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 مع االتحاد األوربي رؤية رربية للتعاون والذراكة
 االدتثمار والتكامل االقتصادي مثااًل

 زكي حنوش .دأ.

 ،  سورياجامعة حلب عنيد كلية االقتصاد -أستاذ إدارة األعنال 

 

 :ملخص

تقدم هذه الورقة رؤٌة عربٌة للتعاون     
والشراكة مع االتحاد األوروبً وتحاول 

سئلة تتعلق بالدور طرح مجموعة من األ
األوربً حول االستثمار فً الدول العربٌة 
وما هً الصٌغ المقترحة لتفعٌل مناخ 

 االستثمار العربً والترتٌبات لالزمة لذلك.

 

Résume : 
        Une vision arabe sur la coopération 

et le partenariat avec l’Union 

Européenne, et traite un ensemble de 

questions concernant le rôle de l’Union 

Européenne en matière d’investissement 

dans les pays arabes. De plus,  des 

formules  sont proposées  pour améliorer 

le climat d’investissement arabe et les 

conditions appropriées.  

 
ون العربً األوربً أو ربما الشراكة كما سنركز فً ورقتنا هذه كمثال على التعا

جرت التسمٌة، كوسٌلة أساسٌة لضمان دفق مؤشر لالستثمارات االوروبٌة إلى الوطن 
ربما العكس أٌضا من خالل لدور المتمٌز الذي ٌمكن أن ٌقوم به االتحاد و العربً

ن أن االتحاد ذلك انطالقا مو األوروبً فً تنمٌة االستثمارات األجنبٌة فً العالم العربً
على العرب أن ٌستفٌدوا من و األوروبً هو أهم تكتل إقلٌمً بالنسبة للمنطقة العربٌة،

األولى  أداتها رغبة أوروبا المدعمة بالمصلحة فً الشراكة التً تعتبر االستثمارات
 واألكثر فعالٌة.

امل وفً هذا الصدد نقول أن أٌة اتفاقٌة أوروبٌة عربٌة تطلب رد فعل من حٌث التك
االقتصادي العربً من اجل اآلثار السلبٌة على النشاط االقتصادٌة والتجاري العربً، إذ 
من غٌر المنطقً على اإلطالق عقد شراكة عربٌة أوربٌة بٌنما ٌظل الوضع بٌن الدول 

 العربٌة على المستوى األفقً سكنا.
مكن من خالل ٌقودنا هذا التحلٌل إلى ضرورة الرد على جملة من التساؤالت التً ٌ

اإلجابة علٌها رسم المعالم األساسٌة التً من شانها تدعٌم العالقات االقتصادٌة العربٌة 
لعل من أهم هذه التساؤالت التً و العربٌة االوروبٌة من جهة أخرىو العربٌة من جهة

  سنحاول اإلجابة علٌها ترد فٌما ٌلً:

 ثمار؟ما هو الدور األوربي المطلوب عربياً في مجال االست

 ما هو المطلوب من العرب فيما بينهم؟
 ما هي الصيغ المقترحة لتفعيل مناخ االستثمار العربي؟

  ما هي ترتيبات إعداد مناخ االستثمار؟
وسط التطور الهائل الذي ٌشهده االقتصاد  العالً وبخاصة من خالل بروز التكتالت 

تسارع حركة رؤوس األموال بحثا و االقتصادٌة الدولٌة، وقٌام المنظمة العامٌة للتجارة،
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األمان، برز االستثمار كأحد العوامل االقتصادٌة المولدة للنمو و عن المزٌد من الربحٌة
االقتصادي، خاصة بعد ازدٌاد االتجاه نحو التوسع فً تطبٌق نظرٌة االستثمار بهدف 

ٌؤكد  هذاو تراجع تطبٌق نظرٌة إحالل الواردات التً سادت لفترة طوٌلة،و التصدٌر
 التجارة لتحقٌق معدالت متسارعة من النمو.و جدلٌة العالقة بٌن االستثمار اإلنتاجً

 :1وٌمكن تلخٌص أهم المستجدات لالقتصادٌة الدولٌة بما ٌلً
االنفتاح الدولً على الصعٌد لجاري واالستثماري والمعلوماتً مع ما ٌخلفه هذا  .1

ل متسارع لرؤوس األموال والخدمات دون االنفتاح من منافسة شدٌدة ال حدود لها، وانتقا
اٌة قٌود أو عوائق تحكم تفاوت النسبٌة، وتباٌن الفرص اإلنتاجٌة لتحقٌق الربح األعلى 

 ٌفتح أٌضا الباب على مصراعٌه للمضاربة العالمٌة الشرسة.

بروز التكتالت االقتصادٌة الكبرى مع ما تحقه من تفوق إضافً وما تخلفه من  .2
افع اقتصادٌة داخلٌة كبٌرة، ومع ما تتٌحه من إمكانات استثمارٌة هائلة قٌود حمائٌة ومن

ومن أهمها هو معلوم: النافتا فً أمرٌكا الشمالٌة، واالتحاد األوروبً، واالسٌان، كما فً 
الباسٌفٌك الذي ٌضم فً عضوٌته دوال تنتج  -نطاق التعاون بٌن هذه الكٌانات منتدى أسٌا

 .2ع والخدماتنصف إنتاج العالم من السل

 ةووفق ما ٌبٌنه الواقع الجدٌد فان هذه التكتالت العمالقة وما تمنحه من مزاٌا تفضٌلٌ
للسلع والخدمات المنتجة فً دول أعضائها بفضً إلى أوضاع تنافسٌة بالنسبة للدول 
غٌر األعضاء لم تكن تواجهها من قبل وأصبح دخولها ألسواق دول التكتالت أمرا بالغ 

 الصعوبة.
العمل سرٌعا و ٌستدعً ذلك من الدول غٌر المنضمة إلى التكتالت اقتصادٌة التفكٌرو

ذلك أما عن طرٌق التوصل لترتٌبات مالئمة مع بعضها و لضمان مصالحها االقتصادٌة
السوق  -البعض أو مع بعضها كجهة ومع بعض تلك التكتالت، وٌمكن اعتبار قٌام

 عربٌة، والعربٌة االوروبٌة مثاال على ذلك.والتجارة البٌنٌة ال -العربٌة المشتركة
دولٌة حول  ةالسعً لعقد اتفاقٌو االتجاه العالمً المتزاٌد نحو تحرٌر االستثمار .3

 فً إطار منظمة التجارة العالمٌة. TRIMSإجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة 

الشركات االتجاه المتزاٌد نحو العولمة الذي ٌوفر للشركات متعددة الجنسٌات أو  .4
 .3األممٌة البٌئة االقتصادٌة المثالٌة لجعل العالم سوقا موحدة تحكمها المنافسة المطلقة

المعسكر الشرقً و احادٌة ركائز النظام الدولً بعد انتهاء الحرب الباردة .5
 متمثلة فً:

 النظام النقدي العالمً بادرة صندوق النقد الدولً. .أ 
 ك الدولً.النظام االستثماري العالمً بإدارة البن .ب 
 .WTOالنظام التجاري العالمً بإدارة منظمة التجارة العالمٌة .ج 

 
ٌطرح الواقع العالمً الجدٌد والتغٌرات المرافقة له وتسارع وتٌرة ظاهرة العولمة 
تحدٌات غٌر مسبوقة لالقتصادٌات العربٌة التً تثقل الدٌون كاهل غالبٌتها، كما أن 

 السوق فٌها غٌر كفؤة وغٌر ناضجة  إن لم تكنالكثٌر من هٌاكلها اإلنتاجٌة وآلٌات 
إضافة إلى ذلك فان هذه االقتصادٌات تعانً أٌضا من رصٌد ضعٌف لألداء  .مشوهة
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معدله بشكل عام فً السنوات األخٌرة بحٌث لم ٌضارعه فً هذا  الذي تراجعالتنموي 
 .4التراجع سوى دول أوربا الشرقٌة ودول إفرٌقٌا جنوب الصحراء

   
ء ما تقدم فان استمرار استجابة االقتصادٌات العربٌة لسٌاسات العولمة وفً ضو

قطرٌة ٌعنً مزٌدا من التبعٌة عبر أشكال جدٌدة بدأ تأثٌرها و هً مجزأةو وركائزها
من  -بالتالً فانه بدون قٌام تكتل اقتصادي عربًو السٌاسً واالقتصادي ٌظهر واضحا

ٌدعم اإلمكانات القطرٌة ضمننا و افسٌة العربٌةٌدعم القوة التن -اقل أشكاله إلى أكثرها
 :5فان ذلك سٌؤدي فً النتٌجة إلى

شطب أٌة إمكانات لتحقً الفائض االقتصادٌات الالزم لعملٌة التنمٌة المشوهة  -
 أصال وزٌادة الفرص أمام االستهالك الترفً وبصورة متوحشة فً كل القطاعات.

لة عبر الدور المتنامً للقطاع الطفٌلً إضعاف ما تبقى من إمكانات ومقومات الدو-
ٌجعله عرضة لالبتالع و رأس المال المحلًو إلى إضعاف االقتصاد الوطنً يمما سٌؤد

 من راش المال األجنبً.

من المتوقع فً ظل الوضع العربً الراهن تزاٌد حجم الدٌون الخارجٌة من حوالً  -
ألول من القرن الحالً مع بقاء دوالر وربما إلى الضعف مع نهاٌة العقد ا ملٌار 350

ملٌار دوالر حٌث هً اآلن بحثاً  1500األموال الهاربة والمهربة إلى الخارج والمقدرة 

  .ًقوة وأمانا اكسرعن فرص استثمارٌة فً اقتصادٌات 
ستتعرض  2005فً ظل إلغاء الحدود الجمركٌة وفتح األسواق الخاصة بعد  -

ٌار كبٌر نتٌجة إغراق األسواق المحلٌة بمختلف الصناعات العربٌة القطرٌة إلى انه
المنتجات األجنبٌة مع استمرار غٌاب القدرة على المنافسة. واستمرار ظاهرة اندماج 
أسواق المال العربٌة )المجزأة( مع األسواق الدولٌة فإذا ارتأت الدول العربٌة أن تدرأ 

ظل العولمة، فال بد من خٌار التهمٌش الكبٌر الستقالل قرارها الوطنً أو الحد منه فً 
دلٌل وعً  منطقة التجارة العربٌة الحرة هو إقامة ىولعل .التكتل االقتصادي المتٌن

ال تكون  إنهنا  األملسٌاسً عربً متزاٌد حول ضرورة السٌر فً هذا االتجاه، و
 رأكثمنطقة التجارة الحرة سٌلقً مصٌر القرارات االقتصادٌة السابقة منذ  إنشائهامسٌرة 

من نصف قرن وحتى الساعة، عندئذ تكون الدول العربٌة قد اختارت عملٌا طرٌق 
الثقافٌة و السٌاسٌةو ومسار العولمة مع كل مضامٌنها االقتصادٌة اانفرادٌاالنخراط 
على الصعٌد القرار الوطنً والهوٌة الوطنٌة، وسٌكون ذلك خٌارا  انعكاساتهاالسلبٌة و

القطري  ياالنفرادٌطة بالقرار حالعوامل الخارجٌة المخاطئا بكل المقاٌٌس الن حجم 
 الت إلى تهمٌش أي قرار وطنً ٌسعى إلى االستقاللٌة والسٌادة،اسٌؤدي فً اغلب الح

 من هذه العوامل:و
 تنوع قنواته.و االتساع الكبٌر فً التجارة الدولٌة قٌاسا إلى الناتج المحلً .أ 

 ٌة.تعاظم االندماج بٌن األسواق المالٌة العالم .ب 

 االستثمارات المباشرة الخاصة.و ازدٌاد تدفق األموال .ج 

 االتصاالت.و التقدم الهائل فً تكنولوجٌا المعلومات .د 

 ازدٌاد تدفق القوى العاملة بٌن الدول. .ه 
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قد ٌنتج عن ذلك ازدٌاد درجة التجانس االقتصادي بٌن الدول، بما فً ذلك تجانس و 
ثٌرة تحاول مقاومة هذا التحول بالتشدٌد األنماط االستهالكٌة، مع مالحظة أن دوال ك

على خصائصها القومٌة فً مختلف المجاالت، والسؤال الذي ٌطرح نفسه هنا، ترى أي 
خٌار  -الخٌارٌن أفضل بالنسبة للعرب سواء كأنظمة أو كشعب؟ الخٌار االفرادي

بمنطقة أم خٌار التكامل مرورا  -التنافسٌةو التهمٌش واالحتواء وضعف القوة التفاوضٌة
التجارة الحرة، والسوق العربٌة المشتركة؟ والصٌغة هنا تحمل اإلجابة التً ال تحتاج 

 .6إلى إٌضاح
 

التعاونٌـة  أوتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشروعات االقتصـادٌة العربٌـة التكاملٌـة 
 .وغٌرها ظهرت للوجود منذ أكثر من نصف قرن ولم تجـد طرٌقها للتنفٌذ

 :والسبب ذلك هو
وتجري فٌه مساعٌه اإلنمائٌة ٌبدو  السٌاسً الذي تعمل فٌه كل قطر عربً اإلطار إن

هو العامل األكثر تحكما فً مسٌرة التعاون العربً، وانه المحدد لسقف ذلك التعاون فً 
ام السٌاسً النظمحصلته النهائٌة، ففً ظل ظروف التجزئة والتفكك وعدم نضوج 

بأهمٌة التعاون والتكامل العربً بكل مجاالته وأبعاده، واكتمال نموه، وفً غٌبة الوي 
ٌمٌل كل قطر بل ٌحرص على التمسك بسٌادته بشكل صارم، ومقاومة أٌة محاولة 

 لالنتقاص منها السٌما ضمن مجموعته اإلقلٌمٌة.
 

عمداً فً تفهم مزاٌا العمل  أوولقد ترتب على ذلك أن أخفقت األقطار العربٌة سهواً 
 مل الموارد مثل: المشترك وتكا

 مزاٌا الحجم الكبٌر  -
 التقاسم العادل للمنافع  -
  .تٌسٌر الحصول على الحاجات األساسٌة بكلفة  أدنى -
 .التوسع فً األسواق وفً فرص العمل  -
 توسٌع قاعدتً العرض والطلب. -

 إمكانٌة تعزٌز القاعدة اإلنتاجٌة وتنوعها. -
 اتساع حجم التبادل. -
 قع على الخارطة الدولٌة سٌاسٌاً واقتصادٌاً.تحسٌن المو -
 زٌادة القوة التفاوضٌة أو تدعٌم القدرة التنافسٌة. -

السوق العربٌة و إضافة إلى ذلك فان أهمٌة العمل المشترك بدءا من المنطقة الحرة
المشتركة، وصوال إلى التكامل االقتصادي أو أكثر، تبدو بشكل واضح واكبر فً ظل 

المٌة الراهنة والتً سبقت اإلشارة إلٌها. فإذا كانت المشروعات التكاملٌة المستجدات الع
االقتصادٌة قد شلت حتى رغم حماس األنظمة العربٌة لها علنا ولٌس ضمنا بسبب 
اإلرادة السٌاسٌة غٌر الغائبة بل المتواجدة ضمنا فً التراخً) عبر اإلعالن( عن دعم 

إن العرب أخفقوا فً تفعٌل من االتفاقٌات  . كل ذلك ٌشٌر إلى7االتفاقٌات وخالفها
الجماعٌة لتعزٌز التعاون والتبادل التجاري والتً منها السوق العربٌة المشتركة 

1964لعام
8. 
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ومهما ٌكن من أمر فان مساحة التفاؤل البد وأن تدعم باستمرار، فاعالن منطقة 
مدخال ٌفضً إلى و التجارة الحرة العربٌة البرى، ربما تكون جزءا من هذه المساحة

الحٌن لكنه هذه و السوق العربٌة المشتركة من جدٌد كهدف ٌعاود الظهور بٌن الحٌن
 المرة ٌعود بقوة لم نشهدها من قبل.

وال تخفى بالطبع األسباب التً تجعل فكرة السوق العربٌة المشتركة تطرح بشدة من 
ها وبعث الروح فً مٌثاقها تلح فعالٌات عربٌة كثٌرا فً الدعوة إلى إحٌاء فكرتو جدٌد،

لقد أصبح واضحا حجم  خاصة وقد بدا بالفعل تنفٌذ اتفاقٌة منطقة التجارة الحرة.
 التحدٌات التً تواجه اآلمة فً لحظات انتقالها مع غٌرها من األمم إلى القرن الحادي

العشرٌن وهً تحدٌات تنبع من مصادر شتى، وتهدد بإلحاق أفدح األضرار لٌس فقط و
تقبل االقتصادي لألمة، ولكن بات الخطر ٌلتف حول هوٌتها وثقافتها ووجودها بالمس

القومً أٌضا. فهناك تحدٌات العولمة، وانفتاح األسواق، وشراسة الشركات عابرة 
القومٌة، وتنامً النزعة نحو ٌناء التكتالت االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، واشتداد حمى التنافس 

تنتظر الكٌانات الصغٌرة وغٌر المؤهلة للمنافسة،  االقتصادي، ومخاطر التهمٌش التً
 والسماوات المفتوحة فً عالم االتصاالت والمعلوماتٌة الخ.

وهناك أٌضا من جانب آخر القوى اإلقلٌمٌة المتحفزة لدور جدٌد فً منطقة الشرق 
األوسط خصما من حساب قوى إقلٌمٌة عربٌة كبرى أو بفرضه على العرب خٌارات 

ضرورتها القصوى و . ومن هنا تأتً أهمٌة قٌام هذه السوق9الحهمتتعارض مع مص
لالستثمارات العربٌة البٌنٌة  -إضافة لمزاٌاها األخرى -لمستقبل األمة العربٌة كجاذب

والدولٌة التً ال ٌمكن ضمان حضورها أو إحضارها فً كٌانات صغٌرة غٌر قادة على 
ك. ولعل ما ٌشجع على طرح هذا المنافسة وغٌر مغرٌة إضافة إلى ضعف تأهلها لذل

أكثر  -على األقل على صعٌد العمل االقتصادي -الموضوع ان الموقف العربً الٌوم
استعداد لالستجابة لهذه التحدٌات فقد زالت أو كادت التباٌنات األٌدلوجٌة الحادة بٌن 

انهمكت هذه االقتصادٌات فً تجارب متقاربة لإلصالح و االقتصادٌات القطرٌة،
إعادة الهٌكلة عبر توجهات مشتركة فٌما ٌتعلق بفلسفة االقتصاد الحر مع و تصادياالق

وبالتالً ٌمكن  ،10انحسار الخٌارات العربٌة إن لم انعدامها بصدد المستقبل المنظور
القول بان إقامة السوق العربٌة المشتركة هً المشروع الوحٌد الذي ٌحقق قومٌا وحدة 

الذي تربطه منظومة ثقافٌة واحدة ونسٌج اجتماعً الهدف والمصٌر للشعب العربً 
متجانس وهوٌة حضارٌة واحدة، وهً بالمقابل ضرورة حٌاة وبقاء، خاصة وان فرص 

 التعاون والتكامل بٌن الدول العربٌة من اكبر مجاالت التنافس بٌنها.
أن المتغٌرات العالمٌة أدت إلى خلق  -كما سبق إٌضاحه–ٌضاف إلى ذلك من أسباب 

 ام تجاري دولً جدٌد ٌهدف إلى تحرٌر التجارة العالمٌة من كافة القٌود الجمركٌةنظ
ٌركز هذا النظام على و فتح األسواق أمام الصادرات من جمٌع الدولو غٌر الجمركٌةو

بطبٌعة الحال فإن السوق و على قدرة الدولة على الدخول على التنافسو آلٌة السوق
التفاوضٌة للعرب كما القدرة على التنافسٌة أٌضا. فً العربٌة المشتركة ستدعم القدرة 

 NAFTAمواجهة أو التعامل مع التكتالت االقتصادٌة الكبرى بدءا من النافتا  
ومنظمة التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسٌا APEC واآلبٌك AFTAواألفتا

ASEAN فً  ةغبوانتهاء باالتحاد األوروبً الذي ٌعتبر من أكثر هذه التكتالت ر
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التعامل مع الكتلة العربٌة لٌس لمصلحته االقتصادٌة فقط بل لمصلحته السٌاسٌة أٌضا 
عبر مشروع الشراكة كما أنه من أكثر هذه التكتالت استعدادا لالستثمار فً المنطقة 
ومتنافسا علٌها ربما مع أمرٌكا بالدرجة األولى ومن هنا فإن هذه الورقة ستركز على 

تحقٌق ذلك  تر األوروبً العربً المشترك والمتبادل ومقومات ومتطلباإمكانات االستثما
 أوروبا.و كله بالنسبة للطرفٌن العربً

 
دول االتحاد األوربً الشرٌك التجاري األول للوطن العربً حٌث تأتً فً  تعد

، اذ ٌستوعب المرتبة األولى بٌن المجموعات اإلقلٌمٌة األخرى فً التجارة الخارجٌة
-من إجمالً فقٌمة التجارة الخارجٌة اإلجمالٌة للدول العربٌة %35-30كثر من االتحاد أ

 %10-8وبالمقابل تحتل الدول العربٌة نحو-بصرف النظر عن نسب توزٌعها االفرادي

من التجارة الخارجٌة األوربٌة، أما فً مناطق العالم األخرى فتشٌر اإلحصائٌات إلى ان 
فً شمال و %40وفً شرق آسٌا  %60اد األوروبً التجارة البٌنٌة بٌن الدول االتح

. وٌالحظ ان توجه البناء األوربً ال ٌنطلق فقط من أفكار تحقٌق الكٌانات %36أفرٌقٌا 

االقتصادٌة الكبٌرة، وإنما من الرغبة فً تعمٌق العالقات بٌن أعضائه وقد انعكس ذلك 
 تتجاوز الحدود األوروبٌة. على أسواقه المالٌة التً صارت تعمل باعتبارها سوقا عالمٌة

 
و على هذا األساس ٌمكن أن ٌكون لذلك آثار على سٌاسات االستثمار فً الدول 
العربٌة )خاصة إذا كانت تمثل مجموعة أو تكتال ( سواء دول الفائض أو دول العجز، 

المعلومات، و تحررها من القٌود ثم مع ثورة االتصاالتو فمع توسع األسواق المالً
سواق المالٌة معبرة عن أكثر حجم من المعامالت الدولٌة فً شكل نوع جدٌد أصبحت األ

من شأن هذا التطور فً األسواق المالٌة أن ٌضع أمام و من الثروة ، وهً الثروة المالٌة،
 التوظٌف ٌصعب منافستها.و دول الفائض العربٌة وسائل للتموٌل

ٌل علٌها أن تراعً لجذب و من جانب آخر فإن دول العجز التً تحتاج إلى التمو
االستثمارات من دول الفائض أو حتى لصٌانة مدخراتها المحلٌة أن تخذ فً الحسبان أن 

مزاٌا مقابلة لتكوٌن و منافسة هذه األسواق المالٌة الكبٌرة تقتضً توفٌر ضمانات
 الخالصة أنو االستثمارات العربٌة قدر اإلمكان فً المنطقة العربٌة ذاتها ،و المدخرات

تحرٌر األسواق المالٌة األوروبٌة ٌمكن أن ٌمثل منطقة شدٌدة لجذب المدخرات 
 .11العربٌة

بالمقابل فإن أي تكتل اقتصادي تجاري عربً مهما كانت صٌغته ٌمكن أن ٌمثل 
منطقة جذب شدٌدة لالستثمارات األوربٌة خاصة وأن فرص االستثمار الٌوم هً اكبر 

وبإمكان  ،تنافسٌة أنهانجانب الصواب إذا قلنا  مما كانت علٌه فً أي وقت مضى وال
الدول النامٌة ومنها العربٌة أن تختار بٌن أكثر من بدٌل وبوضع تفاوضً جٌد 

عروض  أوكمجموعة تضمها السوق العربٌة المشتركة سواء فً مواجهة فرص 
 االستثمار األوربٌة أو األمرٌكٌة أو الٌابانٌة وخالف ذلك.

إذا توفرت -العولمة تسمح باالستفادة من ذلك إلى ابعد الحدود فاألوضاع العالمٌة أو
فوضع تالشت فٌه  -الوعً القومً المستقبلًو لمتخذي القرار العربً اإلدارة السٌاسٌة

مما ٌساعد إلى حد  -مثلها الجغرافٌة وأٌضا االقتصادٌةو بعض مالمح الحدود السٌاسٌة،
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إقباال فً حالة التعامل مع سوق كبٌرة بعٌد على جذب االستثمارات التً ستكون أكثر 
 كالسوق العربٌة المشتركة.

–إن ذلك لن ٌصّب فً مصلحة االستثمارات الوافدة إلى الدول العربٌة فقط بل ٌصبّ 
فً مصلحة  –من خالل الوضع التنافسً على األسواق وفق ما أشرنا إلٌه قبل قلٌل 

خرى، فاألوربٌون )مثال( ٌرٌدون قوى استثمارٌة أ أواالتحاد األوربً أو أٌة تكتالت 
 أنالحفاظ على وضعهم التنافسً خاصة فً مواجهة الوالٌات المتحدة. وعلى العرب 

 .ٌستوعبوا هذه الحقٌقة وغٌرها عندما ٌخططون لمصالحهم المشتركة
الذي تصدره أمانة مؤتمر األمم  2000فقد اظهر تقرٌر االستثمار الدولً لسنة 

ٌة)انكتاد( أن السعودٌة تصدرت قائمة االستثمارات األجنبٌة المتحدة للتجارة والتنم
المباشرة الواردة إلى الدول العربٌة فً العام الماضً، إذ بلغ إجمالً التدفقات الواردة 

من إجمالً التدفقات االستثمارٌة المباشرة الواردة  %55بلٌون دوالر وتمثل  4.8إلٌها 
. ولفت التقرٌر الذي أوردت المؤسسة العربٌة بلٌون دوالر 8.7البالغةو للدول العربٌة

 1.5لضمان االستثمار مقتطفات منه أن مصر تمكنت فً العام الماضً من استقطاب
من اإلجمالً الوارد إلى  %17بلٌون دوالر من االستثمارات األجنبٌة المباشرة، أي نحو

لى رغم ملٌون دوالر. وع 847بواقع  %9.7الدول العربٌة، فٌما استقطب المغرب 

المباشرة الواردة إلى الدول العربٌة فً العام  األجنبٌةضخامة مبالغ االستثمارات 
لم  إذمتواضعة عند مقارنتها بحجم التدفقات االستثمارٌة حول العالم،  أنها إالالماضً، 

بلٌون دوالر، كما  865التدفقات العالمٌة الواردة التً وصلت  إجمالًمن  %1تتجاوز 
من إجمالً التدفقات الواردة إلى الدول النامٌة والتً بلغت  %4.2 سوىال تشكل  أنها

بٌن التقرٌر أن القٌمة التراكمٌة لالستثمارات األجنبٌة و بلٌون دوالر فً العام نفسه. 207
بلٌون دوالر، أي ما  89بلغت  1999إلى  1980الواردة للدول العربٌة خالل الفترة من 

ت العالمٌة التراكمٌة الواردة خالل الفترة المذكورة من إجمالً التدفقا %6.2ٌعادل 
ترٌلٌون دوالر. وأشار إلى أن السعودٌة تلقت خالل الفترة  4.8والتً زادت على 
بما قٌمته و من اإلجمالً التراكمً الواردة للدول العربٌة %37.6المذكورة ما نسبته 

ستثمارات األجنبٌة بلٌون دوالر لتتصدر بذلك الدول العربٌة المستقطبة لال 33.4

  المباشرة.
وبناء على ذلك على العرب لمواجهة التحدٌات التً ذكرناها أن ٌتبنوا إستراتٌجٌة 

المشروعات العربٌة التً فً مقدمتها السوق و ذات بعدٌن، األول ٌتناول تفعٌل االتفاقٌات
د الثانً فٌتجه العربٌة المشتركة. وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى. أما البع

إلى الدخول كمجموعة فً اتفاقات مع التكتالت االقتصادٌة على مستوى العالم ٌوفر 
 تنافسٌة أفضل.و للعرب قدرة تفاوضٌة

 

وفً هذا الصدد نقول أن أٌة اتفاقٌات أوربٌة عربٌة تتطلب رد فعل من حٌث التكامل 
االقتصادي والتجاري االقتصادي العربً من اجل تجنب اآلثار السلبٌة على النشاط 

العربً، إذ من غٌر المنطقً على اإلطالق عقد شراكة عربٌة أوربٌة بٌنما ٌظل الوضع 
ٌقودنا هذا التحلٌل إلى ضرورة الرد على  بٌن الدول العربٌة على المستوى األفقً ساكناً.

ن جملة من التساؤالت التً ٌمكن من خالل اإلجابة علٌها رسم المعالم األساسٌة التً م
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شانها تدعٌم العالقات االقتصادٌة العربٌة العربٌة من جهة والعربٌة األوروبٌة من جهة 
 أخرى ولعلى من أهم هذه التساؤالت التً سنحاول اإلجابة علٌها ترد فٌما ٌلً:

 ما هو الدور األوربً المطلوب عربٌاً فً مجال االستثمار؟

 ما هو المطلوب من العرب فٌما بٌنهم؟
 المقترحة لتفعٌل مناخ االستثمار العربً؟ما هً الصٌغ 

 ما هً ترتٌبات إعداد مناخ االستثمار؟
 

 أوالً: ما هو الدور األوربي المطلوب عربياً في مجال االستثمار؟

 في مجال االستثمار المباشر: -1
ملٌار  200إن المطلوب عربٌا دفق مالً استثماري ٌوفر للعرب ما ال ٌقل عن 

مجاالت البنى األساسٌة، وفً مجاالت الزراعة، والصناعة، دوالر كاستثمارات فً 
والسٌاحة، وفً مجاالت دعم مؤسسات التعلٌم العالً والبحث العلمً وتامٌن الكوادر 

 -البشرٌة المدربة على التكنولوجٌة العالٌة خاصة وأن مناخ الصراع الخفً اقتصادٌاً 
 بٌن أوربا وأمرٌكا ٌساعد على ذلك. –على األقل 

ما ٌسمى بالتوازن  وأٌمكن للعرب أن ٌطالبوا أوربا بتعمٌم برامج )األوفست( كما 
االقتصادي بحٌث ٌشمل ذلك صفقات السالح وغٌرها من العقود المدنٌة، كأن ٌشترط 

% من قٌمة العقد أو الصفقة فً مشارٌع رفٌعة المستوى تقنٌاً وذات 50-40استثمار 

ج االوفست توزٌع هذا االستثمار على وٌمكن ان تتضمن برام قٌمة مضافة عالٌة.
مشارٌع توطٌن التكنولوجٌا ودعم البحث العلمً، وتطوٌر مؤسسات التعلٌم والتعلٌم 

من مستوردات  %50المهنً بتخصٌص جزء من هذه المبالغ لذلك. خاصة وأن نحو 

 :12العرب) عدا صفقات السالح( تأتً من أوربا، وكمثال عملً على ذلك
 

ات بتطبٌق برامج االوفست منذ حوالً أكثر من ست سنوات بهدف بدأت دولة اإلمار
ذلك فً إطار حملتها الرامٌة و استقطاب لتكنولوجٌا المتطورة من الدول الموردة للسالح

تنوٌع مصادر الدخل ودفع التنمٌة باالعتماد و إلى تقلٌل االعتماد على الصادرات النفطٌة
األخرى برامج الصفقات المتبادلة على نطاق على تعددٌة الموارد. وتطبق السعودٌة هً 

واسع بعد نجاحها فً استقطب استثمارات كبٌرة فً البرامج المطبقة فً المجال 
تً( األمرٌكٌة -العسكري، وٌعتبر المشروع المنبثق عن العقد الممنوح لشركة)أي.تً.اند

ً حٌن فً القطاع المدنً، ف األكبرملٌارات دوالر  أربعةلالتصاالت وحجمه نحو 
من  أكثرتضمن عقد) اتفاق الٌمامة( الموقع مع برٌطانٌا فً متصف الثمانٌنات وقٌمته 

ملٌار دوالر( اكبر برنامج)اوفست( عسكري فً  25)حوالً إسترلٌنًملٌار جنٌه  20

 منطقة الخلٌج.
ملٌار ٌساهم  8وقد قٌمة المشارٌع السعودٌة فً نطاق برنامج المبادلة هذا المبادلة 

وظٌفة وزٌادة  آالفتسعة  أكثرطاع الخاص كشرٌك رئٌسً حٌث ستؤدي إلى فٌه الق
 الناتج ونقل التكنولوجٌا المتطورة.  إجمالًمساهمة القطاع غٌر النفطً فً 
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ٌتحول إلى مطلب آخر للعرب وهو إقناع  أنما ٌمكن  أووهناك فرصة أخرى 
بٌة ودول االتحاد األوربً، األوربٌٌن باستثمار ما ٌوازي العجز التجاري بٌن الدول العر

ملٌار دوالر سنوٌاً فً مشارٌع تنموٌة ٌخصص جزء منها  40-30حٌث ٌبلغ هذا العجز 

 أٌضاً لمشروعات مثل:

 مشارٌع البنٌة التحتٌة  -

 التعلٌم والتدرٌب والتأهٌل -
 البحث العلمً، وتوطٌن التكنولوجٌا. -
 التنمٌة الصناعٌة -
وفً مجال هذه التنمٌة بالذات ٌمكن اقتسام القٌمة المضافة بٌن الطرفٌن العربً  

 واألوربً أو احتساب نسبة أكبر من هذه القٌمة للطرف العربً.
( أورباإن هذه التطلعات المشروعة للعرب)باعتبار أي تعاون أو شراكة بٌنهمو بٌن 

من شانه أن ٌدفع عجلة التنمٌة  الٌابانو ٌحقق األخٌرة مصالحها التنافسٌة مع أمرٌكا
بمعدالت أكثر تسارعا إلى اإلمام وبالتالً خلق فرص عمل تستوعب جزء من )ملٌون 
عامل( التً ٌضخمها التضخم السكانً إلى سوق العمل سنوٌا. وهنا ستكون الفرصة 

) االتحاد األوروبً( هذه الزٌادة األوربٌٌن بمساعدةمواتٌة للعرب) أن ٌؤهلوا( عبر أو 
تكنولوجٌا كما سنرى تالٌا. وهكذا سٌتشابك أو ٌتفاعل اٌجابٌا و فً قوة العمل مهنٌا وفنٌا

مع قوة العمل  األخرىالتطور الصناعً المتحقق من خالل برامج االوفست والبرامج 
 المؤهلة والمدربة لٌنعكس مباشرة على معدالت حركة دائرٌة تراكمٌة.

 في مجال العمالة المؤهلة: -2
مستثمرون فً الدول العربٌة عموما من قلة العمالة لعربٌة المؤهلة تقنٌا أو ٌشكو ال

الكفاءة التً و انخفاض كفاءتها فالمفارقة فً توفر عمالة رخٌصة ولكنها ناقصة الخبرة
وتصبح المشكلة اكبر عندما ٌتعلق األمر بمشروعات صناعٌة  تتتطلبها االستثمارا
، إذ أن مثل هذه المشروعات ال تحتاج فقط إلى معقدة ومتطورة إنتاجتعتمد على طرق 

من ذوي الكفاءة والخبرة وٌتقنون استخدام الكمبٌوتر ووسائل االتصال  إدارٌٌنموظفٌن 
وط اإلنتاج عالٌة خطإلى عمال مهرة ٌستطٌعون تشغٌل  أٌضا وإنماتوفروا(  أنالحدٌثة) 

 التقانة وصٌانتها.
 

المناسب ال ٌرتبط بتوفر الثروات الطبٌعٌة نضٌف إلى ذلك بأن االستثمار وإلى ذلك 
واألٌدي العاملة غٌر المؤهلة والرخٌصة بمقدار ما ٌرتبط بتوافر أٌدي عاملة تتمتع 

 بتأهٌل مهنً وحرفً وتقنً وخبرات كافٌة.
وألن االتحاد األوربً ٌسعى إلى دفع التنمٌة فً المنطقة العربٌة انسجاماً مع رؤٌته 

حه وفق ما سبق بٌانه. )وحتى وفق الرؤٌة العربٌة كما طرحناها وتحقٌقاً ألهدافه ومصال
عن برامج األوفست( فإن من المطلوب منه أن ٌسعى أو ٌساهم فً برامج تأهٌل العمالة 

أما عبر إعداد وتموٌل البرامج التدرٌبٌة، أو توفٌر وسائل  العربٌة تعلٌماً وتدرٌباً وتقانة.
لتدرٌب والتأهٌل، أو المساهمة فً تموٌلها، وتعتبر التكنولوجٌا وأدواتها لدعم برامج ا

 هذه المساهمات ضمنا بوابة رئٌسٌة للدخول فً مجال االستثمار الحقا. 
 



 د.زكي حنوش .......................االدتثمار والتكامل االقتصادي مثااًل مع االتحاد األوربي رؤية رربية للتعاون والذراكة

 56  2005) 04العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 في مجال التعليم والنظام التعليمي: -3
حجم التحدٌات الكمٌة لنظم التعلٌم  13فً دراسة إحصائٌة ألحد الباحثٌن ٌحدد الباحث

هذا القرن  ه هائال، فسكان الوطن العربً عند منتصفالعربٌة فً القرن القادم وٌرا
ملٌون نسمة وإذا كان الوطن العربً قد حقق انجازا ال باس به فً  700سٌكون حوالً 

مجال التعلٌم خالل الخمسٌنات لغاٌة التسعٌنات حٌث قفز عدد المسجلٌن فً مراحل 
مرة، فان  15من ملٌون، وتضاف عدد الجامعات أكثر  50مالٌٌن إلى  5التعلٌم من 

حجم التحدي المقبل ٌحتاج إلى جهد اكبر مما بذل خاصة امن ما بذل من جهد حتى اآلن 
مزال قاصرا على حل مشكالت تفشً األمٌة وعدم االستٌعاب الكامل، هذا ناهٌك عن 

 األمٌة األبجدٌة.
 ٌعتبر امتداد للوضع الحالً والمعتمد على نسبة سنوٌة وفً ضوء هذا التقدٌر الذي

للسكان رقما مثالٌا، فان عدد التالمٌذ المطلوب تعلٌمهم سٌطل إلى  و الذي ٌعطً% 2
ة لملٌون فً المتوسط والمرح 37ة االبتدائٌة ولملٌون طالبا نصفهم فً المرح 90حوالً 

تكلفة الطالب ستبقى كم  أنإذا اعتبرنا و ملٌون فً التعلٌم العالً، 5.6الثانوٌة وحوالً 
(، فان تكلفة التعلٌم فً الوطن العربً سنة اآلن) كما هو مقدر دوالر 1183هً أي 

ملٌار، وهو مبلغ ضخم ٌحتاج إلى استثمارات كبٌرة ال ٌمكن  106ستصل إلى  2015

 أعدادأما  مستوٌات التنسٌق العربً عند مستواها الراهن.و تلبٌته إذا استمرت التنمٌة
ملٌون معلم، منهم نصف ملٌون  6 4.25فسٌبلغ  2015توفرها عام  المعلمٌن الواجب 

 للتعلٌم العالً.
 

وإذا حسبنا الكلفة مع حساب نسبة التضخم ومحاوالت تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة 
بإدخال بعض الكترونٌات الحدٌثة والتً ٌحتاجها العلم الحدٌث والضرورٌة لرفع كفاءة 

االرتفاع  لك ٌعنًالمتخرجٌن، أو حسبنا الزٌادة المتوقعة فً رواتب المعلمٌن، فان ذ
الهائل فً النفقات التعلٌمٌة التً تحتاجها نظم التعلٌم العربٌة لتقوم بمهمة التصدي 

 أنللتحدٌات الكمٌة الناجمة عن زٌادة السكان وزٌادة الطلب على التعلٌم. وهذا ٌعنً 
األمر ٌحتاج إلى طرح بدائل جدٌدة )كٌفٌة( نوعٌة سواء لضغط اإلنفاق التعلٌمً أو 

تساهم االستثمارات  أنوٌمكن  ،14ع مصادر التموٌل بحٌث ٌمكن القٌام بتلك المهمةتنوٌ
األوربٌة فً دعم مؤسسات التعلٌم العالً والفنً كالمساهمة فً إقامة الجامعات الخاصة 

 الخ...ومراكز التدرٌب
 
 في مجال المعلوماتية: -4

ٌة والعلمٌة للتنسٌق بٌن ٌمكن للجانب األوربً تحدٌداً القٌام بتقدٌم المساعدة الماد
مؤسسات البحث والتطوٌر األوربٌة وبٌن مثٌالتها العربٌة واالستثمار فً مشروعات 
مشتركة ال ٌمكن إقامتها على المستوى القطري العربً وال القومً. فً مجاالت: 

 الزراعة، البنى التحتٌة، البٌئة على سبٌل المثال ال الحصر.
ن إنشاء شبكة معلومات عربٌة أوروبٌة تجمع كل ما وفً اضعف الحاالت فانه البد م

ٌنتج فً مٌادٌن البث واالكتشاف المنجزات الجدٌدة فً أوروبا وتضعه تحت تصرف 
مراكز البحوث والتطوٌر العربٌة، إضافة إلى إعطاء الدول العربٌة معاملة تفضٌلٌة وفق 
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والمعاملة ( بإقامة مشروعات مشتركة تقترن بجملة من المساعدات WTOمبادئ)

التفضٌلٌة فً مٌادٌن العالٌة، وصناعة الدواء والتجهٌزات الطبٌة، ووسائل 
 االتصال...الخ.

مناسبة الن االرتباط بأوربا فً و و تعتبر الفرصة من الناحٌة الزمنٌة مواتٌة تماما
هكذا ٌبدو أن أوربا مطالبة أن و عملٌة التعلٌم باإلمكان اكتسابه اآلن بكلفة منخفضة،

د عربٌا على تطوٌر مؤسسات البحث العلمً، والتطوٌر وقواعد المعلومات تساع
 وشبكات االتصال وجملة من األنشطة االقتصادٌة األخرى التً أتٌنا على ذكرها.

 
 في مجال توطين التكنولوجيا وإعداد الموارد البشرية: -5
تعتمد  أنبد والمتقدمة عربٌا ال االتكنولوجٌنقطة االنطالق الرئٌسٌة فً حٌاة  إن -

رعاٌة  أوروباوبالتالً ٌصبح من واجب  -أورباهً فً قضٌتنا و -على مصادر خارجٌة
 كان مستواها أٌافً العمل االستراتٌجً فً مضمار التكنولوجٌا  األساسٌةهذه القضٌة 

 االستثمار فً مجاالتها المتنوعة:و

ً من قبل الكوادر التنبؤ والتقوٌم التقانو تحتل المقدرة المحلٌة على االستطالع . أ
الحلٌة دورا هاما فً التمثل والهضم والنقل والحٌازة والتوطٌن وتفكٌك الحزم والتعدٌل 

هو مطلب آخر ٌفترض أن تعطٌه أوربا أهمٌة متمٌزة وأولوٌة فً مشارٌع و واإلضافة
التوطٌن ضرورة وإعداد األطر البشرٌة لتكون و استثماراتها، وهكذا تطرح مسالة النقل

 وى استٌعاب مضمون التكنولوجٌا المطلوب نقلها وتوطٌنها باستمرار.فً مست

إن إعداد وتأهٌل األطر البشرٌة الذي ٌجب أن ٌتراوح تدرٌجٌا باتجاه الوطن  . ب
على الجانب األوروبً أن ٌتعاون فً إحداث  -ولفترة زمنٌة-العربً، وهذا ٌعنً انه

ٌة)تماما كما هو الحل المفترض وحتى إدارة واستثمار مؤسسات التأهٌل والتدرٌب العرب
 فً لمشروعات التكنولوجٌا( وبالتالً بقاء الصلة قائمة فً طرفً الشراكة.

إن المساعدة والتعاون فً مجال توطٌن التكنولوجٌا صناعة واستخداماً ٌجب  . ت
أال ٌنتهً عند إنشاء المعاهد أو المراكز التً ٌتطلبها التوطٌن فحسب بل أنه ٌتطلب بناء 

فعالٌة التعلٌم أو التدرٌب وبٌن فعالٌات البحث والتطوٌر واإلنتاج. كما ٌتطلب  جسور بٌن
إعداداً وتحضٌراً مسبقاً لتعلٌم وتدرٌب الطلبة العرب سواء فً الدول العربٌة أو فً 

 أوربة. كلما كان ضرورٌاً فً المجاالت التً تطرحها وتستوجبها التكنولوجٌا المتقدمة.

جهدا حقٌقٌا من خالل المساهمة فً توفٌر  أورباتبذل  أنبترتب على ذلك  . ث
خبرة وماال فً مرحلة المختلفة، لٌصبح أكثر تقبال لمتطلبات التعلٌم  أنماطمتطلبات تغٌر 

 المتقدمة ومناسبا لها ولشروط التعامل معها. االتكنولوجٌ

بداٌة ونهاٌة فان على االتحاد األوربً أن ٌساهم مساهمة فعالة ومؤثرة فً  . ج
وفً تطوٌر واستكمال ما هو ناقص والمساهمة فً إقامة ما ٌمكن تسمٌته تحدٌث 

 بمنظومة العلوم والتقانة العربٌة.
 

 ثانياً: المطلوب من العرب فيما بينهم:

ما سنقوله فً هذا المجال مطلوب فً كل األحوال كشرط مسبق ألحداث حالة تشجٌع 
مواجهة استحقاقات المرحلة االستثمار أٌا كان مصدرهن الن ذلك مطلوب من العرب ل
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بكل أبعادها والقادمة بكل مخاطرها وتعقٌداتها، فالتنمٌة والنهوض مطلوبان  ةالراهن
بالضرورة من خالل الجهد العربً الذاتً أوال ألننا بدون توفٌق األوضاع العربٌة 
اقتصادٌا واجتماعٌا وعلمٌا وتكنولوجٌا مع شروط ومعطٌات العالم الجدٌد، فان فجوة 

لفرق بٌننا وبٌن اآلخرٌن، ستصبح فلكٌة ومن الصعب ردمها، فالمنطق ٌفرض علٌنا ا
بداٌة بذل كل جهد ومن ثم اللجوء إلى معونة أو مشاركة اآلخرٌن إذا قضت الحاجة ألننا 
ال نستطٌع بمقدار أو بأخر أن نواجه كل التحدٌات وكل مظاهر التخلف، وفً مطلق 

 التالٌة المتمثلة فً معطٌات بناء نظام عربً:األحوال البد من توفر المناخات 
 

 ثقافي كمتطلبات لجذب االستثمار –تكنولوجي تعليمي  -اجتماعي -اقتصادي
إذا كنا نرٌد بناء ها النظام فما على العرب إال بناء نظام اقتصادي إقلٌمً عربً 

المبادرة  جدٌد فاألخطار الكبٌرة التً تتهدد حاضر العرب ومستقبلهم تحتم علٌهم اتخاذ
ووضع رؤٌة عربٌة متكاملة تتضمن تصورا واضحا لمستقبل المنطقة ودور القوى 

ومع  اإلقلٌمالعالقات العربٌة مع بقٌة دول  إدارةووسائل  أسالٌباإلقلٌمٌة فٌها، وتحدد 
 أناصة وخ15مستقبلً  إقلٌمًالعلم الخارجً وتضمن دورا فاال للعرب فً أي نظام 

حات ملفتة فً اال قائمة وحقق بعضها نجزت امل العربً الالتك أومؤسسات التعاون 
فً  األجهزةتزال من انجح  كانت المؤسسات المالٌة العربٌة والمجاالت نشاطها، و
لالقتصادي  لإلنماءالعربً وتشمل الصندوق العربً  اإلقلٌمًمنظومة التعاون 
ستثمار، دوق النقد العربً، والمؤسسات العربٌة لضمان االنواالجتماعً، وص

أفرٌقٌا، ٌضاف إلى هذه المؤسسات اتحادات عربٌة والصندوق العربً للتعاون الفنً مع 
لمختلف المهن والصناعات والسٌاحة والتربٌة والثقافة والعلوم والعمل والنقل 
والمواصفات والمقاٌٌس...الخ، إال أن ضعف اإلرادة السٌاسٌة وتدخل القوى الخارجٌة 

معنى ذلك أن إمكانٌة تقوٌة هذا النظام وتفعلٌه لٌست محتملة اضعف من هذا النظام. و
 فقط بل شبه مؤكدة.

وٌبدو من الضروري اإلٌضاح بان اإلرادة السٌاسٌة هً فً حقٌقة األمر إرادة 
الحكومات ال الشعوب أخذا بعٌن االعتبار طبٌعة وواقع اغلب األنظمة السٌاسٌة العربٌة، 

هذه الشعوب لٌست بقادرة فً  أن أن ذلك ال ٌعنً وبالرغم من تغٌب إرادة الشعوب ال
لك نرى ذبناء على و إلى نصابها األمور وإعادةلحظة تارٌخٌة على لوي اذرع الحكام 

 سٌكون متوافقا مع هذه اللحظة التارٌخٌة. إقلٌمًبناء اقتصادي عربً  أن
 

كة كقاعدة الصٌغة المقترحة لتفعٌل مناخ االستثمار العربً والسوق العربٌة المشتر
 تتلخص عبر أربع متأنٌة: للتكامل االقتصادي العربً

المرحلة األولى: هً منطقة التجارة العربٌة الحّرة )وقد قامت اعتباراً من 
لرسوم  -وضمن إطار زمنً معٌن متفق علٌه-و تتضمن اإلزالة التدرٌجٌة(1/1/1998

ٌة على التجارة فً السلع بٌن الجمركٌة، ورسوم المماثلة والقٌود اإلدارٌة والكمٌة والنقد
 .ةالدول المنضمة إلى المنطق

، وتتضمن باإلضافة إلى منطقة المرحلة الثانٌة: مرحلة االتحاد الجمركً العربً
التجارة الحرة جدار جمركً موحد للدول العربٌة األعضاء فً مواجهة الدول غٌر 
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تطبقها الدول األعضاء  الرسوم الجمركٌة التً -األعضاء أي أن تصبح على سبٌل المثال
 على االستٌراد من غٌر اإلعفاء متساوٌة.

، وتتضمن باإلضافة إلى ما ٌتضمنه المرحلة الثالثة: مرحلة السوق العربٌة المشتركة
االتحاد الجمركً، إطالق حرٌة انتقال القوى العاملة والرسامٌل بٌن الدول األعضاء كما 

 السٌاسات االقتصادٌة. تتضمن المرحلة إقامة نوع من التنسٌق بٌن
 

وتتضمن إضافة لما تتضمنه  المرحلة الرابعة: مرحلة الوحدة االقتصادٌة العربٌة
عملة واحدة كوسٌلة للتداول وتوحٌد للسٌاسات  إنشاءة ركمرحلة السوق العربٌة المش

 .األعضاءوالتشرٌعات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول 
 

الصٌغة ٌتطلب بالضرورة مناخاً صحٌاً  إن نجاح العمل االقتصادي وفق هذه
 ومناسباً لتنشٌط االستثمار تتوفر فٌه وله بعض الشروط وفق التالً:

 تنشيط االستثمار العربي في ضوء المستجدات الدولية
لقد أصبح واضحا بعد ما عرضناه بإٌجاز أهمٌة االستثمارات العربٌة، كما جذب 

و األساسٌة التً تحتاجها الدول العربٌة، أكثر االستثمارات األجنبٌة فً خلق عناصر النم
من أي وقت مضى، لتجاوز مشكالتها االقتصادٌة ولمواجهة المستجدات والتحدٌات 
االقتصادٌة الدولٌة والتً تفرض على االقتصادٌات العربٌة السٌر ضمن اتجاه وحٌد ال 

 ةالشروط المالئم بدٌل عنه، وهو إقامة السوق العربٌة المشتركة، هذه السوق التً تخلق
النسٌاب السلع والخدمات ورؤوس األموال واألٌدي العاملة بصورة حرة بدون أٌة 

االستفادة من الموارد العربٌة بالدرجة األولى سواء المالٌة و عوائق أو حواجز مصطنعة
أو المادٌة أو الخدمٌة فً إقامة مشارٌع مشتركة أو فردٌة ضمن محددات الجدوى 

سوى بمنحها -و هذا شرط هام-بلد عربً دون أي تدخل غٌر اقتصادياالقتصادٌة لكل 
 المزٌد من التسهٌالت والمزاٌا.

ذلك لن ٌتحقق بالنداءات القومٌة الحماسٌة، بل من خالل تطوٌر مناخ االستثمار  إن
من العالم سواء من حٌث الخدمات  األخرىالعربً وجعله فً المستوى المنافس للمناطق 

البنٌة التحتٌة باإلضافة إلى القوانٌن والتشرٌعات ٌة والنقدٌة أو المالٌة والمصرف
 .16االقتصادٌة والفرص االستثمارٌة ذات الرٌعٌة

 :17و كما هو معلوم فان المناخ االستثماري ٌتطلب جملة من المعطٌات التً اهمها
التً ٌسترد بها  المؤشراتمعدل متزاٌد من النمو االقتصادي كواحد من  .1

 اذ قراراتهم االستثمارٌة.خً اتالمستثمرون ف

ة بكنس ةالمٌزانٌتحقٌق المزٌد من التوازن الداخلً، أي التقلٌل باستمرار من عجز  .2
 .اإلجمالًمن الناتج المحلً 

من التوازن الخارجً، أي نسبة عجز الحساب الجاري لمٌزان  دالمزٌتحقٌق  .3
 .اإلجمالًالمدفوعات من الناتج المحلً 

 ؤشر للسٌاسة النقدٌة.تراجع معدل التضخم كم .4

 المالٌة األسواقكذلك و المتنوعةو توفر المزٌد من المؤسسات المالٌة المتطورة .5
 .أدواتهاو
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 الخدمات.و للسلع الحقٌقةٌعكس القٌمة  واألجور لألسعارنظام  .6

 ٌكفل احترام العقود.و ةالملكٌنظام قانونً ٌحمً  .7

 .مصطنعغٌر سكونً أو ة واستقرار سٌاسً وءوكف مستقرة إدارٌةومٌة حك أنظمة .8

االستثمارات العربٌة البٌنٌة ودورها فً خلق النمو االقتصادي وسط  أهمٌة إن   
 بصورة تكاملٌةو مل فً عدة محاور رئٌسٌةعالمستجدات االقتصادٌة العالمٌة تتطلب ال

من بٌن اهم ما و قد تتعارض مع هذا العمل إقلٌمٌةسٌاسٌة أو  تاعتبارا ألٌةدون النظر و
 :18التركٌز علٌهٌجب 

تركٌز الجهود العربٌة المبذولة إلٌجاد المجال االقتصادي الجدٌد الذي ٌوفر  -1

الطمأنٌنة والرٌعٌة لرأس المال العربً واألجنبً من خالل تطوٌر المؤسسات المالٌة 
والتشرٌعات االقتصادٌة المالئمة وذلك لتطوٌر مسار اقتصادي عربً بالتوازي مع 

 المسارات الوطنٌة.
استمرار خطوات اإلصالح االقتصادي على المسارات الوطنٌة من خالل تحرٌر  -2

أسعار الصرف والسلع والخدمات واالستفادة من آلٌة السوق لخلق حركة نمو مستمرة 
 ومتوازٌة.

إزالة جمٌع القٌود المعرقلة لحركة االستثمار من خالل فتح األسواق العربٌة أمام  -3

 ة ومعاملتها معاملة المنتجات المحلٌة.منتجات المشارٌع العربٌ
تطوٌر وربط األسواق المالٌة العربٌة وإلغاء القٌود التً تحول دون تملك األسهم  -4

 والسندات من قبل المواطنٌن العرب.

تطوٌر مساهمة صنادٌق التنمٌة العربٌة والمصارف المشتركة والمؤسسات  -5

 العامة والخاصة بدون تمٌٌز. المالٌة المشتركة فً تموٌل الشركات العربٌة
تطوٌر االتفاقٌة الموحدة االستثمار رؤوس األموال العربٌة فً الدول العربٌة من  -6

خالل النص على استحداث مفهوم المنتج العربً والشركة العربٌة التً ٌساهم فٌها 
إناطة مهمة توثٌق هذا النوع من الشركات بمحكمة .القطاع الخاص فً الدول العربٌة

الستثمار العربٌة، وتخوٌل هذه الشركات إصدار األسهم والسندات التً ٌمكن للقطاعات ا
إلغاء جمٌع النصوص التً تعطً . الخاصة من أفراد ومؤسسات ومصارف شرائها

الحق لكل دولة من اتخاذ إجراءات معٌنة ضد االستثمارات العربٌة تنبع من مصالح 
 ة العامة وتغلٌب المصلحة القومٌة.سٌاسٌة أو اقتصادٌة بدعوى حماٌة المصلح

إحداث صنادٌق استثمار عربٌة تقوم بإدارة حافظات األوراق المالٌة العربٌة نٌابة  -7

عن صغار المستثمرٌن العرب الذٌن ال تمكنهم استثماراتهم وال خبراتهم شراء وبٌع 
ئة المدخرات األوراق المالٌة بشروط جٌدة وذلك انطالقاً من أهمٌة تلك الصنادٌق فً تعب

 العربٌة لالستثمار فً الوطن العربً.
الربط الكامل بٌن االتفاقٌة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربٌة وبٌن  -8

السوق العربٌة المشتركة، ومن الطبٌعً القول بأن منطقة التجارة الحرة  إستراتٌجٌة
 .العربٌة الكبرى القائمة تعتبر مفصالً أساسٌاً لهذا الرابط

 

 رتيبات إعداد المناخت
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فً اتجاه  -فٌما بعد-و فً محاولة لخلق آلٌة "الدمٌنو الجماعً" والتً ٌمكن تطوٌرها
 :19إلى الترتٌبات، خطوات مثل إجرائٌة أبعادنضٌف  أخرىخطوات 

تشكٌل أحزمة مانعة لحماٌة قطاعات اقتصادٌة بذاتها وفً مقدمتها ٌأتً قطاع  -1

ٌه وبإفراط االقتصادٌات العربٌة، وٌمكن فً هذه الحالة البتروكٌماوٌات والذي توسعت ف
أن تتفق الدول العربٌة على عدم منح وارداتها من المنتجات البتروكٌماوٌة أي مزاٌا 

تجارة هذه المنتجات فٌما بٌنها، فً  وأن تعتمد بالتوازي إلى اإلسراع فً تحرٌر تفضٌلٌة
التوزٌع بٌن فائض العرض وفائض إطار نظام للحصص اإلنتاجٌة ٌسمح بمواءمة قسمة 

الطلب وفقاً لالحتٌاجات العربٌة، مع التشدد فً سد منافذ اإلغراق ومراقبة مساراتها 
 الخلفٌة.

ربط المعونات والتسهٌالت االئتمانٌة للدول األخرى باستدراك شرطً ٌلزم هذه  -2

فرت البدائل السلعٌة الدول بالتعاقد على مشترواتها وخدماتها من البلدان العربٌة طالما تو
 والخدمٌة عربٌاً.

إن االقتراح األكثر مرونة لتسرٌع وتأثر المبادالت العربٌة البٌنٌة هو القبول  -3

بتسوٌة المدفوعات بالعمالت المحلٌة تمهٌداً لخلق نظم متعددة األطراف، وقد ٌكون 
العربٌة بتبنً  محاذٌر مخففة فً ظل االتجاه العام للدول أنهالالقتراح محاذٌره...إال 

سٌاسات نقدٌة ومالٌة لتثبٌت سعر الصرف وللسٌطرة على معدالت التضخم وعجز 
 .الموازنة

وٌمكن كذلك التحوط للمحاذٌر بالوصول إلى مذكرة تفاهم بٌن البنوك المركزٌة 
العربٌة تتبادل فٌها االلتزامات بتحوٌل األرصدة الدائمة فً حساب المدفوعات التجارٌة 

 .ى مقابل بالعمالت الصعبة فً حاالت ضرورة متفق علٌهاالعربٌة إل

وألننا على أرض الواقع فمن العبث أن نسدل ساتر التجاهل على مخاوف مشروعة 
من اآلثار الجانبٌة لتحرٌر التجارة، فلن تكتمل ترتٌبات  أخرىقد تنتاب دولة عربٌة أو 

تخص نظام التعوٌضات فً إعداد المناخ إال بالمكاشفة بها ومداواتها، فهناك مخاوف 
بها فً هٌكل الموارد السٌادٌة لبعض  نٌاستهاوقت تمثل الرسوم الجمركٌة نسب ال 

 الدول العربٌة، وهً مخاوف قد ٌخفت إلحاحها فً ظل ترتٌبات مقترحة مثل:
العربٌة لتنمٌة الموارد السٌادٌة األخرى  -تخصٌص جزء من المساعدات العربٌة -1

 ر تضرراً مع منحها قروضاً مٌسرة إلعادة التكٌٌف الهٌكلً.للدول العربٌة األكث

منح الدول األكثر تضرراً فترة سماح للتدرج المرحلً فً خفض التعرٌفة  -2

 الجمركٌة وبمعدالت استثنائٌة على وارداتها العربٌة.

هناك مخاوف أخرى تحوم حول إعادة توزٌع االستثمارات العربٌة لصالح الدول 
تطوراً، وهً مخاوف لها ما ٌبررها احتكاماً إلى رغبة رأس المال فً  العربٌة األكثر

التوطن داخل أسواق ناضجة نسبٌاً، وهً مخاوف قد تهدأ هواجسها بإعمال بعض 
 الترتٌبات المقترحة مثل:

العربٌة إلى  -تحول جزء من الفوائض الدائنة فً مٌزان المبادالت العربٌة -1

 العربٌة المدٌنة واألقل تطوراً.استثمارات مباشرة فً البلدان 
منح الدول العربٌة األقل تطوراً رخصة االستباق الزمنً بتحرٌر صادراتها إلى  -2

 األسواق العربٌة وهو حافز تحرٌضً قد ٌستقطب االستثمارات العربٌة إلى هذه الدول
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العربٌة كاستثمارات مباشرة فً مجال  -ضخ نسبة من المعونات والمنح العربٌة -3

لبنٌة األساسٌة فً الدول العربٌة األقل تطوراً، وهً مقدمة طبٌعٌة لدمج أسواق هذه ا
وفً خلفٌة اإلسقاط تبقى داللة المثال  الدول فً منظومة السوق العربً الموسع،

المورٌتانً وبعض األقطار العربٌة األخرى...فهناك دول عربٌة ال تملك مرافق اتصال 
 بجٌرانها!
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