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مدى فاعلية التجارة البينية للموارد الطبيعية
في تحقيق التنمية للدول العربية
د .محمد خالد علي بن زايد الفال�سي
باحث في شئون التنمية واملساعدات الخارجية
مهندس مدني أول
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيـري
دبـي – اإلمارات العربية املتحدة

امللخص

1

عملــت الــدول العربيــة علــى عــدة محــاور للتعــاون االقتصــادي للتجــارة البينيــة ،والطبيعيــة والزراعيــة منهــا علــى وجــه
الخصــوص ،ومنهــا االتفاقيــات واملعاهــدات ،والق ـرارات العربيــة لتقويــة الجوانــب االقتصاديــة ،ومحاولــة ربطهــا باألســواق
للعمــل املشت ــرك العربــي .فقــد شــكلت الظــروف الداخليــة والخارجيــة للــدول العربيــة حاج ـ ًـزا أمــام تفعيــل أو إصــدار ق ـرارات
ً
داعمــة للتجــارة البينيــة العربيــة ،ممــا أدى إلــى تحمــل األعبــاء االقتصاديــة وباألخــص للــدول العربيــة األقــل نمـ ًـوا ،بــدال مــن
ً
أن تشــكل جوانــب التعــاون االقتصــادي ســبال فعالــة لتحقيــق التنميــة العربيــة للتجــارة البينيــة ،ومنهــا تتمخــض التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة.
لهــذا ســعت دول عربيــة إلب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة األطـراف مــع بعــض الــدول ،فــي حي ــن أنــه كان باإلمــكان تحقيــق
نتائــج تعــود باملصلحــة العربيــة العامــة ،ولكــن تباعــد الــرؤى ،والصراعــات الداخليــة كانــت أقــوى مــن أن تتحــد الــدول العربيــة،
وهــو مــا تحتاجــه لتحقيــق التطلعــات العربيــة ،وتوفي ــر أرض خصبــة لتقويــة الروابــط التعاونيــة العربيــة.
الكلمات املفتاحية :التنمية ،التجارة البينية ،التجارة ،التكامل االقتصادي ،األوضاع الداخلية ،العمل املشتـرك.

املقدمة
تـزخ ــر الــدول العربيــة بمــوارد طبيعيــة متعــددة ،لتســهم فــي التنميــة والتطوي ــر املتعلقــة بكافــة املجــاالت ،بحيــث يلــزم ذلــك
العمــل وفــق آليــات توفرهــا الــدول العربيــة لإلســهام فــي التقــدم العلمــي املعــزز لهــا .ومــن هنــا تتض ــح اآلثــار املت ــرتبة علــى املســتوى
اإلقليمــي والدولــي املحيــط بالــدول العربيــة ،ملــا تتأث ــر بــه مــن آفــاق التطوي ــر التكنولوج ــي ،وبعــد إب ـرام االتفاقيــات واملعاهــدات
معنويــا ً
ً
الدوليــة الداعمــة لهــا
وماديــا لتســهم فــي املجمــل فــي التنميــة املســتدامة علــى نطــاق أوســع.
كمــا تســهم املشــاريع الداعمــة للتنميــة املســتدامة العربيــة لتقويــة الروابــط بينهــا تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة
ومنظماتهــا ،واالســتثمار العرب ــي الثنائــي ومتعــدد األط ـراف فــي املجــاالت الت ــي تحتاجهــا ،والت ــي تكــون أكث ــر فاعليــة ،وتكمــن
أهميتهــا فــي التصــرف املحكــم للطاقــات البشــرية واملاديــة.
كمــا أن الــدول العربيــة تحتــاج للتعــاون ،وتجــاوز الخالفــات بالطــرق الدبلوماســية والســعي للحلــول االقتصاديــة الســتثمار
املــوارد الت ــي تـزخ ــر بهــا ،وباألخــص فــي الــدول األقــل نمـ ًـوا ،والت ــي تفتقــر للتقانــات الحديثــة للتطوي ــر والعمــل التشــاركي فــي التنميــة
بالنســبة لهــا وللــدول العربيــة األخ ــرى فــي إطــار التجــارة البينيــة العربيــة.
*
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الدراسات السابقة وتحليل جوانب االختالف
داســة (حسي ــن ،)1102 ،بعنــوان «التجــارة العربيــة البينيــة ودورهــا فــي تعزي ــز التكامــل االقتصــادي العربــي» ،حيــث
ورد فيهــا أهميــة احتيــاج الــدول العربيــة للتجــارة البينيــة لتحقيــق التكامــل االقتصــادي بتجاوزهــا االختالفــات األيديولوجيــة
والسياســية لتحقيــق املصالــح املشت ــركة .وقــد تنــاول العراقيــل الت ــي تواجــه منطقــة التجــارة الح ــرة العربيــة الكب ــرى املتمثلــة
فــي القيــود الجمركيــة واملشــكالت النقديــة ،وهــو مــا أب ــرز أهميــة اإلعفــاءات الجمركيــة لتحقيــق التنميــة وشــفافية املعلومــات؛
فلجأ إلى حلول تمثلت في االســتفادة من التجارب الناجحة في تحقيق التكامل االقتصادي ،وإشـراك القطاع العرب ــي الخاص
فــي عمليــة صنــع القـرار واملفاوضــات واالســتثمار فــي املجــاالت الت ــي تعمــل ضمــن منطقــة التجــارة العربيــة الكب ــرى.
بينمــا تتنــاول الدراســة الحاليــة «مــدى فاعليــة التجــارة البينيــة للمــوارد الطبيعيــة فــي تحقيــق التنميــة للــدول العربيــة»
جوانب تقوية االقتصاد العربـي من الناحية املشتـركة للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية على البعد االستـراتيجـي ،وإشراك
الــدول العربيــة مــع الــدول األخ ــرى فــي تبــادل التكنولوجيــا الحديثــة واألبحــاث فــي االتفاقيــات املب ــرمة؛ باإلضافــة إلــى تشــجيع
الــدول األقــل نمـ ًـوا فــي تحقيــق التنميــة بتشــجيع اســتثمار الــدول ذات الدخــل األعلــى لالســتثمار فــي الــدول األقــل نمـ ًـوا ،بالتـركي ــز
علــى املــوارد الطبيعيــة ،والعمــل علــى العمــل التعاونــي بي ــن الــدول العربيــة االســتفادة مــن ث ــروات كل دولــة حســب مكوناتهــا
وطبيعتهــا.
دراســة (أبــو جامــع ،)2010 ،بعنــوان «التجــارة العربيــة البينيــة فــي ظــل منطقــة التجــارة العربيــة الح ــرة الكب ــرى» ،ودورهــا
املحــدود فــي التجــارة البينيــة العربيــة والتســهيل مــن جانــب ،ودراســة التجــارة فــي دولــة فلسطي ــن مــن جانــب آخ ــر ،ولــم تتجــاوز
نســبة  %10.2مــن إجمالــي التجــارة العربيــة لعــام  ،2007ويغيــب الوعــي فــي الجوانــب االقتصاديــة ،وقــد ت ـزايدت نســبة نمــو فــي
الــواردات عــن نســبة النمــو الصــادرات ،وافتقــار املنتجــات الفلســطينية للمزايــا والتنافســية للمنتجــات .كمــا ي ــركز الباحــث
علــى املعوقــات الداخليــة والخارجيــة للتجــارة الفلســطينية ،ويذكــر السياســات الت ــي مــن شــأنها تجــاوز األزمــات وتحقيــق النمــو؛
أمــا فــي املنطقــة العربيــة ،في ــرى الباحــث أن عــدة عوامــل تختلــف مــن دول إلــى أخ ــرى بالنســبة للــدول العربيــة ،كالصناعــات
ً
ـدال مــن العوامــل االقتصاديــة بحــد ذاتهــا ،فيقارنهــا بــدول
والزراعــة واملــورد البشــري ،في ــرجع الســبب لألحــوال السياســية بـ
االتحــاد األوروبــي ،حيــث كانــت نســبة التجــارة البينيــة فيهــا بالنســبة للتجــارة الخارجيــة نحــو  %38عــام  ،1958وارتفعــت إلــى
نحــو  %70فــي عــام  .2007في ــرى الباحــث أن تقــوم الــدول بتفعيــل وتقويــة االتفاقيــات العربيــة بشــكل أوســع ،وإنشــاء إدارات
وطنيــة للتنســيق ،وإقامــة تدريــب وتأهيــل العاملي ــن لرفــع الكفــاءة ومســتوى األداء ،وخلــق وتطوي ــر البنــى التحتيــة ،وتوحيــد
الســلطة الفلســطينية ملجــال التجــارة بمــا يعــود بالنفــع علــى الجوانــب االقتصاديــة ،وتشــجيع القــدرات والصــادرات ،وتوفي ــر
التســهيالت لالقتصــاد الفلســطيني ،والســعي إلزالــة القيــود الخارجيــة عنهــا.
لذلــك ت ــركز الدراســة الحاليــة علــى الــدول العربيــة فــي التجــارة البينيــة ،وتفعيــل االتفاقيــات واملعاهــدات فــي املــوارد
الطبيعيــة والتكنولوجيــة علــى املــدى البعيــد ككل ،بينمــا يذكــر الباحــث بشــكل خــاص دولــة فلسطي ــن إلــى جانــب الــدول
العربيــة؛ كمــا ت ــركز الدراســة علــى عقــد االتفاقيــات والخب ـرات مــع الــدول األخ ــرى بالتعــاون معهــا بشــكل متعــدد األط ـراف
لتحقيــق التنميــة والتطــور التجــاري ،وهــو مــا لــم يتــم التـركي ــز عليــه مــن قبــل الباحــث ،ولكــن االتفــاق بي ــن الدراستي ــن يكمــن فــي
تجــاوز الخالفــات واألزمــات بي ــن الــدول لتحقيــق النمــو االقتصــادي.
دراســة ( ،)Antunes, 2012بعنــوان «The Effects of International Trade on Economic Growth: An ُmpirical
 ،»Comparison between Portugal and the Netherlandsوتعنــي «أث ــر التجــارة العامليــة علــى النمــو االقتصــادي :دراســة
تج ــريبية مقارنــة بي ــن الب ــرتغال وهولنــدا» ،وتتنــاول االســتفادة مــن التقــدم التكنولوج ــي ،وتخصيــص املــوارد ،والتقــدم
التكنولوج ــي والصناعــي ،وت ـراكم العمــات األجنبيــة للمــدة ( )2020-1970لدولت ــي الب ــرتغال وهولنــدا ،حيــث أنهمــا تعتب ـران
مــن االقتصــادات الصغي ــرة فــي أوروبــا .في ــرجع ســبب اســتفادة الب ــرتغال مــن وجودهــا فــي االتحــاد األوروب ــي ألعمــال االستي ـراد
والتصدي ــر ،ممــا أث ــر بشــكل فعــال علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي بشــكل كبي ــر ،واســتقبالها وســائل تكنولوجيــا قــد ســاهمت فــي
ً
االســتفادة التنمويــة واالقتصاديــة
داخليــا  -بالرغــم مــن أنهــا قــد عانــت مــن التذبــذب فــي الفت ــرة األخي ــرة بســبب عج ــزها عــن
املنافســة فــي األســواق  -بينمــا اســتفادت هولنــدا بشــكل أكب ــر مــن الصــادرات عــن الــواردات بســبب أنهــا لــم تســتفد بشــكل كبي ــر
بالتعــاون مــع بعــض الــدول املســاهمة فــي التقــدم التكنولوج ــي ،وإنمــا اقتصــرت وارداتهــا علــى البضائــع والســلع الت ــي ال تســهم فــي
التنميــة البشــرية بشــكل فعــال ،وألنهــا تعتمــد علــى الفائــض التجــاري بشــكل أكب ــر مــن الــواردات مــن الخــارج؛ علــى ســبيل املثــال،
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اســتفادت الب ــرتغال فــي عــام  2010مــن الســياحة والســفر بنســبة  %42لالقتصــاد ،وهولنــدا بنســبة  %11للســياحة ،وهــو مــا
يوض ــح مــدى العمــل علــى االســتفادة مــن املــوارد البشــرية والتكنولوجيــة لديهمــا؛ إال أن التجــارة قــد ارتفعــت بالنســبة لهولنــدا
مــع الــدول الناميــة بشــكل أكب ــر بعــد عقــد معاهــدة  GATTلت ــربطها بعــدة نشــاطات تجاريــة.
وتختلــف الدراســة الحاليــة عنهــا فــي جوانــب التـركي ــز علــى نطــاق أوســع ،فت ــركز علــى الــدول العربيــة بشــكل عــام ،وفــي أن
الــدول لــم تبلــغ مــن النمــو االقتصــادي بشــكل يتشــابه مــع دولت ــي الب ــرتغال وهولنــدا ،وليــس لديهــا ظهي ــر تســتند إليــه للدعــم
االقتصــادي الفعــال ،ويمكــن ذلــك فــي الظــروف الداخليــة والخارجيــة املحيطــة بمعظــم الــدول العربيــة .كمــا أن التجــارة البينيــة
العربيــة هــي محــور التـركي ــز بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا لإلســهام فــي التقــدم االقتصــادي للــدول العربيــة ،وتحسي ــن
توزيــع الث ــروات بينهــا؛ فــا يشــمل التـركي ــز علــى دول االتحــاد األوروبــي ،وإنمــا يشــمل عالقــات عربيــة موحــدة مــع بقيــة دول
العالــم فــي التنميــة واســتقبال الكفــاءات لتطوي ــر الصناعــات واالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة ،وهــو مــا جانــب يتشــابه مــع
املصلحــة الت ــي اكتســبتها الب ــرتغال ج ـراء الــواردات املفيــدة علــى مســتوى تنميــة الكفــاءات البشــرية بالخب ـرات التكنولوجيــة
والتطوي ــرية.
دراسة ( ،)Sofjan, 2016بعنوان «،»Assessing the Economic Impact of Free Trade Agreement on Indonesia
وتعنــي «تقدي ــر التأثي ــر االقتصــادي التفاقيــة التجــارة الح ــرة علــى إندونيســيا» ،وتتنــاول تأث ــر إندونيســيا باالنفتــاح التجــاري،
والليب ـرالية االقتصاديــة علــى النمــو االقتصــادي لالستي ـراد والتصدي ــر التفاقيــات التجــارة الح ــرة وتحـري ــر التجــارة ،حيــث أن
الباحــث قــد اســتنتج أن السياســات التجــارة قــد أث ــرت سـ ًـلبا علــى الجوانــب التجاريــة ،وبالتحديــد علــى مســتويات الفقــر بشــكل
كبي ــر علــى األريــاف مقارنــة باملــدن ،حيــث أن الــواردات قــد ازدادت بشــكل ملحــوظ ،بينمــا الصــادرات تعتمــد علــى األســواق
العامليــة والــدول الت ــي تعمــل بالشـراكة معهــا؛ باإلضافــة إلــى الضرائــب والرســوم علــى الــواردات ،ورســوم االستي ـراد ،وقــد ســاهم
االنفتــاح االقتصــادي علــى اســتفادة الســكان مــن البنــى التحتيــة فــي الطــرق واملواصــات بشــكل ســاهم فــي التنميــة ،وتعتمــد
بشــكل أسا�ســي علــى مــدى التنافســية العامليــة فــي املنتجــات للتصدي ــر.
ً
وتختلــف الدراســة الحاليــة عنهــا فــي أنهــا ت ــركز بشــكل أسا�ســي علــى التجــارة البينيــة العربيــة – عوضــا عــن دولــة واحــدة
 وفــي مجــال االســتثمار األوفــر والــذي يعتمــد علــى التقــدم التكنولوج ــي وعقــد الشـراكات االست ـراتيجية مــع الــدول املتقدمــة،وذلــك لالســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة بشــكل رئيــس ،والعمــل علــى ض ــخ األمــوال للتنميــة الزراعيــة والطبيعيــة للــدول العربيــة،
والتنميــة االقتصاديــة للــدول العربيــة األقــل نمـ ًـوا بشــكل خــاص .إضافــة إلــى أنهــا ال تعتمــد فقــط علــى الصــادرات والــواردات،
والعالقات الثنائية ومتعددة األطراف فقط ،وإنما ت ــركز على الدراسة والتحليل ملتطلبات التجارة البينية العربية ،وتحقيق
التعــاون االقتصــادي بي ــن الــدول العربيــة بتفعيــل االتفاقيــات ،والشـراكات غي ــر املجحفــة مــع الــدول املتقدمــة.

مشكلة الدراسة
عانــت الــدول العربيــة مــن ت ـراجع نســبة الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،حيــث يعتب ــر تدنــي مســتوى اســتثمار املــوارد الطبيعيــة
ً
والزراعيــة بي ــن الــدول العربيــة مــن أهــم املســببات لذلــك؛ إضافــة إلــى أنهــا قــد تأث ــرت
اقتصاديــا ،وبالتحديــد فــي مواردهــا
الطبيعيــة ج ـراء األحــداث والصراعــات ،والكــوارث واألزمــات الطبيعيــة ،وقــد ســاهم البشــر بشــكل مباشــر وغي ــر مباشــر .فقــد
اعتمــدت معظــم الــدول العربيــة علــى قطاعــات معينــة للمــوارد ،ومــع جهــات ودول معينــة ،دون الســعي للتنويــع فــي تعامالتهــا
ملجــاالت حديثــة وفاعلــة ،فتكــون مــن األســباب الرئيســة للتنميــة املســتدامة .وتــم االعتمــاد بشــكل واســع علــى الــواردات مــن
الــدول غي ــر العربيــة ،وهــو مــا قلــل مــن االعتمــاد علــى التجــارة البينيــة العربيــة للزراعــة ،وبالتالــي تأث ــرت الجوانــب التجاريــة مــع
ســبل الدراســات والتطوي ــر للتقانــة الزراعيــة املســتدامة العائــدة بالنفــع علــى التجــارة العربيــة.

أهمية الدراسة
تعت ــر تنميــة اســتثمار املــوارد الطبيعيــة للــدول العربيــة مــن أهــم الســبل لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وباألخــص
التـركي ــز علــى الســبل املســتدامة والحديثــة لبلــوغ درجــات عليــا فــي املجــال الزراعــي ،فتعمــل علــى تحقيــق التقــدم ،وتوفي ــر
املــوارد واألمــوال لخدمــة التنميــة الزراعيــة للــدول العربيــة ،والســعي للتقــدم فــي املجــاالت وتحويــل املوازنــة إلــى أمــور أكث ــر
فاعليــة ،وبتكلفــة معقولــة.
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مدى فاعلية التجارة البينية للموارد الطبيعية...

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى اإلجابة إلى السؤال الرئيس التالي:
ما مدى تأثـرتنمية التجارة البينية العربية للزراعة باألوضاع الداخلية في الدول العربية؟
لغرض اإلجابة على السؤال الرئيس ،يتعيـن اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
	-ما مدى تأثـر تنمية التجارة البينية العربية بااللتـزام باالتفاقيات العربية والدولية للموارد الزراعية؟
	-مــا دور املنظمــات العربيــة فــي توفي ــر دراســات قيمــة لرســم الخطــط للتجــارة البينيــة للمــوارد العربيــة وفــق األوضــاع
الداخليــة؟
	-ما مدى تحقيق التجارة البينية العربية للزراعة في التنمية املبنية على األوضاع الداخلية؟

فروض الدراسة
لإلجابة على التساؤالت املطروحة ،ينبغي االعتماد على الفروض اآلتية:
	-الفــرض األول :االعتمــاد بشــكل أكب ــر علــى االتفاقيــات واملعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة فــي تقويــة التجــارة البينيــة
العربيــة بكافــة املجــاالت للمــوارد الطبيعيــة.
	-الفــرض الثانــي :اســتخدام التقانــات الحديثــة فــي تنميــة املــوارد الطبيعيــة العربيــة باالقتصــاد املشت ــرك ،وتحقيــق
مكاســب اقتصاديــة تعاونيــة منهــا.
	-الفرض الثالث :تقوية الروابط العربية بكافة املجاالت عبـر التعاون االقتصادي ،وتجنب االختالفات السياسية.
	-الفرض الرابع :توفيـر دراسات تقوية الدول العربية األقل ً
نموا لتحقيق التنمية في التجارة البينية العربية.
	-الفــرض الخامــس :تعزي ــز ســبل التعــاون الدولــي مــع الــدول العربيــة عب ــر مســاندة تحقيــق التكامــل االقتصــادي،
ومســاندة الــدول ذات الث ــروة باملــوارد الالزمــة.

املنهجية
تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي الوثائقــي لدراســة الجوانــب املتعلقــة بالتنميــة للمــوارد الطبيعيــة بي ــن الــدول العربيــة،
وفــق املعلومــات الســابقة.

أدوات الدراسة
التقاري ــر ،والبحــوث والدراســات الصــادرة عــن الجهــات العربيــة والدوليــة ،ورســائل املاجستي ــر وأطروحــات الدكتــوراه
الســابقة ،وذات العالقــة بموضــوع التنميــة االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والطبيعيــة.

حدود الدراسة
تعتمــد حــدود الدراســة علــى تنــاول التجــارة البينيــة العربيــة فــي إطــار االتفاقيــات العربيــة كونهــا ثابتــة وتؤث ــر فــي مجــال
التنميــة كمتغي ــر فــي عمليــة الدراســة ،وقــد اعتمــد الباحــث علــى تحليــل البيانــات الت ــي توفــرت فــي عــدة مصــادر رســمية وأبحــاث
علميــة ،بالرغــم مــن أنــه لــم تتوفــر معلومــات بشــكل مفصــل حــول الدراســة امليدانيــة للــدول العربيــة فــي التجــارة البينيــة للمــوارد
الطبيعيــة ،ولــم توجــد ســبل التكنولوجيــا الحديثــة للتغطيــة والفاعليــة ملجــال التنميــة.
وبذلك تم اعتماد املصادر الثانوية كوسائل لالعتماد عليها في البحث العلمي ،وذلك بتحليلها بعمق ،ولم يتم االعتماد
ً
علــى جمــع املعلومــات األوليــة الحتياجهــا جـ ًـدا مضاعفــا ،باإلضافــة لنــدرة الوســائل املتوفــرة للباحــث فــي العمــل امليدانــي ،والت ــي
تعتب ــر مــن القيــود الت ــي واجههــا فــي الدراســة بالنســبة لتغطيــة مــا يختــص باملــوارد الطبيعيــة فــي الــدول العربيــة.
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التعريفات
التكامــل االقتصــادي« :اتفــاق بي ــن مجموعــة دول املتقاربــة فــي املصالــح االقتصاديــة أو املوقــع الجغرافــي علــى تخفيــف
القيود على ح ــركة السلع واألشخاص ورؤوس األموال فيما بينها والتنسيق بي ــن سياستها االقتصادية» (حسي ــن.)91 :2011 ،
التجــارة العربيــة البينيــة :ت ــرى هالــة أحمــد األمي ــن ( )2005أن «تنميــة التجــارة العربيــة البينيــة مــن األهــداف األساســية
الت ــي ســعت لتحقيقهــا ب ـرامج وخطــط التعــاون االقتصــادي العرب ــي املشت ــرك منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة ولقــد اتخــذت
الــدول العربيــة عـ ً
ـددا مــن املبــادرات العمليــة لتحـري ــر التجــارة العربيــة البينيــة أهمهــا إب ـرام االتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة».
ً
التنمية« :عملية تطور شامل أو جـزئي مستمر وتتخذ أشكاال مختلفة تهدف للرقي بالوضع اإلنساني إلى الرفاه واالستقرار
والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية» (أبو النصر ومحمد.)66 :2017 ،
 - 1اهتمام الدول العربية في سياسات استثماراملوارد الطبيعية
تعمــل الــدول العربيــة علــى تنميــة اســتثماراتها بمــا يضمــن اإلبقــاء علــى النمــو فــي مجــاالت متنوعــة ،فلتجــأ إلــى العمــل
ضمــن منظومــة جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة ،إلــى جانــب املنظمــات األخ ــرى ،فقــد تنوعــت ســبل التقيــد بالقواني ــن
واألنظمــة واللوائــح ،بحســب ظــروف كل دولــة .وتعتب ــر «املعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة»
مــن قبــل األمــم املتحــدة ( )2001مــن أب ــرز ســبل االلت ـزامات اإلقليميــة والدوليــة ،فهــي ت ــربط بي ــن اتفاقيــة التنــوع البيولوج ــي،
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) ،وذلــك لالســتخدام املســتدام والنافــع للمــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة
علــى نهــج استكشــاف املــوارد الوراثيــة والزراعيــة ،وتوفي ــر واألبحــاث ،وحفــظ الحقــوق للــدول األط ـراف وفــق اآلليــات املاليــة
والتمويليــة واملؤسســية الدوليــة .وعلــى إث ــرها تعمــل الــدول العربيــة علــى االلت ـزام بمــا ورد بهــا لتحقيــق مكاســب فــي مجــال الزراعــة
التقنــي ،واكتســاب الدعــم اإلقليمــي والدولــي املــادي  -املتمثــل فــي التمويــل واملســاعدات  -والدعــم املعنــوي  -املتمثــل فــي البحــوث
والدراســات االختصاصيــة للمنطقــة العربيــة ،ومنهــا تســعى للعمــل فــي تنميــة املــوارد الطبيعيــة.
لذلــك عملــت الــدول العربيــة علــى تجســيد االهتمــام باملــوارد الطبيعيــة  -وباألخــص الزراعيــة  -مــن خــال «االتفاقيــة
العربيــة لتبــادل املــوارد الوراثيــة النباتيــة ومعارفهــا الت ـراثية وتقاســم املنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها» مــن قبــل املنظمــة
العربيــة للتنميــة الزراعيــة لجامعــة الــدول العربيــة ( ،)2015لصــون وحفــظ الحقــوق العربيــة لالســتخدام املســتدام للمــوارد
الوراثيــة النباتيــة ،والقيــام بالبحــوث والدراســات واملشــاريع التنمويــة العربيــة ،وتجنــب العمــل غي ــر املقنــن ،وغي ــر املنظــم.
كمــا تلت ــزم الــدول العربيــة بعــدة معاهــدات واتفاقيــات والت ـزامات للتنميــة ملواردهــا الطبيعيــة لتحقيــق الحــد األق�صــى مــن
االســتثمار حســب الخطــط االست ـراتيجية العربيــة والدوليــة ،ولكنهــا لطاملــا احتاجــت إلــى مزيــد مــن العمــل ،وتوفي ــر الدعــم
لإلســهام فــي التوصــل للنتائــج املرجــوة.
 - 2مدى فاعلية التجارة البينية العربية للمجال الزراعي
علــى الرغــم مــن توفــر الت ـزامات وآليــات عربيــة ودوليــة لتنظيــم العمليــة التنمويــة للمــوارد فــي املنطقــة العربيــة ،إال أن
الــدول العربيــة لــم تتمكــن مــن الوصــول لنتائــج مرجــوة ،بســبب وجــود عوائــق بشــرية ،وأخ ــرى خارجــة مــن اإلرادة وبفعــل
الطبيعــة؛ فقــد انخفــض الناتــج املحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة للــدول العربيــة مــن نحــو  %3.2فــي عــام  2015إلــى نحــو %1.7
فــي عــام  ،2017وبالتحديــد بســبب الصراعــات الداخليــة ،والتغي ـرات اإلقليميــة العامــة؛ وتتصــل الجوانــب االقتصاديــة فــي
الــدول العربيــة ،فتمثــل األرا�ضــي القابلــة للزراعــة فــي الــدول العربيــة نحــو  %14مــن املســاحة اإلجماليــة ،وقــد تــم زراعــة نحــو
ً
انخفاضــا مــن نحــو  65.9مليــار دوالر فــي عــام
 %36منهــا لعــام 2015؛ إضافــة إلــى أن العج ــز فــي املي ـزان التجــاري العرب ــي قــد بلــغ
 2014إلــى نحــو  60مليــار دوالر فــي عــام ( 2015صنــدوق النقــد العربــي.)2017 ،
وت ــرجع األســباب لعــدم توفــر التقنيــات والب ـرامج الحديثــة لتنميــة إنتاجيــة املحاصيــل الزراعيــة ،والرعايــة الحيوانيــة
الت ــي تســتوجب االهتمــام بشــكل فاعــل للمــوارد الطبيعيــة ،والزراعيــة علــى الوجــه الخصــوص ،فتعتب ــر الصراعــات مــن األمــور
املدمــرة للبيئــة واملــوارد الطبيعيــة للــدول العربيــة ،فبلــغ انخفــاض مســاحات محاصيــل األرا�ضــي املزروعــة فــي ســوريا بي ــن -%30
 %40منــذ عــام  ،2011وهــو الــذي بــدوره أدى إلــى عرقلــة االتفاقيــات العربيــة؛ حيــث أن عمليــة اســتصالح األرا�ضــي ،واإلتيــان
بمــوارد حديثــة للتصنيــع ،وتوفي ــر بيئــة آمنــة للقــوى البشــرية للعمــل علــى اســتثمار املــوارد ،ودمــج الدعــم الحكومــي العربيــة
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مدى فاعلية التجارة البينية للموارد الطبيعية...

بصفــة عامــة للعمليــة التنمويــة ،وإب ـراز اإلشــكاالت املعضلــة أمــام الــدول العربيــة ،لوضــع آليــات جديــدة للتعامــل مــع الظــروف
فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام (ســعد الدي ــن.)2017 ،
لذلــك ي ــرى الباحــث أن العالقــات العربيــة تعتمــد بشــكل كبي ــر علــى الظــروف املحيطــة بهــا ،وتتأث ــر باملتغي ـرات اإلقليميــة
والدوليــة ،وينعكــس ذلــك علــى الشــعوب وســبل معيشــتها ،فيتعي ــن علــى الــدول إيجــاد طــرق مختلفــة تعتمــد علــى التمويــل
واملســاعدات واالســتثمارات بطــرق منظمــة تســهم فــي التنميــة البينيــة للــدول العربيــة ،وللعمــل علــى خطــط .فالعالقــات العربيــة
تبنــى علــى أســس العالقــات العربيــة املبنيــة علــى العمــل املشت ــرك وفــق األســس الت ــي تــم إدراجهــا ضمــن ميثــاق جامعــة الــدول
العربيــة ( ،)1945ســيما وأن األع ـراف والدي ــن مــن الروابــط الفاعلــة ،والت ــي تســهم بشــكل كبي ــر فلسـ ً
ـفيا للتقــارب والتنميــة
لإلســهام فــي التعــاون االستـراتيج ــي الســتثمار املــوارد ،ولكــن التكاتــف وتقديــم العــون اإلنمائــي للنهــوض باالقتصــادات العربيــة
مــن األســس لتقويــة العالقــات العربيــة.
 - 3تحقيق التنمية الحديثة من قبل الدول العربية للموارد الطبيعية عبـراالتفاقيات واملعاهدات
تـراجعت نسبة الصادرات العربية البينية ملنطقة التجارة الحـرة العربية بنحو  %11.1في املدة ( ،)2012-2016بالرغم
مــن أنهــا تســتحوذ علــى الحصــة األكب ــر مــن التجمعــات العربيــة ،وقــد شــكلت الســلع الزراعيــة نســبة  %19.8مــن الصــادرات
العربيــة ،ونحــو  %21.2مــن الــواردات العربيــة لعــام ( 2016صنــدوق النقــد العربــي .)2017 ،لهــذا عملــت الــدول العربيــة
علــى عــدة است ـراتيجيات وخطــط للتنميــة الزراعيــة ،مثــل الب ــرنامج الطــارئ لألمــن الغذائــي العرب ــي ( ،)2021 - 2017والــذي
يعمــل علــى جــذب االســتثمارات لألرا�ضــي الجديــدة ،وتطوي ــر الخدمــات اآلليــة ،ومقاومــة اإلجهــاد البيئــي ،والقيــام بمشــروعات
بحــوث الزراعــة والصـح ـراء بمــا يصــب فــي تحسي ــن اإلنتاجيــة الزراعيــة العربيــة؛ وباإلضافــة إلــى املشــاريع االســتثمارية والخطــط
التطوي ــرية.
لذلــك تســعى الــدول العربيــة التخــاذ آليــات التكامــل االقتصــادي ،لتعــول علــى الوفــاق والعمــل املشت ــرك لتنميــة التجــارة البينية
ً
ً
اقتصاديــا؛ فالت ـرابط فــي األهــداف واالست ـراتيجيات يمهــد لتســهيل الوصــول
للمــوارد الطبيعيــة ،بــدال مــن االعتمــاد بشــكل منغلــق
إليهــا ،ليشــمل إلغــاء القيــود الجمركيــة ،وزيــادة معــدالت االســتثمار ،وإلغــاء سياســات التميي ــز االقتصــادي ،وزيــادة معــدل التبــادل
ً
التجــاري ،وتنــوع الســلع ،وفقــا لــإرادة السياســية الت ــي تتمتــع بهــا الــدول العربيــة التخــاذ اإلج ـراءات املالئمــة (بوضيــاف.)2017 ،
يعتقــد الباحــث أن تحديــد األولويــات السياســية مــن شــأنه أن يمــد الــدول العربيــة باآلليــات لرســم خ ــريطة التنميــة
العربية الســتثمار املوارد بشــكل أكب ــر ،ويصب في مصلحة الجهود للتعاون اإلقليمي والدولي في توفي ــر الخب ـرات واملســاعدات
اللوجســتية للنهــوض باالقتصــاد العربــي ،والتمهيــد لتوفي ــر بيئــة مناســبة لألمــن واالســتقرار ،والــذي مــن شــأنه أن يطــور
العمليــة االســتثمارية للمــوارد الطبيعيــة العربيــة.
ً
ولكن التجارة البينية العربية إجماال قد انخفضت في املدة ( )2012-2016بنسبة  %0.1بحسب التقريـر االقتصادي
العرب ــي املوحــد لصنــدوق النقــد العرب ــي ( ،)2017بعــد أن كانــت فــي ارتفــاع للمــدة ( )2006-2009بنســبة %10.1؛ وبمــا يخــص
ً
الصــادرات والــواردات للســلع الزراعيــة ،فقــد بلغــت
ارتفاعــا فــي الصــادرات بنحــو  ،%2وذلــك بنســبة  %3.3للــواردات للمــدة
ً
( ،)2006-2010فبعــض الــدول العربيــة الت ــي تعانــي مــن الح ــروب والصراعــات قــد حققــت آنــذاك فــي املــدة ذاتهــا ارتفاعــا فــي
صادراتهــا للــدول العربيــة ،كســوريا بنســبة  ،%45.1واليمــن بنســبة ( %16.5صنــدوق النقــد العربــي .)2011 ،وقــد شــكلت
التجــارة البينيــة بي ــن دول اتفاقيــة أغادي ــر نســبة  %8.7ملنتجــات الخضــروات ،بينمــا بلغــت نســبة  %1.4لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة فــي املــدة (( )2013-2016صنــدوق النقــد العربــي .)2017 ،وتــم تشــكيل «منطقــة التجــارة الح ــرة العربيــة
الكب ــرى» لعــام  ،1997لتكــون إحــدى الســبل لتحقيــق التكامــل االقتصــادي ،وتتمثــل فــي توحيــد األســواق العربيــة ،والحفــاظ
علــى العمليــة التنمويــة ،وتشــكيل آليــات االســتثمار والتجــارة وتشــجيعها ،واإلزالــة بشــكل تدريج ــي للقيــود الجمركيــة والرســوم
(حسي ــن.)2011 ،
تمكنــت بعــض الجهــات العربيــة مــن العمــل علــى االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة لإلســهام فــي التنميــة العربيــة ،وتطوي ــر
وتحديــث البنــى التحتيــة ،وتنفيــذ املشــاريع العربيــة وفــق الخطــط االست ـراتيجية؛ وتشــمل املركــز العرب ــي لدراســة املناطــق
الجافــة واألرا�ضــي القاحلــة «أكســاد» فــي ب ـرامج تطوي ــر املناطــق املطريــة والجافــة والنخيــل ،واملحافظــة علــى التنــوع الحيــوي،
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وغي ــرها مــن املشــاريع الت ــي بلغــت  47مشـ ً
ـروعا حت ــى عــام  ،2016بحســب التقري ــر الفنــي الســنوي للمركــز العرب ــي لدراســة
املناطــق الجافــة واألرا�ضــي القاحلــة «أكســاد» (.)2016
ولكــن األرقــام والنتائــج ال ت ـزال تحتــاج إلــى املزيــد مــن االهتمــام وفــق الظــروف الداخليــة املحيطــة بالــدول العربيــة حســب
مــا ي ــرى الباحــث ،فالصراعــات والح ــروب تعرقــل العمليــة التنمويــة لــدى الــدول ،وتجعــل اإلدارة تنكمــش حــول إدارة املخاطــر
ئــة ،واســتقبال املســاعدات اإلنســانيةً ،
عوضــا عــن أن التجــارة البينيــة العربيــة للمــواد
والكــوارث باســتخدام الوســائل الطار
الزراعيــة تتأث ــر بعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة -مثــل الن ــزوح وتدمي ــر البنــى التحتيــة -بشــكل خــاص منــذ عــام 2011؛ وكذلــك
ت ــردي األحــوال السياســية فــي دول عربيــة لــم ت ــرى األمــن واالســتقرار ،فأث ــر ذلــك علــى املوازنــة العامــة والدي ــن العــام الداخلــي
والخارج ــي .باإلضافــة إلــى أن بعــض الــدول العربيــة قــد وضعــت عراقيــل أمــام الــدول األخ ــرى للعمــل وقــق منظومــة عربيــة،
فلجــأت إلــى مصالحهــا السياســية علــى حســاب التنميــة العربيــة ،وتعتب ــر األزمــة اليمنيــة مــن أب ــرز تلــك األمثلــة ،حيــث أن دول
التحالــف العرب ــي قــد ســاهمت فــي تقديــم املســاعدات ،والتعــاون مــع الحكومــة اليمنيــة الشــرعية للتجــارة فــي عــدة مــوارد ،قبــل
أن تندلــع األزمــة ،وتتأث ــر التجــارة البينيــة للمــوارد الطبيعيــة؛ بالتالــي تلجــأ العديــد مــن الــدول إلــى عقــد شـراكات تســهم فــي ســد
العج ــر ،وإيجــاد جهــات بديلــة لالســتثمار والتجــارة البينيــة.
 - 4السعي لتجاوزوحل معوقات التجارة البينية الزراعية للدول العربية
وتعتب ــر املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ( )2013مــن املنظمــات العربيــة الت ــي تهــدف إلــى زيــادة اإلنتــاج الزراعــي،
ورفــع الكفــاءة ،وتســهيل التبــادل التجــاري ،واإلش ـراف علــى ب ـرامج مواجهــة أزمــات الغــذاء واملشــاريع ،والنهــوض بمســتويات
املعيشــة للعاملي ــن فــي قطــاع الزراعــة ،بواســطة البحــوث والدراســات ،وتبــادل الخب ـرات؛ وقــد عملــت علــى عــدة مشــاريع لتنميــة
التجــارة البينيــة العربيــة لإلســهام فــي العالقــات التجاريــة ،إال أن بعــض الــدول احتاجــت لدعــم فــي اســتغالل األرا�ضــي الزراعيــة،
مثــل بلــوغ األرا�ضــي الزراعيــة غي ــر املســتغلة فــي الســودان نحــو  44796.36ألــف هكتــار ،وفــي الصومــال بنحــو  42625ألــف
هكتــار ،بحســب الكتــاب الســنوي لإلحصــاءات الزراعيــة مــن قبــل املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ()2018؛ كمــا أنــه مــن
أب ــرز املعوقــات الداخليــة فــي بعــض الــدول العربيــة ،والســودان بشــكل خــاص األزمــة الداخليــة الت ــي تمــر بهــا مــن ســوء األحــوال
االقتصاديــة ،والحاجــة إلــى التنــوع االقتصــادي ،وتطبيــق الشــفافية ،وهــو مــا وعــدت بــه الحكومــة املتظاهري ــن منــذ نهايــة عــام
( 2018ج ــريدة الشــرق األوســط.)2018 ،
ولهــذا تعرقــل األزمــات الداخليــة عمليــة التجــارة البينيــة ،وتعتب ــر مســبباتها األساســية تعاطــي الحكومــات مــع األوضــاع
الداخلية ،مما يجعل ســلم األولويات يتغي ــر ويتأث ــر ،وهو ما تســعى إليه الدول العربية إلى حفظ األمن واالســتقرار مع الدول
األخ ــرى ،والســعي لحــل األزمــات بالطــرق الســلمية ،فلجــأت العديــد مــن الحكومــات للوقــوف إلــى جانــب الســودان للوصــول إلــى
حلــول ت ــر�ضي األطـراف ،ممــا يســهم فــي تطوي ــر األولويــات ،والســعي لتحقيــق األهــداف اإلقليميــة والدوليــة التخــاذ طــرق تســهل
العمليــة التنمويــة للتجــارة البينيــة للمــوارد الزراعيــة والطبيعيــة؛ فالفــرص ال ت ـزال متاحــة أمــام الــدول العربيــة لالســتثمار
الزراعــي ،حيــث ال تتعــدى األرا�ضــي الزراعيــة املســتغلة فيهــا نســبة ( %5املزروعــي.)2017 ،
ومــن املهــم العمــل علــى سياســات التقــارب بي ــن الــدول العربيــة ،وتجــاوز الخالفــات السياســية واأليديولوجيــة فــي املجــال
التجــاري والتنمــوي ،وإزالــة القيــود اإلداريــة والجمركيــة بشــكل فاعــل ،وتشــجيع االندمــاج بشــكل أكب ــر بي ــن الــدول العربيــة فــي
املجــال الزراعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة بالتعــاون للعمــل املشت ــرك (حسي ــن.)2017 ،
كمــا أن تجــاوز بعــض االلت ـزامات بســب األوضــاع الداخليــة لبعــض الــدول العربيــة قــد أدى إلــى النظــر لالســتثمار
والتجــارة البينيــة مــع دول أخ ــرى تحفــظ املصالــح وتحقــق التنميــة مــع شــركاء جــدد لبعــض الــدول العربيــة ،ومــن أهمهــا التجــارة
البينيــة مــع الصي ــن ،فتعمــل الــدول العربيــة وفــق طابــع ريعــي غي ــر منتــج ،وهــو مــا يســتدعي تنويــع قاعــدة اإلنتــاج وتوفي ــر عمليــة
تصنيعيــة ذات وتي ــرة أســرع وأكث ــر فاعليــة ،وهــو مــا توفــره الصي ــن لتفــادي تقلبــات األســواق العامليــة للجوانــب االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،وتفعيــل مبــادرات طريــق الحـري ــر البح ــري ،والح ـزام االقتصــادي لطريــق الحـري ــر؛ فقــد بلــغ التبــادل التجــاري بي ــن
الصي ــن والــدول العربيــة أكث ــر مــن  200مليــار دوالر (لونــغ.)2016 ،
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مدى فاعلية التجارة البينية للموارد الطبيعية...

ي ــرى الباحــث أن العالقــات االقتصاديــة العربيــة مــع الشــريك الصينــي مفيــدة لالقتصــاد العرب ــي بشــكل كبي ــر ،إذا مــا
اقت ــرنت بتطوي ــر الصناعــات العربيــة الت ــي تســتخدم املــوارد الطبيعيــة  -ومنهــا الزراعيــة بشــكل كبي ــر ،وذلــك للعمــل علــى تفعيــل
االتفاقيــات العربيــة للتجــارة البينيــة ،والتســهيالت بعــد بلــوغ الــدول التنميــة الت ــي تســمح لهــا للتـركي ــز بشــكل أكب ــر علــى عوامــل
التطوي ــر االقتصــادي العربيــة .عــاوة علــى أن الــدول الغنيــة تســعى لالســتثمار الزراعــي فــي الــدول الناميــة ،وذات العمالــة غي ــر
املكلفــة -مقارنــة بالعمالــة فــي البلــدان الغنيــة ،-ولوجــود املنــاخ املناســب للزارعــة ،وســد االحتياجــات الغذائيــة بمــا يضمــن عــد
التأث ــر بتذبذبــات األســعار العامليــة ،ومنهــا بعــض الــدول العربيــة الت ــي تســعى لخلــق وظائــف لتشــغيل األيــدي العاملــة ،وإشـراك
القطاعــات العامــة والخاصــة فــي الش ـراكات االقتصاديــة ،واالســتفادة مــن الخب ـرات ،واستخ ـراج الث ــروات بالتقنيــات اإلدارة
والتكنولوجيــة الحديثــة ،وهــو مــا يصــب فــي مصلحــة الــدول العربيــة للعمــل املشت ــرك ،والتبــادل التجــاري البينــي بالنســبة للــدول
العربيــة ،والشــركاء الدوليي ــن (نــور الدي ــن.)2018 ،

االستنتاجات
	-عملت الدول العربية على صياغة اتفاقيات ومعاهدات للعمل على العمل التشاركي االقتصادي.
	-تأثـرت الدول العربية من األحداث اإلقليمية والدولية التـي ساهمت في التغييـرات الجيوسياسية.
	-سوء التخطيط واإلدارة عند بعض الدول في فتـرات معينة قد أسهم في تعطيل التنمية.
	-لــم يتــم العمــل بشــكل فعــال للــدول العربيــة فــي التجــارة البينيــة علــى مــدى ســنوات مــن خــال الب ـرامج واالتفاقيــات
الدوليــة املســاندة.
	-أث ــر عامــل تباي ــن الــرؤى بي ــن مختلــف الــدول العربيــة إلــى خلخلــة املوازي ــن التجاريــة البينيــة ،ممــا أدى إلــى التعــاون مــع
قــوى خارجيــة أخ ــرى.
	-فضلت العديد من الدول العربية التعاون مع دول خارجية بشكل ثنائي ،على أن يتم التعاون مع الدول العربية.

النتائج
	-لــم تقــم الــدول العربيــة بتفعيــل املعاهــدات واالتفاقيــات بشــكل فاعــل وضامــن للتعــاون التجــاري ،واســتثمار املــوارد
الطبيعيــة ،بافتقارهــا للتطبيــق.
	-ألقــت األحــداث اإلقليميــة والدوليــة بظاللهــا علــى مسي ــرة التنميــة  -والتبــادل التجــاري البينــي  -فــي الــدول العربيــة،
وذلــك للقيــام بتعطيــل عــدة محــاور ،والتـركي ــز علــى إدارة املخاطــر والكــوارث ،واالبتعــاد عــن التنميــة االقتصاديــة.
	-تأث ــرت بعــض الــدول بســبب اإلدارة غي ــر الفاعلــة ،والت ــي تفتقــر للتطوي ــر والحوكمــة ،والتعــاون مــع الــدول العربيــة
بســبب االنطوائيــة ،وتغليــب املصالــح غي ــر املفيــدة للــدول العربيــة ككل.
	-لــم تعمــل الــدول العربيــة بشــكل موحــد مــع الــدول األخ ــرى علــى املســتوى الدولــي ضمــن املعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة الت ــي تصــب فــي ت ــرسيخ العالقــات الدوليــة ،وتســهم فــي العمليــة التنمويــة.
	-أدت االختالفــات السياســية بي ــن الــدول العربيــة فــي وقــف التجــارة البينيــة ،وتغي ــر خارطــة التحالفــات الدوليــة؛ ممــا
أدى إلــى تعطيــل العمــل التشــاركي فــي إطــار عرب ــي مشت ــرك.
	-تغليــب األجنــدات السياســية واالقتصاديــة لبعــض الــدول العربيــة علــى حســاب الصالــح العرب ــي العــام ،وهــو مــا أدى
إلــى تفضيــل التعــاون االقتصــادي والتجــارة البينيــة مــع الــدول الكب ــرى علــى حســاب مــوارد الــدول العربيــة.

مناقشة نتائج الدراسة
أظهــرت النتائــج احتيــاج الــدول العربيــة بشــكل رئيــس للبحــوث والدراســات العلميــة والعمليــة الحديثــة ملــا يتطابــق مــع
التطــور العملــي الدولــي ،وهــو مــا يســهم فــي التطــور والتقــدم النوعــي فــي مجــاالت االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة ،واســتثمارها فــي
التجــارة البينيــة العربيــة بحــب احتيــاج كل دولــة؛ فلــم يتــم توجيــه التـركي ــز مــن قبــل أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة إلــى تفعيــل
املعاهــدات واالتفاقيــات العربيــة تحــت مظلــة عربيــة جامعــة فــي وجهــات النظــر ،ومســتمرة علــى البعــد االستـراتيج ــيً ،
عوضــا
عــن إعطــاء الــدول العربيــة األولويــة فــي التجــارة البينيــة .فالخالفــات السياســية بي ــن بعــض الــدول العربيــة تؤث ــر علــى ســائر
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الــدول بالســلب ،حيــث أنهــا لــم تســهم فــي االســتفادة مــن الســبل االســتثمارية ،وبالتالــي أدت إلــى عرقلــة التنميــة فــي الــدول العربيــة
األقل ً
نموا؛ باإلضافة إلى األحداث اإلقليمية والدولية الت ــي لم تســتطع الدول العربية تجاوزها ،فهي تحتاج إلى تنســيق أكب ــر
مــع الــدول األخ ــرى لتجاوزهــا والتـركي ــز علــى الجانــب التنمــوي.
كذلــك تعتمــد الجوانــب التنمويــة علــى اإلطــار السيا�ســي للــدول العربيــة ،وهــو مــا يتطلــب اختيــار سياســات اقتصاديــة
متطابقــة لإلســهام فــي تنميــة املــوارد الزراعيــة والطبيعيــة للتجــارة البينيــة العربيــة كخطــوة أوليــة بعــد تبــادل الخب ـرات مــع الــدول
املتقدمــة ،وبعــد ذلــك يبــدأ العمــل علــى تقويــة االستي ـراد والتصدي ــر لتقويــة االقتصــاد العربــي.

التوصيات
	-التـركيـز على االتفاقيات املبـرمة بيـن الدول العربية ،من خالل التفعيل والتنقيح والتطويـر.
	-الســعي بجهــود أكث ــر فاعليــة وتعاونيــة بي ــن الــدول العربيــة لحــل الخالفــات ،والعمــل علــى إبعــاد الخالفــات السياســية
بأكب ــر صــورة ممكنــة عــن الجوانــب التجاريــة البينيــة للمصلحــة العربيــة العامــة ،وإلـزام بعــض الــدول العربيــة علــى
وقــف مســببات عرقلــة التنميــة االقتصاديــة.
	-املشاركة الفعالة واملنتجة بي ــن الدول العربية لتبادل الخب ـرات والتجارة البينية عب ــر الحوكمة والتدقيق بواسطة
اللجان العربية للعمل املشت ــرك للتطوي ــر والتنمية.
	-العمــل بمجهــودات أكب ــر للحــد مــن مخاطــر الظــروف اإلقليميــة والدوليــة الت ــي تعرقــل التنميــة ،ســواء بالجهــود
العربيــة ،أو التعــاون مــع الــدول األخ ــرى.
	-الســعي للعمل بشــكل موحد بي ــن الدول العربية للتجارة البينية عب ــر ب ـرامج ودراســات مســتحدثة ،واملشــاركة بطرق
متعــددة األط ـراف مــع بقيــة الــدول العالــم ،ممــا يســهم فــي توحيــد الجهــود االقتصاديــة ،وتقويــة التجــارة العربيــة
البينيــة بشــكل أكب ــر.
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Effectivity of Intra-Arab Trade of Natural Resources in Achieving Development
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Abstract
Arab States had many opportunities and efforts to improve cooperation through agreements, treaties,
and decisions made in different fields of intra-Arab trade, in order to connect in a common market later.
Internal and external conditions had a crucial effect in creating and activating agreements on areas of
development –especially in the least developed Arab countries-, in economic, social, cultural, and environmental aspects; hence, achieving development within economic integration in trade.
Therefore, Arab states were keen to sign agreements and commitments based on bilateral and multilateral agreements with non-Arab states, while development could have been much better for their interest,
if better solutions were founded to resolve conflicts in internal conditions and instability, and contract and
diversions in goals which had to be mutually inclusive, and in need for cooperation and common action in
seeking development within certain strategic visions and goals.
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