارة احلرة العربية ،وإبالغ هذه الدول بتلك املتوسطات حىت تأخذها يف االعتبار عند اإلنتهاء من
تعديل جداوهلا القطرية ،وتتخذ الرسوم النافذة يف  0992/10/31أساسا للحساب ،وذلك بالنسبة للرسوم اجلمركية املفروضة على السلع
14
من غري منشأ املنطقة احلرة ،واعتبارا من  0990أعلن عن قيام احتاد مجركي بني الدول املذكورة ،وذلك وفق املراحل التالية:
 خالل املرحلة األوىل لفرتة السنوات األربع  ،0990 – 0990 ،جيري توحيد الرسوم اجلمركية بالنسبة للبنود اليت ال تتجاوزفروقها عن املتوسط األساس  %19منه ،فإذا كان الفارق يقع بني

 %19و %02

جرى تعديل الرسم مبا يساوى

%19

مضافا إليها نصف الفارق بني هذين احلدين ،و يضاف إىل ذلك ربع الفارق بني احلدين  %02و  %29فإن األمر يعرض
على اللجنة اجلمركية ليتخذ اجمللس قرارا بشأنه وتقوم الدول بإعالن براجمها للتخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفرتة على
أن تستكمل النسب املقررة لنهاية هذه الفرتة؛
 خالل املرحلة الثانية لفرتة السنوات الثالث ، 0910 – 0919 ،يستكمل توحيد الرسوم اليت كانت فروقها حبدود ،%02كما يضاف ربع أخر للفارق بالنسبة ملا كان واقعا بني %02و  %29وتسري قرارات جملس الوحدة بالنسبة ملا جتاوز ذلك،
وتقوم الدول بإعالن براجمها للتخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفرتة على أن تستكمل النسب املقررة لنهاية هذه الفرتة.
 خالل املرحلة الثالثة لفرتة السنوات الثالث  ،0912 – 0913 ،يستكمل توحيد مجيع الرسوم ،وتقوم الدول بإعالن براجمهاللتخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفرتة على أن يستكمل التوحيد بنهاية هذه الفرتة ،وخالل فرتة إقامة االحتاد جيري
توحيد اإلدارات اجلمركية ،وتوضع قواعد اختاذ القرارات بشان تعديل الرسوم املوحدة على املستوى العريب ،مع األخذ يف
االعتبار القواعد اليت تقررها منظمة التجارة العاملية وتسعى دول االحتاد إىل ختفيض الرسوم املشرتكة قدر اإلمكان حرصا
على خلق التجارة البينية واخلارجية ،مع مراعاة متطلبات التنمية العربية املشرتكة .وخالل فرتة إقامة االحتاد ميكن أن تنضم
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الدول العربية غري املشاركة بإخطار يوجه من الدولة إ ىل األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية العربية يفيد رغبتها يف
االنضمام ،وتقوم األمانة العامة بإبالغ هذا األخطار للدول األطراف ،وحتتسب للدول حديثة االنضمام مستويات الرسوم
وفق املدى الذي بلغه التوحيد يف اإلحتاد حلظة انضمامها ،وجيوز وضع برنامج خاص يقره اجمللس يف حالة الدول األقل
منوا ،وبإعالن قيام االحتاد اجلمركي حبلول عام  0910يتقرر إعفاء تبادل مجيع املنتجات ،وطنية و أجنبية وتوضع قواعد
اقتسام حصيلة الرسوم اجلمركية املوحدة بني الدول أعضاء االحتاد ،وبدأت الدول العربية من خالل القمة العربية بتونس يف
عملية تطوير العمل االقتصادي العريب املشرتك ،وتضمنت وثيقة العهد والوفاق والتضامن بني قادة الدول العربية عدد من
احملاور األساسية لتطوير العمل االقتصادي العريب املشرتك وتفعيل آليات تطوير مؤسسات وأجهزة العمل االقتصادي العريب
15
املشرتك واستكمال اجناز منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وإقامة احتاد مجركي.
 تستهدف املنطقة االستثمارية العربية جعل الوطن العريب منطقة جاذبة لالستثمار الوطين والعريب واألجنيب على حد سواء ،مع تفاديأن تدخل الدول العربية يف حرب تيسريات يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس املال األجنيب ،ويعزز هذه اجلاذبية قيام منطقة التجارة احلرة
العربية حيث تستفيد االستثمارات الوافدة إىل دول عربية من حترير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إىل الدول األعضاء أيضا حققت
جماالت اإلنتاج املستفيدة من تلك االستثمارات شروط املواطنة ،كما أهنا تستفيد من الرتتيبات اليت جتريها منطقة التجارة احلرة مع أطرف
خارجية ،ومن التقارب الذي حيققه االحتاد اجلمركي بني الرسوم اجلمركية ،تعترب املنطقة أداة أكثر فاعلية من االقتصار على اتفاقيات يرتك
تنفيذها إىل الدول ،واليت تتقادم مع مضي املدة ،ويقوم اجمللس بتشكيل جلنة من رؤساء أجهزة االستثمار لتقوم بإجراء الدراسات وإعداد
املقرتحات اليت يصدر مبوجبها قرارات باإلجراءات والربامج اليت جيري التوصل إليها ،واليت تشمل :
 برامج التنسيق والتيسير :الذي يستهدف تنسيق التشريعات الوطنية ،من تنافسية الوطن العريب ويؤدي إىل ختفيضالتكاليف املادية واإلجرائية بالنسبة للمستثمرين ،ولرفع كفاءة البيئة االستثمارية على حنو متماثل يقلل من سلبيات الدخول
يف حرب تيسريات بني األقطار األطراف ،ويتضمن هذا الربنامج رفع كفاءة املوارد البشرية 16ومهارات العاملني يف األجهزة
االستثمارية مبا يؤدي إىل ختفيض تكاليف املعامالت االستثمارية؛
-

برنامج التعريف والترويج :الذي يعرف املستثمرين العرب واألجانب بفرص االستثمار املتاحة يف الدول األعضاء ومبا

توفره من مزايا جتعلها مقصدا موحدا لالستثمارات ،ويتضمن هذا الربنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات اليت هتم
املستثمرين وإتاحتها على شبكة اإلنرتنت وإصدار النشرات والكتيبات التعريفية ،من أجل ربط الوطن العريب فيما بينه ومع
العامل اخلارجي ،كما يتضمن إيفاد بعثات مشرتكة لطرق األبواب إىل البلدان املصدرة الرئيسية لرؤوس األموال؛
-

برنامج تحرير االستثمار :ويتم مبوجبة تنسيق خطوات فتح نظم االستثمارات يف الدول األعضاء ،ووضع قواعد إزالة

القيود على االستثمار على خمتلف مصادر االستثمار ،ومبوجب هذا الربنامج تقوم الدول األطراف بفتح جماالت االستثمار
أمام مواطنيها ،ومنح املعاملة الوطنية للمستثمرين العرب؛

 برنامج ضمان االستثمار وتسوية منازعاته  :ويتضمن هذا الربنامج تنظيم القواعد اليت تؤمن املستثمرين على حقوقهماملرتتبة على االستثمار يف الدول العربية وفقا للربامج السابقة ،ويتم يف هذا السياق إقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات
االستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج املنطقة االستثمارية العربية؛
-

تطوير األسواق المالية العربية والربط بينها  :ويالحظ يف هذا الصدد أن صندوق النقد العريب قد وضع هذا النشاط

ضمن املرحلة األوىل للتكامل النقدي العريب ويتوىل جملس الوحدة االقتصادية العربية التعاون مع الصندوق يف هذا اجملال ،مبا
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يتفق مع أهداف منطقة االستثمار العربية وبراجمها ،ويراعي يف ذلك وضع ضوابط حتد من شدة التقلب يف حركة رؤوس
األموال وحتمي الدول األطراف من األزمات املرتتبة عليها؛
تحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي :اليت يرعاها صندوق النقد العريب ،مبا حيقق استقرار أسعار الصرف ويكفل

-

قابلية العمالت العربية للتحويل فيما بينها مبا يضمن استقرار البيئة االستثمارية ،ومن املتوقع أن تفضي هذه الربامج إىل
النظر إىل الوطن العريب كمنطقة استثمارية واحدة ،وخالل املراحل األوىل يسمح للدول األطراف بوضع قوائم استثناءات
عامة ال متنح املعاملة الوطنية ألسباب األمن القومي أو األخالق العامة أو محاية البيئة ،كما ينظر اجمللس يف إجازة قوائم
استثناء مؤقتة تشمل قطاعات معينة وبعض اإلجراءات االستثمارية اليت تستثين من منح املعاملة الوطنية لرأس املال
األجنيب ،وجيري ختفيض هذه االستثناءات بصورة تدرجيية ،على أن يعاد النظر فيها مجيعا يف عام  . 0992ع
 تستهدف هذه املنطقة النهوض مبستوى املعرفة التكنولوجية يف الوطن العريب ،ومتكينه من التعامل يف جمال التطوير التكنولوجي علىأساس األ خذ والعطاء بدال من الوقوف موقف التلقي الذي يثري اعتبارات تبعية تقلل من القدرات التنموية العربية وتضعف من روابط
التكامل بني األقطار العربية ،كم هتدف املنطقة لربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية تساهم يف دعم العناصر املختلفة
لإلسرتاتيجية ،وتسهم يف جعل البحث والتطوير رافدا للتنمية العربية املشرتكة ،ورفع الوعي اجلماهريي بأمهية العلم والتكنولوجيا للمواطنني
عامة وجبدواها لكل من القطاعني العام واخلاص واألجهزة اإلدارية ،وتتضمن هذه املنطقة الربامج التالية :
 برامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجي العربية؛ برنامج حتويل الوطن العريب إىل منطقة إليكرتونية؛ برنامج التجارة اإلليكرتونية؛ برنامج تطوير البنية األساسية العربية؛ برنامج السوق املوحدة ملنتجات وخدمات املعلومات واالتصاالت؛ برنامج النهوض بأحباث وتطبيقات اهلندسة احليوية.خلصة:
التكامل االقتصادي عبارة عن العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة كافة العقبات اليت تعرتض وجه التجارة القائمة بني جمموعة الدول
األعضاء يف مشروع التكامل االقتصادي ،واليت يف مقدمتها إزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية  ،وكذلك العقبات اليت تعرقل انسياب
حركات رؤوس األموال وانتقاالت العمالة بني الدول األعضاء ،مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيق وخلق التجانس بني
السياسات االقتصادية املختلفة ،هذا ما جيعل الدول املنضمة لتكتل اقتصادي كجسد واحد ،مصلحة الفرد هتم مصلحة اجلميع والعكس
صحيح ،هذا ما حيمل يف طياته العديد من املزايا للدول املتكاملة من بينها اتساع حجم السوق الذي يؤدي إىل التخصص ،وتقسيم
العمل بني الدول األعضاء يف التكامل حيث ميكن لكل دولة تتميز مبيزة نسبية يف إنتاج سلعة معينة أن تتخصص يف إنتاجها داخل
منطقة التكامل ،كما ويسهم التكامل االقتصادي يف بناء قاعدة تكنولوجية وتوفري درجة أكرب من احلماية لالقتصاد وزيادة درجة املنافسة
وحتقيق الكفاءة.
ويعترب التكامل االقتصادي من أهم أدوات حتقيق التنمية العربية املشرتكة ،غري أن هناك قدرا من التعاون على إحداث التنمية القطرية يلزم
تدبريه يف إطار مشرتك من أ جل متكني األقطار العربية من اإلسهام الفعال يف اجلهود التكاملية واالستفادة منها ،ويظهر هذا بوجه خاص
بالنسبة إىل األساليب التكاملية القائمة على التبادل من خالل السوق املشرتكة.
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كما أنه يعترب خيارا اسرتاتيجيا لتحقيق النمو والتقدم لألقطار املسامهة ،وتتضح أمهية التكامل يف توسيع آفاق جماالت التنمية عن طريق
تعزيز القدرات اإلنتاجية ورفع الكفاءة االقتصادية للهياكل القطرية ،كذلك فتح قنوات االتصال والتبادل بني األطراف املتكاملة ويف
موقعها املتميز يف القدرة التفاوضية ورفع التنافسية يف مواجهة التطورات العاملية.
فالضرورة يف املنطقة العربية أن يتم التكامل بناء على معايري حتقيق املنفعة املتوازنة لكافة األطراف وتفعيل دور القطاع اخلاص لتحقيق
التكامل وخلق ثقافة اجيابية بني مواطين القطر العريب تواكب اإلرادة السياسية خاصة وأن البنية التشريعية ميكن حتقيقها بالنظر إىل
املقومات اليت تتوفر عليها أغلب الدول العربية.
وليس مثة شك يف أن التحديات اليت تواجه التكامل االقتصادي العريب تفرض على الدول العربية بلورة مقاربات من نوع جديد ،يف جمال
التكامل االقتصادي ،على حنو حيد من استمرار هنج التناحر والتعارض والتجزئة ،ويوفر الفرصة لتعظيم اجلوانب اإلجيابية لتفاعل العامل
العريب مع ظاهرة العوملة ،ولتقليص جوانبها السلبية.
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