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  :قدمةم

ليس مثة شك يف أن تطوير كل من جامعة 
الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وإصالحهما؛ 
بات أمرا الزما ال غىن عنه، إن أُريد هلما أن تستمرا 
ككيانات معربة عن آمال املؤسسني وعن أهدافهم 

  . ومصاحلهم 
واحلق إن احلاجة إىل هذا التطوير واإلصالح، 

: ومربرها يف عاملني رئيسيني مهاإمنا جتد أساسها 
طول الفترة الزمنية، وما كشفت عنه املمارسة من 
أوجه القصور يف ميثاقهما وهيكلهما التنظميي، فقد 
مضى أكثر من ستني عاما منذ وضع ميثاق اجلامعة 

، وأكثر من ثالثني عاما منذ وضع ميثاق 1945عام 
–ا ، تغريت فيه1972منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 

 كافة الظروف الداخلية واإلقليمية –مجلة وتفصيالً
والدولية الدافعة إلنشائهما، كما تغريت فيها كذلك 
التحديات اليت تواجههما، والطموحات واآلمال اليت 
تسعى كل منهما إىل حتقيقها؛ األمر الذي استوجب 
السعي إىل تطويرمها ليتوافقا مع الظروف اجلديدة، 

ذه اآلمال واألهداف وليعمال على حتقيق ه
  .املستحدثة

أضف إىل هذا أنه يف ضوء املتغريات 
سواء يف طبيعته -والتحوالت اليت يشهدها عامل اليوم 
 أضحت قضية -وآلياته أو يف قضاياه واهتماماته

التطوير واإلصالح قضية ملحة ضرورية، وليست 
جمرد قضية رفاهية، أو جمرد مطالب نظرية؛ وإمنا 

 تعيش فيه املنظمتان ضرورة إجراء فرض الواقع الذي
التعديالت واإلصالحات، إذا كانت هناك نية لتفعيل 
دورمها، وذلك ملواجهة التحديات واملعوقات اليت 

  . فرضها الواقع اجلديد عليهما 

وذلك من قبيل التحديات السياسية واليت 
  : تتمثل أمهها يف

التهميش املستمر لألمة العربية واإلسالمية،  -
  .ضع األجندة العاملية أو التأثري عليهايف و

اتساع الشقة بني احلكام واحملكومني يف  -
اإلسالمية اليت تنعكس تداعياا  اتمعات

   .يف السياسة واالقتصاد والثقافة
عجز نظم احلكم العربية واإلسالمية عن  -

ممارسة الدميقراطية واحلكم الرشيد 
   .والشفافية

  
  :  تتمثل أمهها يفوالتحديات األمنية واليت

العريب الصراعات بني دول العامل  -
   .نفسه واإلسالمي

االحتالل األجنيب لألراضي العربية  -
   .واإلسالمية

منها  التوترات والتهديدات اليت تعاين -
األقليات العربية واإلسالمية يف عدد من 

   .البالد
االجتاهات املتطرفة بسبب الشعور بعدم   -

   .اد واليأسالعدالة واالضطه
  : أما التحديات االقتصادية، فتتمثل أمهها يف

الفشل يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول  -
  . املنتمية لكل من املنظمتني

الفقر والفساد واألوبئة،  الفشل يف حماربة  -
  . األساسيةاتوتوفري احلاج

اقتصادي قوي بني  الفشل يف حتقيق تعاون -
 البشرية والطبيعية هذه الدول، رغم املوارد

   .اهلائلة اليت متتلكها
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العريب ضعف البنية االقتصادية للعامل  -
اإلسالمي، واليت تشكل عنصرا سلبيا و

يعوق التكامل االقتصادي بني الدول 
األعضاء؛ وهو ما يترتب عليه عدم متكن 

من تنمية جتارا البينية، تلك الدول 
 وبالتايل عجزها عن تلبية حاجاا من
التكنولوجيا والسلع الصناعية، كما أن 
هناك تدنيا يف معدالت التبادل التجاري 

  .الدول هذه بني 
  . تنيضعف املوارد املالية للمنظم -
غياب قطاع خاص قوي يف العديد من  -

  . اإلسالميةالعربية والبلدان 
عدم تشجيع وتنفيذ سياسات التنمية  -

  .املستدامة
  .ضعف مستويات االستثمار -
نقص متويل التجارة، وثقل عبء الدين  -

اخلارجي، وخدمة الدين على االقتصادات، 
ومعاناة بعض الدول األعضاء من صعوبات 

  .حادة يف ميزان املدفوعات 
غياب وسائل نقل فعالة، وغريها من  -

  .نواحي القصور يف البىن التحتية
هذا باإلضافة إىل أن ما أبانت عنه املمارسة 

ت هاتني املنظمتني يف كافة ااالت من أن إجنازا
 ومن مث فقد وامليادين جاءت دون املستوى املتوقع؛

تصاعدت األصوات املنادية بضرورة اإلصالح 
هل نصلح : وهنا يثور التساؤل املهم وهو. والتطوير

  الشكل أم املضمون؟ 
ومن هذا املنطلق؛ تسعى هذه الدراسة إىل 

ها هاتان استعراض أهم التحديات اليت تواجه
املنظمتان، وكيفية مواجهتها للتمكن من تطويرمها 
وإصالحهما، مع التركيز على التحديات واملعوقات 
االقتصادية، يف حماولة لتذليلها، وتفعيل جماالت 
التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء، باعتبار أن 

التعاون االقتصادي أحد أهم املداخل املمكنة هلذا 
ن خالل عدة نقاط، نعرض يف التطوير؛ وذلك م

أوالها للمدخل الوظيفي كأحد مداخل اإلصالح 
املمكنة، ونعرض يف الثانية جلهود كل من املنظمتني 
يف جمال التكامل االقتصادي، ونعرض يف الثالثة 
للمعوقات اليت تواجه حتقيق التكامل االقتصادي بني 
الدول األعضاء يف كل من املنظمتني، ونعرض يف 

 للبعد االقتصادي يف مبادرات اإلصالح األخرية
  .  والتطوير املعروضة

املدخل الوظيفي أحد مداخل : أوالً
  : اإلصالح

، واليت Functionalismجاءت الوظيفة 
يعود الفضل يف وضع نواا الفكرية األوىل لدافيد 
ميتراين خالل فترة احلرب العاملية الثانية؛ كرد فعل 

 وغريها من النظريات اليار نظرية توازن القوى،
اليت تؤصل الستمرار حالة السلم العاملي، وفشل 
اجلهود الرامية إىل إقامة حكومة أو مؤسسات عاملية 
قادرة على حفظ السلم واألمن الدوليني، وقد متحور 
اهتمام هذه النظرية حول البحث عن أنسب السبل 

من –لتجاوز إطار الدولة القومية، واليت أصبحت 
 تشكل يف مفهومها القائم عقبة -يتراينوجهة نظر م

، وتقوم )i(يف طريق حتقيق التعـــاون الدويل
 الوظيفية ذا املعىن على فكرة أن التكامل واالندماج

 بني جمموعـة من الدول ال يتم –أو حىت التوحد–
؛ وإمنا يتحقق على )ii(وفق صيغة أو ترتيبات جاهزة

حنو تدرجيي، لتجنب خماطر االندماج الشامل الذي مل 
طه بعد؛ وذلك بأن يتم البدء بالتعاون يف تتوافر شرو
، أي تلك اليت ليست "السياسـة الدنيـا"ميادين 

على قدر كبري من األمهية سياسيا، كالقضايا 
االجتماعية والثقافية العامة، واليت ميكن اقتطاعها من 

؛ كالشئون السياسية، وقضايا "السياسة العليا"ميادين 
مات والشعوب األمن القومي؛ مما يعطي احلكو

املشاركة يف التجمع اإلقليمي وقتا أطول لكي يألفوا 
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تدرجييا عادات العمل اجلماعي املشترك، واكتساب 
. مهارات التكامل املستقر، وتلمس عوائده وفوائده

وقد قامت الوظيفية يف صورا  األولية هذه على 
أن الدولة القومية : عدد من االفتراضات؛ من أمهـها

ع مبفردها أن تنهض بتبعات مواجهة ال تستطي
املشاكل االجتماعية أو االقتصادية اليت تواجهها، 
بالنظر إىل أن اتمع الدويل املعاصر قد مت تقسيمه 
على حنو حتكمي إىل وحدات سياسية منفصلة، تقوم 
على أساس اإلقليم، وليس على أساس وحدة 
. املشاكل اليت يتعني البحث عن حلول مناسبة هلا

أنه من املناسب لتحريك عملية التكامل أن يتم و
التركيز يف البداية على التعاون التدرجيي يف جماالت 
السياسة الدنيا، وذلك من خالل منح اخلرباء والفنيني 
سلطة كافية، بإطالق أيديهم يف صناعة القرار، 
وتنفيذ السياسات يف هذه ااالت، وهي السياسات 

دود إجيايب على قطاعات اليت البد أن يكون هلا مر
واسعة من جمتمعات الدول، وهو ما ميكن أن يقود 
إىل التوسع املستمر يف إطار العملية التكاملية 

كذلك فإن النجاح املتحقق يف القطاعات . وجماالا
اليت وقع عليها االختيار لتنفيذ عملية التكامل، 
وحدوث تشابك يف مصاحل الدول األعضاء فيها؛ 

إىل عملية نسج بطيئة للتكامل اتمعي، يؤدي بدوره 
وإىل توسيع نطاق جماالت التكامل واملصالـح 
املتبادلة، إىل أن تنتهي بالوصول بالعملية التكاملية إىل 
مرحلة يصعب التراجع عنها، فتصبح السلطة 

 املسرية هلذه –من مث–السياسية يف الدول املعنية 
 هلا، فتبدأ املصاحل واليت تقوى نتيجة الدعم الشعيب

القيادات السياسية بالتايل يف إزالة العقبات السياسية 
اليت تعترض سبيل حتقيق مراحل تكامل أكثر 

  .)iii(تطورا
ويضيف أصحاب نظرية الوظيفية أن اخلرباء 
والفنيني هم الذين يتعني ختويلهم السلطات 
والصالحيات اليت متكنهم من اختاذ القرارات الالزمة 

ويف الوقت املناسب، وأنه إذا ما حتقق ذلك، فإن 
من اجلانب -شترك يستطيع انطالقًا العمل اجلماعي امل

 النجاح يف حتقيق أهدافه، ومن مث خيلق -االقتصادي
رأيا عاما يف الدول املعنية، يتحمس للدفاع عن هذه 
األهداف إذا ما حاولت السلطة السياسية التصدي 

  . )iv(هلا
وهكذا فإنه ميكن القول إن العملية التكاملية 

 على عدة افتراضات -وفقًا للنظرية الوظيفية-تقوم 
ني ما هو فين وما هو سياسي أن الفصل ب: أمهها 

ليس أمرا الزما فحسب، ولكنه ممكن كذلك، وأن 
حسن اختيار القطاعات الفنية اليت تبدأ ا العملية 
التكاملية مينح هذه العملية قوة دفع ذاتية، حتقق هلا 
االستمرارية املطلوبة؛ فالنجاح الذي يتحقق يف جمال 

 وبسبب فين ما، يغري جبذب جماالت أخرى؛ ومن مث
تشابك القطاعات الفنية املختلفة، وتداخلها؛ تتوسع 
العملية التكاملية، ومتتد إىل قطاعات وميادين أخرى 
من النشاط، إىل أن تصبح مجيع القطاعات وامليادين 

عالوة على هذا فإن العملية . )v(منخرطة فيها بقوة
كاملية تزيل الشكوك وختلق والءات من نوع الت

جديد جتاه املؤسسات املشتركة الوليدة ومتهد الطريق 
بالتايل أمام بناء الوحدة السياسية، وتزيل ما قد 

ومن مث فإنه ميكن . يعترضها من عقبات تدرجييا
القول إن املنهج الوظيفي ينظر إىل بناء الوحدة 

تبدأ من القاعدة، السياسية على أا عملية تدرجيية 
بتحقيق التكامل بني قطاعات فنية تتسع تدرجييا إىل 
أن تشمل كل القطاعات، وليست عملية فجائية تبدأ 
من القمة عن طريق توحيد البين واهليــاكل 
السياسية، وردا على بعض االنتقادات اليت وجهت 

، من قبيل إغفاله )vi(على املدخل الوظيفي يف التكامل
الحتمال حدوث تراجع أو انتكاسة للعملية التكاملية 
يف حالة ما إذا كان الفشل من نصيب التجربة 
التكاملية يف القطاع الذي وقع عليه االختيار ليكون 
العربة اليت تقود قاطرة التكامل، باإلضافة إىل أن 
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رة الزمنية اليت تستغرقها العملية التكاملية طول الفت
على هذا النحو قد يؤدي إىل ظهور مستجدات على 
الساحة، تغري بشكل سليب واقع العالقات بني الدول 
الشركاء يف التجمع اإلقليمي، فضالً عن الصعوبة 
الكبرية للفصل بني ما مسته الوظيفية مبجاالت 

أقول إنه . يـاالسياسة الدنيا وجماالت السياسة العل
ردا على هذه االنتقادات قام أرنست هاس، 
وجوزيف ناي بتطوير أفكار دافيد ميتراين يف إطار ما 

، New Functionalismمسياه الوظيفية اجلديدة 
واليت تستند  فاعليتها وديناميكيتها على ما مسياه 

 الذي تتوسع من  Spillingoverبعامل االنتشار 
ة للنخبة السياسية واملؤسسات خالله املصاحل املشترك

  .احلكومية
ويالحظ أنه يف الوقت الذي ركز فيه هاس 
وناي على أمهية االعتبارات واملصاحل  االقتصادية، 
فإما مل يغفال البعد السياسي، والعوامل السياسية، 
ودور النخبة السياسية، ومها إن كانا قد افترضا 

 سياسي إمكانية الفصل يف بعض املراحل بني ما هو
وما هو غري سياسي، فإما كانا يريان أن ذلك ليس 

وبعبارة أخرى فإن الوظيفة . ضروريا وإن كان ممكنا
اجلديدة تقوم على مقولة رئيسية مؤداها أنه وإن كان 
التكامل اإلقليمي ميكن أن يتحقق يف ااالت غري 
السياسية أو يف ااالت ذات الصفة السياسية 

أكثر تقدير؛ فإنه ال ميكن قبول هذا احملدودة على 
ففي التحليل األخري من الثابت . القول على إطالقه

أن أي حماولة حقيقية وجادة للتكامل اإلقليمي بني 
عدد من الوحدات السياسية ال ينبغي بل وال ميكن 
أن تتم بعيدا عن االعتبارات السياسية؛ فالفنيون 

 عن الوصول واخلرباء يظلون يف اية األمر عاجزين
باملشروع التكاملي إىل غايته املنشودة، ما مل 
تساندهم قيادم السياسية، على اعتبار أن هذه 
القيادات هي اليت يمن يف التحليل األخري على 
عملية صنع القرار السياسي واختاذه؛ ومن مث فإنه إذا 

كانت الوظيفية تقوم على حماولة حتييد االعتبارات 
تكاد تكون مطلقة، فإن الوظيفية السياسية بصورة 

اجلديدة ترى أن االنطالق من هذه االعتبارات 
السياسية ضروري والزم لنجاح املشروع التكاملي؛ 
ألا هي اليت تضمن والء القيادات السياسية هلذا 

  .)vii(املشروع، بوصفه شرطًا الزما يف هذا اخلصوص
 اجلديدة على عدد من وتقوم الوظيفية

االفتراضات من أمهها أن أي مستجدات أو قضايا 
تترتب على خطوة تكاملية ال ميكن التعامل معها إال 
خبطوة تكاملية أخرى، وذلك حىت تصل العملية يف 
اية املطاف إىل مرحلة االنصهار أو االندماج 
البنيوي اقتصاديا وسياسيا، إىل أن تصل إىل حتقيق 

وتفترض .  النهائية وهي الوحدة السياسيةغايتها
الوظيفية اجلديدة على هذا النحو وجود قوة دفع 
مستمرة يف اجتاه العمل التكاملي، بفضل ظاهرة 

 فالعملية التكاملية قد -سالفة اإلشـارة- االنتشار
تبدأ بتحقيق التعاون يف أحد امليادين أو القطاعات 

قق فيها قوة الفنية، ويفترض أن يكون للنجاح املتح
دفع تكفي حلث قطاعات أخرى على مزيد من 
االندماج، بسبب التشابك بني خمتلف القطاعات 
الفنية؛ األمر الذي يؤدي إىل إزالة الشكوك املتبادلة، 
وخلق والءات من نوع جديد جتاه مؤسسات العمل 

  .)viii(االقتصادي املشترك الوليدة
على –ويقتـرب مضمون الوظيفية اجلديدة 

 من جوهر الوظيفية التقليدية، إال أن -هذا النحو
الوظيفية اجلديدة تشدد على دور مجاعات أصحاب 

 دفع مسار عملية التكامل؛ نتيجة  املردود املصاحل يف
النفعي الذي جتنيه من تطوير عملية التكامل، األمر 

تقف بشدة يف )  أي هذه اجلماعات(الذي جيعلها 
وجه أي حماولة من جانب السلطة السياسية، أو أي 
من معارضي عملية التكامل، إليقاف مسار العملية 

رجيي إىل ااالت التكاملية، وبذلك يتم االقتراب التد
السياسية والعسكرية، وذلك من خالل توسيع نطاق 
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ويؤخذ على الوظيفية . )ix(وجمال العملية التكاملية
اجلديدة اعتمادها  الكامل على املصاحل االقتصادية 
وتبادل املنافع؛ كدافع وحيد للعملية التكاملية 

رغم أمهيته –الطريق االقتصادي االندماجية، ف
 ال يقود يف ذاته جمتمعا جمزأً أو كيانات –الكبرية

فاستمرار . سياسية مستقلة إىل الوحدة السياسية
وجناح التكامل يتطلب بالضرورة توافر اإلرادة 

  .)x(السياسية الالزمة لتحقيق ذلك
واحلق إنه البد من قيام توافق وتوازن بني 
التقدم يف املستويني االقتصادي والسياسي يف آن 

لعملية التكامل أن تنجح؛ حيث واحد، إن أريد 
يصعب تصور استمرار التطور االقتصادي دون 
مستوى مناسب وموازٍ من التطور السياسي يدفعه 
ويعززه؛ فتوافر التوافق السياسي، أو اإلرادة السياسية 
من عدمه؛ البد وأن تكون له آثار دافعة أو معوقة 

وإذا كان التسييس ال يظهر إال . على عملية التكامل
يف مرحلة متأخرة يف عملية التكامل يف البلدان 
املتقدمة، فإنه يظهر مبكًرا يف البلدان النامية؛ األمر 
الذي يشكل قيدا على مبادرات التكامل، وعلى 
إمكانية عقد صفقات له نتيجة للتمسك مبفهوم جامد 

  .للسيادة الوطنية
وفقًا لرؤية –وهكذا فإن عملية التكامل 

 ال تتحقق بطبيعة –والوظيفة اجلديدةالنظرية الوظيفية 
احلال دفعة واحدة؛ وإمنا يتم ذلك عبـر مراحل 
انتقالية متدرجة، ختتلف مدا ومضموا من جتربة 
. ألخرى، وتقود كل مرحلة منها إىل املرحلة التالية

ولعل الفكرة اجلوهرية من وراء اتباع هذا النهج 
أال تتضرر : املتدرج يف حتقيق التكامل االقتصادي هي

اقتصادات بعض الدول األعضاء يف التجمع اإلقليمي، 
خصوصا صناعاا، أو منتجاا اليت ال تتمتع مبيزة 
نسبية؛ ولذا يستغرق حترير التجارة بني الدول 
األعضاء يف التجمع بعض الوقت، ويتم وضع جداول 
. زمنية لتحرير التجارة تدرجييا يف هذا السياق

قامة عالقات اقتصادية تكاملية فالطريقة املثلى إل
ناجحة، تتطلب اتفاقًا بني الدول األعضاء يف التجمع 
اإلقليمي على األهداف املراد حتقيقها، وكيفية التوفيق 
بني خمتلف املصاحل القطرية، والصيغ التعويضية 
الالزمة لذلك، مث املبادئ واملفاهيم اليت ستطبق خالل 

ملية، كما تتطلب املراحل املختلفة للعملية التكا
التوصل إىل صيغ متكن من توزيع عوائد التكامل بني 
أطرافه بالعدل واإلنصاف، فمن غري املتصور أن يقبل 
بلد باالستمرار يف التجمع اإلقليمي، إال إذا كان 
متيقنا من أن الفوائد اليت ستترتب على هذا التكتل 
ستوزع بني الدول األعضاء كافة باإلنصاف، وأنه 

ه منها نصيب عادل، وإذا كان ضمان حتقيق سيصيب
فوائد متوازية جلميع الدول األعضاء يف وقت واحد 

 -السيما يف املرحلة األوىل من قيام العملية التكاملية-
أمرا غري متصور بطبيعة احلال؛ فإنه ينبغي أن تتوافر 

 عاجالً أو –القناعة لدى هذه الدول بأا ستحصل 
ن فوائد عملية التكامل  على نصيب عادل م-آجالً

  .من مرحلة إىل أخرى
ومن هذا يتضح أن حتقيق التكامل االقتصادي 
اإلقليمي بني عدد من الدول؛ يتطلب نضجا سياسيا 
للدول الشركاء من ناحية، وشعورا بأن التكامل بينها 
ميثل ضرورة وحاجة ملحة؛ األمر الذي يدفعها إىل 

ئولة، تنطلق ممارسة سياسات اقتصادية واقعية ومس
من رؤى اقتصادية مشتركة، ويدفعها إىل إصدار 
القرارات السياسية املعززة لذلك واملعربة عن القناعة 
املشتركة حبيوية وأمهية حتقيق التكامل االقتصادي 

  .)xi(بينها
والواقع إن كثريا من دول العامل الثالث، ومن 
بينها دول العامل العريب، واليت تكمن مشكلتها 
األساسية يف تعقد مشكلة التنمية االقتصادية فيها يف 
ظل غياب إطار نظري مالئم لتطوير اهلياكل 
االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول؛ أقول إن 

على الرغم من -كثريا من هذه الدول قد تبنت 
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  مفهوما للتكامل االقتصادي يركز على إقامة -ذلك
مناطق للتجارة احلرة أو االحتاد اجلمركي أو السوق 
املشتركة، حماكاة منها للتجربة األوروبية، متناسية أن 

ي منطقة إقليمية شروطًا للتكامل االقتصادي يف أ
ومتطلبات أساسية ينبغي العمل على توفريها تدرجييا 
حىت حيقق التكامل أهدافه عرب مراحله املختلفة، 
وحبيث يتم اختيار وسائل وآليات وأدوات متنوعة 
لتحقيق هذا التكامل، تتوافق مع ظروف وأوضاع 

  .  )xii(كل منطقة، فلكل منطقة ظروفها وخصوصيتها
   جهود املنظمتني يف جمال التكامل االقتصادي: ثالثا

على الرغم من أن اجلانب االقتصادي مل حيظ 
يف ميثاق املنظمتني مبا حظي به اجلانب السياسي من 
اهتمام، حيث مل يتجاوز امليثاقان فكرة تعزيز التعاون 
بني الدول األعضاء؛ إال اما مل ينصا على أو مل 

ا إىل أسلوب هذا التعاون أو أمناطه أو صيغه، يشري
ويرجع ذلك إىل الظروف واألوضاع اليت نشأت يف 
ظلها هاتان املنظمتان؛ ففي الوقت الذي نشأت فيه 
جامعة الدول العربية، كانت االرتباطات االقتصادية 
اخلاصة لبعض الدول العربية آنذاك مع بريطانيا 

ء يف خضم مرحلة وفرنسا، إضافة إىل أن امليثاق جا
سياسية تطبعها العالقات مع الدول االستعمارية، مبا 
حتمله من توترات ومهادنات، ومل يكن فيها استقالل 
الدول العربية اليت أنشأت اجلامعة قد رسخ بعد؛ وهو 
ما يعين أن يبقى كل شيء ثانويا أمام حماوالت حسم 

، جند من ناحية )xiii(تلك املسائل السياسية احليوية
 1972أخرى أن إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 

جاء كرد فعل على أعمال العدوان على العامل 
اإلسالمي واملقدسات اإلسالمية، وعلى القدس 
بصفة خاصة؛ وهو ما جعل احلفاظ على األماكن 
املقدسة وحتريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيين 

ته على استرجاع حقوقه وحترير أراضيه؛ ومساعد
يأيت يف مقدمة أولويات املنظمة، ليتراجع التعاون 

  .االقتصادي إىل املرتبة التالية

ورغم ذلك، إال أن مثة جهودا قد بذلت 
ملعاجلة هذا الوجه من أوجه قصور العمل املشترك يف 
إطار املنظمتني، مع مالحظة أن مسرية هذا العمل يف 

متشابه إىل حد كبري؛ حيث أبرمت اتفاقات املنظمتني 
لتعزيز التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء، فضالً 
عن إنشاء فروع ذات طابع اقتصادي للمنظمتني، 
وإقامة بعض الوكاالت املتخصصة املستقلة واملرتبطة 

  .))xivا
ويف ضوء ذلك ميكننا تناول جهود كل من 
 املنظمتني يف جمال التكامل االقتصادي؛ وذلك على

  :النحو التايل
جامعة الدول العربية والتكامل  - 1

  االقتصادي 
أُبرم يف إطار جامعة الدول العربية العديد من 
االتفاقيات االقتصادية، فنجد على سبيل املثال قيام 
جملس اجلامعة بإقرار اتفاقية املشترك والتعاون 
االقتصادي بني دول اجلامعة العربية يف الثالث عشر 

، ويعكس حتليل احملتوى الفكري 1950من أبريل 
النظري هلذه االتفاقية، واليت متثل عالمة هامة على 
طريق االرتقاء بالعمل االقتصادي العريب املشترك؛ 
إدراكًا مبكرا للترابط بني غايات األمن والتنمية  
والتكامل، غري أن هذا اإلدراك اتسم بعدم الوضوح 

ة دعت إىل يف طرح هدف التكامل، كما أن االتفاقي
التعاون والتنسيق عرب آليات خمتلفة، دون أن تنشئ 
جهازا فعاالً وكفئًا لتنفيذ عملية التكامل 

، وكان منها أيضا اتفاقية تسهيل التبادل )xv(ومتابعتها
التجاري، وتنظيم جتارة الترانزيت يف سبتمرب 

بة خطوة حنو ختفيض ، واليت اعتربت مبثا1953
احلواجز اجلمركية بني الدول العربية متهيدا 

 1956، ويف الثاين والعشرين من مايو )xvi(لرفعها
امعة، توصي صدر قرار عن اللجنة السياسية للج

مبوجبه احلكومات العربية بتكوين جلنة من اخلرباء 
تتوىل إعداد مشروع كامل للوحدة االقتصادية، 
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واخلطوات اليت جيب أن تتبع لتحقيقها، وطلبت 
اللجنة أن تقدم جلنة اخلرباء تقريرها يف مدة ال 

ودون دخول يف تفاصيل وضع .  تتجاوز أربعة أشهر
ة العربية، والظروف اتفاقية الوحدة االقتصادي

واملالبسات السياسية احمليطة ا؛ فقـد أقـر الس 
، 85االقتصادي مشروع هذه االتفاقية، بقراره رقم 

، وقد قام على أثرها 1957يف الثالث من يونيو 
وقد كانت هذه . جملس الوحدة االقتصادية العربية

االتفاقية تستهدف حتقيق الوحدة االقتصادية العربية 
ملة بني أطرافها، كما كانت متثل خطوة على الكا

سبيل اإلصالح، من ناحية التزام الدول األطراف فيها 
بالقرارات الصادرة بناًء عليها بأغلبية الثلثني، وذلك 
على خالف قاعدة اإلمجاع اليت جرى عليها 

  .)xvii(امليثاق
وقد نصت االتفاقية يف مادا األوىل على 

  :إقامة وحدة اقتصادية كاملة تضمن
حريـة انتقـال األشخاص ورءوس  - 1

  . األمـوال
حريـة تبادل البضائـع واملنتجـات  - 2

  . الوطنيـة واألجنبيـة
الستخدام حريـة اإلقامـة والعمل وا - 3

  .وممارسة النشاط االقتصادي
حريـة النقـل والترانزيت، واستعمال  - 4

  . وسائل النقل واملرافئ واملطارات املدنية
  . حقـوق التملك واإليصاء واإلرث - 5

أما املادة الثانية منها؛ فقد حددت أنه 
للوصول إىل حتقيق هذه األهداف تعمل األطراف 

ة مجركية واحدة، املتعاقدة على جعل بالدها منطق
بتوحيد التعريفة اجلمركية والتشريع واألنظمة 
اجلمركية املطبقة، وتوحيد سياسة االسترياد والتصدير 
واألنظمة املتعلقة ا، وتوحيد أنظمة النقل 
والترانزيت، وعقـد االتفاقات التجارية واتفاقات 
املدفوعات مع البلدان األخرى بصورة مشتركة، 

تعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة وتنسيق السياسة امل
الداخلية، وتوحيد التشريع االقتصادي بشكل يكفل 
للعاملني من رعايا البالد املتعاقدة شروطًا متكافئة، 
وتنسيق السياسيات النقدية واملالية واألنظمة املتعلقة 
ا يف بلدان األطراف املتعاقدة متهيدا لتوحيد النقد 

  .))xviiiا
هذا إىل جانب العديد من املنظمات واالس 
واالحتادات واملراكز املتخصصة اليت تعمل كل منها 
يف قطاع معني أو جمال معني من ااالت الفنية غري  
السياسية؛ كاالقتصاد، والثقافة، والعمل، والنقل، 

واإلسكان واملواصالت، واإلذاعة والربيد، والنقد 
والصحة، ومن ذلك على سبيل املثال املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية، واملصرف العريب للتنمية االقتصادية 
يف إفريقيا، وصندوق النقد العريب، واألكادميية العربية 

  .)xix(للنقل البحري
وجدير بالذكر أن مؤمتر القمة العريب املنعقد 

 بالقاهرة كان قد قرر تكليف 1996يف يونيو 
الس االقتصادي واالجتماعي ببدء اإلجراءات 

 إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، الالزمة
واستنادا إىل . ووضع الربنامج التنفيذي هلذا الغرض

هذا  القرار؛ أصدر الس االقتصادي واالجتماعي 
يف السابع عشر من فرباير  ) 1317(قراره رقم 
، باعتماد الربنامج التنفيذي التفاقية تيسري 1997

لدول العربية لعام وتنمية التبادل التجاري بني ا
1981
)xx( لس أن هذه االتفاقيةحيث اعترب ا ،

 احلرة  توفر اإلطار القانوين إلقامة منطقة التجارة
العربية؛ حيث ينص مشروع الربنامج التنفيذي هذا 
على أن يتم حترير التبادل التجاري بني الدول العربية 
خالل عشر سنوات، اعتبارا من األول من يناير 

، وحىت احلادي والثالثني  من ديسمرب 1998
، على أن تعامل السلع اليت يشملها التبادل 2007

حيث قواعد املنشأ، معاملة السلع الوطنية، من 
واملواصفات الفنية، والرسوم والضرائب احمللية، كما 
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يقضي املشروع مبنع وضع أي قيود غري مجركية على 
االسترياد، ويكون حترير التجارة شامالً املواد اخلام 
الزراعية واحليوانية  والتعدينية، مع السماح باستثناء 

 أن يتم بعض السلع اليت يتم حتريرها تدرجييا، على
خفض التعريفة اجلمركية خالل عشر سنوات بنسبة 

سنويا، حبيث يتم إلغاؤها متاما يف اية فترة % 10
وقد دخلت منطقة التجارة . )xxi(السنوات العشر

العربية احلرة الكربى حيز النفاذ بالفعل يف األول من 
  .، قبل املوعد احملدد هلا بثالثة أعوام2005يناير 

وتكمن أمهية قرار إقامة منطقة التجارة العربية 
احلرة، يف كونه حسم بعض املسائل اليت نشب حوهلا 
ىل اخلالف بني الدول العربية فيما مضى مما أدى إ

عدم تنفيذ االتفاقيات السابقة؛ حيث مت حتديد تاريخ 
مرجعي، ومدة حمددة إلقامة املنطقة، متتد من األول 

 وحىت احلادي والثالثني من ديسمرب 1998من يناير 
، كما مت االتفاق على معاجلة حاالت 2007
 حبسب األصول واألسس الفنية Dumpingاإلغراق 

لعاملية، ومتت املوافقة املعمول ا يف منظمة التجارة ا
على مبدأ  التحرير التدرجيي، وليس اإلعفاء الفوري 
الكامل بالنسبة للسلع الزراعية واحليوانية واملواد 
اخلام، كما متت املوافقة أيضا على إقرار معاملة 

  .)xxii(تفضيلية بالنسبة للبلدان العربية األقل منوا
حلق إن هذه اخلطوة اجلماعية تعد نقطة وا

االنطالق الصحيحة إلقامة السوق العربية املشتركة، 
، )xxiii(واليت تعد أمرا شديد األمهية للعامل العريب

خاصة إذا توافرت هلا آلية مناسبة للمتابعة وحل 
املشكالت اليت تطرأ عند التطبيق، ويرى البعض أن 

مج التنفيذي التفاقية تيسري وتنمية التبادل الربنا
التجاري الذي تقوم عليها منطقة التجارة العربية 

، )xxiv(احلرة هذه؛ يعد خطوة لألمام يف هذا السبيل
ويتوافر له من املقومات ما يسمح بأن حيقق قدرا 

 ببنوده، إىل أكرب من النجاح، يف حالة االلتزام الكامل
جانب تعبئة جهود الدول األعضاء لالستفادة من 

آليات هذا الربنامج، والتسهيالت املقررة يف نطاقه  
لتنشيط حجم املبادالت التجارية العربية، وذلك يف 

  : ضوء الظروف واالعتبارات التالية
مسح الربنامج للدول العربية األطراف أن ترتبط  - 1

 على أسس ثنائية أو باتفاقيات التجارة احلرة،
متعددة األطراف، سواء ما اقتصر منها على 
الدول العربية، أو ما امتد ليشمل دوالً غري 

  .عربية أو تكتالت إقليمية أخرى
يتيح الربنامج االستفادة من االستثناء الذي  - 2

تقرره اتفاقيات اجلات للتكتالت االقتصادية 
لة ومناطق التجارة احلرة، واملتعلق بشرط الدو

األوىل بالرعاية، وذلك إذا ما مت إقامة منطقة 
التجارة العربية احلرة خالل الفترة املنصوص 

  .عليها يف اتفاقيات اجلات؛ وهي عشر سنوات
راعى الربنامج عند حتديد مفهوم املنتج الوطين  - 3

طبيعة اهلياكل اإلنتاجية للدول العربية، 
واعتمادها على االسترياد يف توفري بعض 

ات الصناعة الوطنية، وذلك بإقرار  نسب مكون
واقعية للمكونات الوطنية يف املنتج النهائي، 

  إلمكان تطبيق قواعد اإلعفاء عليها 
أقر الربنامج مبدأ التشاور بني الدول األطراف  - 4

حول النشاطات االقتصادية األكثر تأثرا 
وارتباطًا مبفهوم وأبعاد منطقة التجارة احلرة؛ مما 

ى إرساء آليات ملعاجلة أوجه اخلالف يساعد عل
يف بدايتها، مع حتقيق قدر من املرونة يف تطبيق 

ضمن عوامل -أحكام الربنامج؛ مما ميهد 
 ملزيد من التنسيق والتكامل بني –أخرى

اقتصادات الدول األعضاء يف املدى املتوسط 
  .والطويل

بيد أنه على الرغم من توافر تلك املقومات 
اح الربنامج التنفيذي؛ فإن بدايات اليت تدفع صوب جن

التطبيق العملي إلعالن منطقة التجارة احلرة العربية 
؛ اصطدمت يف الواقع بعقبات 1998الكربى عام 
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عدة ميكننا أن نرصد أبرزها يف جلوء بعض الدول 
العربية إىل اختاذ إجراءات استثنائية أحادية اجلانب 

سلع بالنسبة لبعض السلع، وهو ما عرف باسم ال
املستثناه من حترير التجارة، واليت وصلت يف عشر 

 سلعة، وهو ما ميكن رده إىل 600دول فقط إىل 
ثغرات يف صيغة الربنامج التنفيذي ذاته؛ حيث نص 
إعالن املنطقة احلرة واالتفاقية على أن التحرير هو 

 السلع واملنتجات املتبادلة بني –وليس لكل–لبعض 
 السلع املستثناة قد وضعت وإذا كانت. الدول العربية

قيودا كبرية، وسقفًا منخفضا لتطوير وحترير التجارة 
بني الدول العربية؛ فإن السلع املمكن تبادهلا جتاريا 
هي حمدودة أصالً بسبب عدم وجود تنسيق وتكامل 
إنتاجي، يف ظل غياب التخطيط العام بني الدول 

  .العربية
ؤكد هذا إضافة إىل غياب النصوص اليت ت

على آليات إاللزام يف التطبيق على الدول األطراف 
يف االتفاقية، وغياب النصوص اليت جتعل الدول اليت 
تعرقل التنفيذ أو تتأخر فيه مضطرة إىل االلتزام 
مبستوى التحرير املتحقق؛ حال التحاقها بالتطبيق 
. الفعلي لالتفاقية يف وقت متأخر عن املواعيد املقررة 

ية الدول ما زالت تطبق العديد من كذلك فإن غالب
القيود غري اجلمركية ذات األثر املماثل للقيود 

  . )xxv(اجلمركية، وذلك حتت مسميات متعددة
منظمة املؤمتر اإلسالمي والتكامل  - 1

  :االقتصادي
على الرغم من عدم ورود إشارات صرحية 

مي تتحدث عن التعاون يف ميثاق منظمة املؤمتر اإلسال
االقتصادي فيما بني الدول اإلسالمية، فيما عدا تلك 
اإلشارة املوجزة اليت تضمنتها الفقرة أ من املادة 
الثانية؛ إال أن ذلك ال ينبغي أن يفهم منه بأي حال 
أن اخلطوات اليت اختذت الحقًا يف هذا اال تفتقر 

كام إىل السند القانوين الذي يسوغها طبقًا ألح
، فاحلق إن املبادئ العامة اليت تضمنها )xxvi(امليثاق

اصد اليت نص عليها هذا امليثاق، وكذا األهداف واملق
وإعماالً لقواعد التفسري –فيه؛ تسمح يف واقع األمر 

 بإمكانية التوسع يف تفسريها مبا يكشف –الوظيفي
  .عن وجود هذا السند القانوين

من ميثاق ) أ(وملا كانت املادة الثانية الفقرة 
منظمة املؤمتر اإلسالمي قد اكتفت بإيراد إشارة عامة 

 كأحد أهداف املنظمة؛ لذا إىل التعاون االقتصادي
فقد استلزم األمر ضرورة وضع قواعد قانونية 
تفصيلية لتنظيم هذا التعاون، وقد أبرمت املنظمة يف 
هذا الشان عددا من االتفاقات، منها على وجه 

  : )xxvii(اخلصوص االتفاقيتان التاليتان
االتفاقية العامة للتعاون االقتصادي والفين  - 1

والتجاري فيما بني الدول األعضاء يف 
  . منظمة املؤمتر اإلسالمي

اتفاقية تشجيع ومحاية وضمان  - 2
االستثمارات بني الدول األعضاء يف 

  . منظمة املؤمتر اإلسالمي
تعمل االتفاقيتان على وضع إطار قانوين، 

 االقتصادي بني الدول ميكن من خالله حتقيق التعاون
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، فتهدف االتفاقية 
العامة إىل تشجيع انتقال رءوس األموال 
واالستثمارات،واملشروعات املشتركة، وتبادل 
املعلومات واخلربات الفنية، وتنمية التبادل التجاري 
بني الدول األعضاء، ودف اتفاقية تشجيع ومحاية 

تثمارات إىل تشجيع االستثمارات بني وضمان االس
الدول األعضاء، ومحايتها من املخاطر 

  . )xxviii(التجارية
  

 االتفاقية العامة للتعاون االقتصادي - أوالً
  :يوالفين والتجار

متثل اهلدف من وضع االتفاقية يف إجياد إطار 
قانوين للتعاون االقتصادي، ميكن من خالله دعم 
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التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول اإلسالمية؛ 
  : وذلك من خالل

توفري أفضل الظروف لتقدم الدول األعضاء  -
ومنوها االقتصادي، ورفع مستوى معيشة 

  . شعوا
ات واإلمكانيات االستفادة من الطاق -

االقتصادية والبشرية والفنية املتاحة يف العامل 
اإلسالمي، وحشدها واستغالهلا على أفضل 
وجه، يف إطار التعاون الوثيق بني الدول 

  .األعضاء ملا فيه خري شعوا ورخائها
وهكذا، فقد نصت هذه االتفاقية على ثالثة 
جماالت للتعاون املشترك بني الدول األعضاء؛ هي 
جماالت التعاون االقتصادي، والتعاون الفين، والتعاون 

  . التجاري
يف جمال التعاون االقتصادي حددت االتفاقية 
السبل اليت ميكن من خالهلا حتقيق هذا التعاون؛ 

  : وذلك عن طريق 
تشجيع انتقال رءوس األموال  -

  . واالستثمارات
  .  تشجيع إنشاء املشروعات املشتركة -
م اإلمكانيات املتوفرة يف تشجيع استخدا -

  .                                                                                                            جمال اإلنتاج الغذائي
وىف جمال التعاون الفين، تعمل الدول 
األطراف يف االتفاقية على حتقيق التعاون الفين فيما 

  : بينها عن طريق
  . تبادل املعلومات الفنية -
  . تبادل األيدي العاملة -

أما يف جمال التعاون التجاري، فإن التجارة 
تعد وسيلة هامة لتنمية العالقات االقتصادية الدولية، 

ومن هنا فإن االتفاقية . ولنقل املعلومات واخلربات
تدعو الدول األطراف فيها إىل أن تتعاون يف األمور 

  :التجارية من خالل

انتهاج بتنمية املبادالت التجارية، وذلك  -
هذه الدول لسياسة جتارية خارجية تعتمد 

توفري معاملة جتارية متساوية وغري : على
متييزية جتاه بعضها البعض، وتوسيع وتنمية 
حجم التبادل التجاري فيما بينها، وإعطاء 
  . معاملة خاصة للدول األطراف األقل منوا 

 التجارية؛ وذلك من تبادل املعلومات -
خالل إنشاء مركز للتنمية التجارية بني 
الدول اإلسالمية، تكون مهمته الرئيسية 
العمل على نشر املعلومات التجارية، 
وتنمية املبادالت التجارية بني الدول 

  . األعضاء
واحلق إن هذه االتفاقية تضمنت العديد من 

ية أا تربط بني التنمية االقتصاداملزايا، منها 
واالجتماعية يف الدول األعضاء، كما أا قررت 
بعض املفاهيم اهلامة؛ مثل إعطاء األولوية يف العمل 
لأليدي العاملة يف البلدان األعضاء، وتشجيع انتقال 
رءوس األموال واملشروعات املشتركة، وتوجيه 
الدول األعضاء إىل أمهية حتقيق األمن الغذائي، 

  .بادالت التجاريةوتبادل اخلربات، وتشجيع امل
ومن مث يتبني لنا أن اهلدف من االتفاقية هو 
وضع إطار قانوين للتعاون االقتصادي والفين 
والتجاري بني الدول األعضاء يف املنظمة، وليس 
إنشاء وحدة اقتصادية أو سوق مشتركة أو احتاد 

  . مجركي بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر
 اهلدف خطوة  كان هذاإذاوعلى هذا فإنه 

هامة وجادة يف دعم التعاون بني الدول اإلسالمية؛ 
فإنه كان جيب أن يتبعه خطوات تنفيذية أخرى، 

  . وهذا ما مل حيدث حىت اآلن 
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 اتفاقية تشجيع ومحاية ضمان -ثانيا

  :االستثمارات
متثل اهلدف األساسي من االتفاقية يف توفري، 

ا يسمح حبرية انتقال وتنمية املناخ املالئم لالستثمار مب
املوارد االقتصادية فيما بني الدول اإلسالمية، على 
النحو الذي يكفل االستغالل األمثل هلذه املوارد، ومبا 
خيدم أغراض التنمية والتقدم يف الدول اإلسالمية، 

فاالتفاقية . ويؤدي إىل رفع مستوى معيشة شعوا
 الدول تسعى إىل توفري املناخ املناسب لالستثمار يف

اإلسالمية، من خالل وضعها لضمانات ملزمة 
حلماية املستثمرين واالستثمارات، ولقواعد عامة 

  .)xxix(لتنظيم االستثمار
يف ضوء هذا اهلدف، متثلت أهم مالمح تلك 
االتفاقية يف عدة نقاط، ميكننا تناوهلا على النحو 

  : التايل
ر، ويتم ذلك من تشجيع االستثما - 1

  :خالل
التوسع يف جماالت االستثمار، من خالل  -

السماح لألطراف املتعاقدة بانتقال رءوس 
األموال فيما بينها، وباستخدامها يف 
جماالت االستثمار، وذلك على أساس من 
حتقيق املصلحة املشتركة والنفع املتبادل 

  . ألطراف االستثمار
 ومن ذلك تقدمي احلوافز جلذب االستثمار، -

احلوافز التجارية واجلمركية واملالية 
والضريبية والنقدية؛ أي إن الدول األطراف 
عليها أن تعمل على تقوية التنظيمات 
القانونية واملؤسسية؛ الجتذاب املستثمرين 

  . من الدول األطراف األخرى
 القواعد العامة لتنظيم االستثمار، ويتم ذلك -2

  : من خالل
  .مور االستثمار يف إقليمهاتنظيم الدولة أل -

  .التزام املستثمر بقوانني الدولة املضيفة -
  . شرط الدولة األوىل بالرعاية -
استمرار نفاذ االتفاقية على االستثمارات  -

  . املنشأة يف ظلها
  :  ضمانات االستثمار، ويتم ذلك من خالل-3

  . االلتزام حبماية ملكية املستثمر  -
  . موالحرية حتويل رءوس األ -
حرية التصرف يف ملكية رأس املال  -

  . املستثمر
  .احلق يف التعويض -
  . اللجوء إىل القضاء الداخلي -
 تسوية منازعات االستثمار؛ فقد نصت االتفاقية -4

على أن يتم إنشاء جهاز لتسوية املنازعات الناشئة 
عن هذه االتفاقية، حيل ما قد ينشأ من املنازعات، 

  . أو التحكيمعن طريق التوفيق 
وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية قد تضمنت 
تشجيعا ومحايةً وضمانا لالستثمارات، كما وضعت 
االتفاقية نوعا من التوازن بني مصاحل الدول املضيفة 
لالستثمارات، ومصاحل الدول صاحبة هذه 

  . االستثمارات
وكما هو احلال يف جامعة الدول العربية؛ 

من املؤسسات ة كبرية فقد مت إنشاء جمموع
االقتصادية، للعمل على حتقيق التعاون االقتصادي بني 
الدول األعضاء، وتغطى هذه املؤسسات خمتلف 
أوجه النشاطات االقتصادية والتجارية والفنية، ومن 

  :)xxx(أمثلة ذلك
اللجنة اإلسالمية للشئون االقتصادية  - 1

جتماعية، والىت مت إنشاؤها والثقافية واال
   .1976عام 

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي  - 2
، واليت قرر مؤمتر )كوميسك(والتجاري 

 1981القمة اإلسالمي الثالث عام 
  . إنشاءها
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مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  - 3
واالجتماعية والتدريب، والذي قرر مؤمتر 

  . قامته إ1977وزراء اخلارجية الثامن عام 
املركز اإلسالمي للتكنولوجيا، والذي مت  - 4

  . يف دكا بنجالدش1978إنشاؤه عام 
البنك اإلسالمي للتنمية، والذي أنشئ عام  - 5

1973   
صندوق التضامن اإلسالمي، والذي أنشئ  - 6

مبوجب قرار من مؤمتر القمة اإلسالمية 
، وهدفه هو مساعدة 1974الثاين عام 

 تواجه كوارث الدول اإلسالمية اليت
طبيعية أو صعوبات اقتصادية ماليا، 
وكذلك دعم اجلاليات واألقليات 
اإلسالمية لرفع مستواها الثقايف 
واالجتماعي والديين، باملسامهة يف إقامة 

  . )xxxi(املساجد ا، ودعمها ماليا ومعنويا
 بني دول التكامل االقتصادي معوقات -ثالثًا

  : املنظمتني
على الرغم من املساعي اليت تبذهلا كل من   

جامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي 
لتحقيق التكامل االقتصادي بني اعضائهما، إال أن 

تكامل ظل دون املستوى، ويرجع ذلك إىل هذا ال
العديد من املعوقات، ميكننا رصدها على النحو 

  : التايل
ضعف القاعدة اإلنتاجية لدى الدول  - 1

يعد ضعف التركيب : العربية واإلسالمية
القطاعي هلياكل اإلنتاج يف الدول العربية 
واإلسالمية؛ هو العامل الرئيسي لضعف 

ه الدول، كذلك التجارة البينية بني هذ
غياب التنسيق القومي من أجل إقامة 
هياكل إنتاج تتكامل راسيا على مستوى 
العامل العريب واإلسالمي، وتتكامل مراحلها 
وحلقاا يف الصناعات واألنشطة املختلفة، 

وذلك يف إطار تقسيم العمل والتكامل 
اإلمنائي، فلقد اختذت سياسات اإلنتاج 

مل العريب واإلسالمي والتنمية لدى دول العا
اجتاهات خمتلفة من دولة ألخرى؛ ومن مث 
مل حتدث تنمية حقيقية هلذه الدول؛ حيث 
تعددت األسواق القطرية املختلفة رغم 

وقد اتبعت هذه . ضيقها واخنفاض اإلنتاج
الدول سياسة إنتاجية منفردة لكل منها، 
دون وجود أي تنسيق مع باقي الدول 

 حواجز األخرى، ووضعت كل منها
مجركية؛ ومن مث فقد أنشأت أسواقًا ضيقة 
وضعيفة منغلقة على نفسها، كما ركزت 
هذه الدول على الصناعات االستهالكية 
واملعمرة، والىت تستخدمها فئة حمدودة من 

  .)xxxii(أفراد اتمع 
اختالف السياسات االقتصادية بني الدول  - 2

اعتنقت الدول العربية : العربية واإلسالمية
واإلسالمية سياسات اقتصادية خمتلفة، 

 لكل دولة سياستها وأهدافها، وأصبح
فبعضها يتبع نظاما اقتصاديا مغلقًا، يقوم 
على التخطيط املركزي، ومتلك الدولة 
لكل وسائل اإلنتاج، يف ضوء تأميم مجيع 

  . املشروعات اإلنتاجية
ويتبع البعض اآلخر  نظام االقتصاد احلر، 
القائم على حرية االسترياد والتصدير، واالعتماد على 

طاع اخلاص يف معظم جماالت اإلنتاج واخلدمات الق
واألنشطة االقتصادية األخرى، يف حني اعتنقت دول 
أخرى نظام االقتصاد املختلط، والذي جيمع بني نظام 

  .السوق والنظام املغلق 
وقد ترتب على هذا االختالف اتباع 
سياسات اقتصادية خمتلفة، سواء يف ااالت الصناعية 

اخلدمية؛ ومن مث التفاوت الكبري يف أو الزراعية أو 
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سياسات االسترياد والتصدير، والتواجد يف السوق 
  . )xxxiii(العاملي
  :ضعف اإلرادة السياسية - 3

تلعب اإلرادة السياسية دورا كبريا يف 
تعميق أزمة التكامل على املستويني العريب 

اسية الساعية إىل واإلسالمي؛ فلم تتوافر اإلرادة السي
عدم : حتقيق التكامل، ويرجع هذا الضعف إىل

وضوح الرؤية احلقيقية للفوائد الكبرية اليت تعود على 
هذه الدولة من قيام التكامل االقتصادي وعدم توافر 
املعلومات الكافية والالزمة لبيان الوضع احلقيقي هلا، 
وعدم االقتناع الكامل لدى أصحاب القرار السياسي 

، وال شك أن اخلالفات )xxxiv(ديتها وجدواهاجب
ل تلعب دورا سلبًا السياسية بني حكومات تلك الدو

يف جماالت العالقات االقتصادية عموما، ونظرا 
الستمرار ضعف هذه العالقات ستظل هذه اخلالفات 
  . قائمة ومؤثرة، طاملا أا مرتبطة بالقرارات السياسية

 اتسمت وسائل وأساليب حماوالت التكامل -4
والعمل املشترك بنظرة مثالية شكلية جتاه الواقع 

ي، فلم جترِ يف سياق العمل االقتصادي االقتصاد
املشترك حماوالت جدية لرصد التضاريس االقتصادية  
واالجتماعية املتمايزة لكل قطر عريب، ومن يستعرض 
وقائع األعمال التحضريية ملختلف االتفاقات 
االقتصادية العربية واإلسالمية، فإنه ال جيد أي 
دراسات أو عروض وافية للخصائص واملعطيات 
املتاحة، سواء يف كل قطر على حدة، أو على صعيد 

  . االقتصاد العريب واإلسالمي كله
 كما افتقر أسلوب العمل املشترك ذاته إىل -5

املصداقية والواقعية؛ حيث مال إىل املبالغة، وتبين 
شعارات الوحدة الكاملة، دون أن يراعي الواقع 
ومتطلباته، ودون أن خيلق خطوات متدرجة وحمددة 

  .بىن فوق بعضها البعضت

 املدخل االقتصادي يف مبادرات اإلصالح -رابعا
  والتطوير 

يف ضوء تلك احلقائق اليت رصدا الورقة 
سواء يف إطار جامعة الدول -حول واقع التعاون 

 أضحى التكامل -العربية أو منظمة املؤمتر اإلسالمي
االقتصادي بني الدول األعضاء ضرورة ملحة؛ كأحد 

إلصالح والتطوير، اليت حترص عليها مداخل ا
  : املنظمتان، وذلك على النحو التايل

جامعة الدول العربية والتكامل االقتصادي  - 1
  . كمدخل لإلصالح

ميكن القول بأن للمدخل الوظيفي يف 
صورته االقتصادية أمهية خاصة يف املبادرات اليت 
طرحت إلصالح املنظمة، وذلك إذا نظرنا إىل تلك 

فقد ركزت ، )xxxv(ات كل منها على حدةاملبادر
القتصادي املبادرة الليبية على وجوب حتييد العمل ا

املشترك عن اخلالفات السياسية العربية، أما املبادرة 
السعودية؛ فقد أكدت على أن الدول العربية لن 
تقوى على منافسة االقتصادات الصناعية والتكتالت 
اإلقليمية القوية، يف اقتصاد عاملي مفتوح؛ لو بقيت 
ضعيفة ومشرذمة، فالعمل االقتصادي املشترك هو يف 

يق األكثر فعالية لتحقيق االستغالل األمثل النهاية الطر
ملوارد العامل العريب االقتصادية، وإلطالق عجلة النمو 
املستدمي، والتباين القائم بني االقتصادات العربية، 
والذي كان عقبة يف وجه حماوالت العمل االقتصادي  
املشترك يف السابق، وقد يصبح يف ذاته من املسببات 

ة التكامل االقتصادي، وقيام الرئيسية لنجاح مسري
سوق عربية مشتركة، لو أحسن استغالله بالشكل 
الذي حيقق امليزات التفاضلية لكل دولة عربية يف 

ولقد تضمنت املبادرة السعودية دراسة . سوق واحد
شاملة ملوضوع التكامل االقتصادي العريب، كأساس 
لعرض استراتيجية التطوير من وجهة نظرها، واليت 

على عناصر عدة، من بينها وضع برنامج طويل تقوم 
األمد للعمل االقتصادي املشترك، ذي أهداف 
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واقعية، يأخذ يف االعتبار األوضاع واملعطيات 
االقتصادية القائمة يف خمتلف الدول العربية، وتنفيذ 
مرحلي متدرج هلذه األهداف، مبا يضمن معاجلة 

تنفيذ  صحيحة لكافة املشاكل والعقبات، حبيث يتم ال
الكامل لكل مرحلة قبل االنتقال إىل املرحلة اليت 
تليها، وحتقيق التناسق التام بني األنظمة االقتصادية 
يف الدول العربية، من خالل استكمال عملية 
اإلصالح االقتصادي، مبا يؤدي إىل اعتماد النظام 
احلر، وتغليب دور القطاع اخلاص كمحرك للنشاط 

اللتزام السياسي الكامل من االقتصادي، إضافة إىل ا
قبل مجيع الدول العربية بأمهية العمل االقتصادي 
املشترك وأهدافه؛ ومن مث فقد طالبت املبادرة 
السعودية بوضع اتفاقية جديدة وشاملة للعمل 
االقتصادي املشترك، تبدأ من  استكمال منطقة 
التجارة احلرة العربية الكربى، وتضع أهدافًا مرحلية 

تبع التسلسل املنطقي لعملية التكامل دقيقة، ت
االقتصادي، كما طالبت بإعادة النظر يف اتفاقيات 
العمل االقتصادي املشترك السابقة؛ من أجل تنسيق 
أهدافها، وإزالة العوائق اإلدارية والبريوقراطية اليت 

كذلك فقد طالبت  . تعيق منو التجارة العربية البينية
طقة التجارة العربية احلرة املبادرة السعودية بتطبيق من

، على أن تكون خالية 2005بشكل ائي يف عام 
من مجيع االستثناءات والقيود اإلدارية والفنية، 
وبضرورة الوصول إىل االحتاد اجلمركي يف فترة ال 
تتعدى عشر سنوات؛ متهيدا إلقامة السوق العربية 

  . املشتركة، إضافة إىل وجوب دعم القطاع اخلاص
ملبادرة املصرية؛ فقد عربت عن ذات أما ا  

إن أحد املداخل الرئيسية : "التوجه حني ذهبت إىل
خلروج النظام العريب من أزمته الراهنة؛ هو مدخل 
التكامل االقتصادي، وهو ما تشري إلية خربة عدد من 

ومن مث ويف ". جتارب التكامل اإلقليمي الناجحة
ور فيها حماولة منها لكسر احللقة املفرغة اليت تد

جهود التكامل االقتصادي؛ طرحت املبادرة املصرية 

أفكارا من قبيل عمل مسح شامل ملا مت التوصل إليه 
من جهود يف هذا السبيل، وبيان مدى تكاملها أو 
تضارا، مبا يتيح رؤية واضحة وختطيطًا سليما 
ملستقبل التكامل االقتصادي العريب، كما طالبت 

بني القطاعات االقتصادية بإقامة جلان للتنسيق 
املتماثلة يف الدول العربية املختلفة، وأكدت على عدم 
اشتراط انضمام كافة الدول األعضاء يف اجلامعة 
ملشروعات التكامل، أو مشوهلا جلميع القطاعات، 
أسوة بالتجربة األوروبية اليت بدأت بست دول فقط، 
ويف قطاع احلديد والفحم فحسب، مث توسعت بعد 

يف عضويتها، ويف قطاعاا، على ما هو ذلك 
معروف، وطالبت املبادرة املصرية كذلك بتشجيع 

  . القطاع اخلاص يف جمال التكامل االقتصادي العريب
أما املبادرة اليمنية؛ فقد ذهبت إىل أن   

يهدف إىل حتقيق التكامل " احتـاد الدول العربية"
 بني االقتصادي، باعتبار أن تنمية املصاحل املشتركة

الدول األعضاء، واالندماج االقتصادي؛ مها املدخالن 
احلقيقيان للتوحد السياسي، وقد ركزت املبادرة يف 
هذا السياق على تشجيع القطاع اخلاص يف جمال 

  . مشروعات التكامل االقتصادي
أشارت املبادرة القطرية إىل أمهية يف حني 

يف منهج االقتراب غري املباشر أو املدخل الوظيفي، 
مواجهة التحديات العاملية واإلقليمية؛ حيث حتولت 
التنمية إىل هـم عاملي، جعلها ختضع يف مواصفاا 
إىل حد كبري الحتياجات الدول املتقدمة، وهكذا 
يربز التعجيل بقيام السوق العربية املشتركة كأفضل 
الردود على هذه التحديات، هذا باإلضافة إىل أن 

سلة من التداعيات اإلجيابية، قيام السوق يؤدي إىل سل
لعل أمهها تقليص الرتاعات واخلالفات والتوترات  
واحلساسيات اليت أصبحت مسة مزمنة للعالقات 

العربية؛ فتحول السوق إىل حقيقة واقعة /العربية
سيؤدي إىل بروز مؤسسات وبىن حتتية جديدة،  
ستخفف بالضرورة من وطأة التركيبة  السياسية 
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اهنة، وتفسح اال أمام عالقات تقنية والثقافية الر
مؤسساتية، تفرض أمناطاً من املوضوعية والشفافية 
والدقة يف التعبري والسلوك، ومن مث جاءت مطالبة 
املبادرة القطرية بالتعجيل بإقامة السوق العربية 
املشتركة، وترسيخ مفهوم الشراكة يف التعامل مع 

  . التجمعات اإلقليمية  والدولية
لبت املبادرة السودانية بتفعيل وطا  

املؤسسات العاملة يف اال االقتصادي، وإحياء 
مشروعات منطقة التجارة احلرة والسوق العربية 
املشتركة؛ حيث دعت إىل اختاذ اخلطوات العاجلة 
لصياغة استراتيجية عربية شاملة، لتأسيس ضة عربية 
 جديدة، تدرأ املخاطر، وتقيم القواعد واملرتكزات
املمكنة لتحقيق ما نصبو إليه من توحد، وتكامل 
وقدرة على الدفاع عن مصاحلنا، ويف هذا السياق 
ركزت املبادرة على عدة متطلبات لتحقيق ذلك، من 
قبيل تفعيل كل املعاهدات واالتفاقيات والقرارات 
الصادرة عن املنظومة العربية، والنظر املدقق يف 

املتخصصة اليت االستراتيجيات العربية العامة و
صدرت عن اجلامعة، وعن وكاالا املتخصصة،و 
بعث احليوية يف املشروعات القومية الكربى؛ مثل 
جملس الوحدة االقتصادية العربية، ومنطقة التجارة 

  .احلرة العربية الكربى، والسوق العربية املشتركة
وجدير باملالحظة يف هذا السياق أن   

اهتماما كبريا مبادرات اإلصالح هذه قد أولت 
للقطاع اخلاص العريب يف قيادة جهود التكامل 

؛  فقد طالبت املبادرة )xxxvi(االقتصادي العريب
املصرية على سبيل املثال بدخول القطاع اخلاص 

 بالثقل الذي يتناسب وتنامى دوره يف العريب
االقتصادات العربية، يف جمال التكامل االقتصادي  
. العريب؛ بغرض حترير قرار التكامل من سيادة الدولة

كما تضمنت املبادرة السعودية عرضا شامالً هلذا 
التوجه؛ حيث أشارت إىل أنه من الضروري  إعطاء 

وتوصيات القطاع أمهية خاصة يف املرحلة املقبلة لرأي 

اخلاص يف كل ما يسهل مسرية التكامل االقتصادي، 
والستيضاح العقبات اليت تعترض جهوده يف هذا 

  .اال ومعاجلتها
وانطالقًا من أمهية تنمية دور القطاع اخلاص 
العريب يف جهود العمل االقتصادي املشترك يف املرحلة 

نظر يف املقبلة؛ افترضت املبادرة السعودية إمكانية ال
أن تقوم الصناديق التنموية باملسامهة مع احلكومات 
العربية، بإنشاء بنك استثمار عريب مشابه لبنك 
االستثمار األورويب، يعمل على متويل مشاريع 
القطاع اخلاص يف مجيع الدول العربية، خباصة 
املشاريع اليت تقع ضمن أهداف مراحل التكامل 

 العمل االقتصادي االقتصادي احملددة يف استراتيجية
  . العريب املشترك اجلديدة

كذلك فقد أشارت إىل ذات املعاين املبادرة 
اليمنية؛ حني دعت إىل دعم وتشجيع  القطاع 

إلرساء عالقات " احتـاد الدول العربية"اخلاص يف 
شراكة حقيقية بني دول االحتاد، ومبا يسهم بشكل 

  .  فاعل يف حتقيق التكامـل االقتصادي العريب
كذلك فقد أولت هذه املبادرات اهتماما   

كبريا باآلليات والوسائل الواقعية الالزمة لتحقيق 
التكامل االقتصادي العريب، فانطوت بعضها على 
توجهات عدة حتقق مبدأ التدرج، ومرونة البنية 
اهليكلية، فضالً عن إعمال مبدأ التعويض والتأهيل، 

قود عملية إىل جانب اعتماد منهج القاطرة اليت ت
 من ذلك ما أشارت إليه املبادرة . )xxxvii(التوحيد

املصرية من إمكانية اقتراح مشروعات للتكامل 
االقتصادي العريب، ال تشتمل بالضرورة على كل 
الدول األعضاء، أو مجيع القطاعات االقتصادية، وإمنا 

ق عوائد يكون شرطها الوحيد هو قدرا على حتقي
إجيابية لألطراف املشاركة فيها، ولو بدرجات 
متفاوتة، أو يف جماالت خمتلفة، وحبيث يؤدي النجاح 
يف مثل هذه املشروعات اجلزئية إىل إقدام مزيد من 
الدول على املشاركة فيها، وفقًا ملا عرفته اخلربة 
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أما املبادرة السعودية، واليت . األوروبية يف هذا الصدد
توجهات مماثلة؛ فقد أكدت على أمهية انطوت على 

منح فترة انتقالية مناسبة للدول العربية املشاركة، 
وعدم اشتراط مبدأ اجلماعيــة، فاألهم هو ضمان 
تناسق وتوحد األهداف والسياسات؛ األمر الذي 
يساعد على تنفيذ اخلطوات العملية اجلدية حنو حتقيق 

 هو ما هدف التعاون االقتصادي العريب الشامل، و
يقود الدول العربية األخرى غري الراغبة يف االنضمام 
إىل جهود التكامل اآلن إىل االنضمام إليها الحقًا بعد 
أن تتولد لديها قناعة جبدوى هذا  التكتل 

  . االقتصادي
أما املبادرة اليمنية؛ فقد أضافت إىل ذلك   

مبدأ التعويض للدول اليت قد تتضرر يف املراحل 
رامج ومشروعات التكامل االقتصادي األوىل من ب

من ناحية، ومبدأ التأهيل ملساعدة الدول ذات 
األوضاع اخلاصة حىت تتمكن من اللحاق بركب 

ومن مث فقد اقترحت . التكامل من ناحية  ثانية
املبادرة اليمنية إنشاء صندوق الدعم والتطوير 
املشترك، الذي يهدف إىل تأهيل الدول األعضاء مبا 

  . قارب يف مستوى التقدم االقتصادي والتقين حيقق الت
واحلق إنه إذا كانت مبادرات اإلصالح   

املطروحة قد أولت عناية خاصة للتكامل االقتصادي 
العريب، والبتكار هياكل مؤسسية هلذا القطاع اهلام؛ 
فإنه مما جتدر اإلشارة إليه يف  هذا الصدد أن أمر 

ة إىل مزيد إصالح العمل العريب املشترك ليس حباج
من االتفاقات واملؤسسات، وإمنا هو حباجة باألساس 
إىل إرادة سياسية حقيقية، تعمل على حتقيق أهداف 

ذلك أن ما هو موجود بالفعل . اإلصالح املنشودة
من اتفاقات ومؤسسات كثري، فإذا جنحنا يف جتميعه، 
وأعدنا التأكيد عليه وتفعليه يف بيان خاص يصدر عن 

، ويتم إدراجه كملحق مليثاق اجلامعة؛ القمة العربية
. فإننا نكون قد خطونا خطوة كبرية يف هذا الطريق

فمعاهدة الدفاع العريب املشترك والتعاون االقتصادي 

 ما زالت متثل ذروة االتفاقيات 1950لعام 
واملعاهدات املوقعة من الناحية  النظرية اردة، واليت 

األمن واالقتصاد، حتوي إطارا تكامليا يف جماالت 
على درجة كبرية من األحكام، ولكنها وبعد مرور 
ما يربو على نصف قرن على إبرامها؛ مل تطبق على 
حنو صحيح، وهو ذات ما ينطبق على كافة جهود 
التكامل والتعاون االقتصادي العريب املشترك؛  

، 1957فاتفاقية الوحدة االقتصادية العربية لعام 
؛ 1964لعربية املشتركة لعام وقرار إنشاء السوق ا

يغطيان أغلب ما جاء مببادرات اإلصالح املطروحة 
يف اآلونة الراهنة، بل إن ما لدى جملس الوحدة 
االقتصادية من املعلومات والدراسات واملشروعات 
كان ومل يزل يكفي ويزيد على ما حيقق األهداف 
الواردة بتلك املبادرات، غري أن املطلوب هو اإلرادة 

سياسية واالقتناع احلقيقي جبدوى التكامل ال
  . )xxxviii(االقتصادي العريب

فالعمل العريب املشترك هو يف املقام األول   
قرار سياسي، وهناك أولوية لاللتزام السياسي يف 

اقتصادي أو (حتقيقه وجناحه،  فأي طريق هلذا العمل 
 االلتزام السياسي؛ يف غياب مثل هذا) غري اقتصادي

قد يوجد بعض أشكال العمل العريب املشترك،  وقد 
حيقق بعض الفوائد املشتركة واملنافع املتبادلة، ولكنه 
يبقى بعيدا كل البعد عن حتقيق إجناز حقيقي يف هذا 
السبيل، ذلك أن ترتيب أولويات التكامل االقتصادي 
ية العريب، وامتداد آثاره إىل  السياسات االقتصاد

الداخلية يف الدول العربية؛ رمبا كان هو األكثر أمهية 
وجناحا يف حتقيق هذه الغاية، فهناك قطاعات تتطلب 
دفع التعاون بالفعل؛ كقطاعات اخلدمات واالستثمار 
والزراعة والصناعة، كما توجد أزمات ملحة تفرض 
نفسها على اتمعات، وعلى صناع القرار العريب،  

 الغذاء وأزمة املعرفة، ولو جنحت ولعل أمهها أزمة
جمموعة من الدول العربية يف أن تلتقي حول 
استراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه األزمات أو 
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إحداها؛ فسوف تتحول هذه االستراتيجية إىل 
قاطرة، جتر كافة الدول العربية حنو اقتصاد عريب 

، أو إن شئت فقل )xxxix(ةمتكامل يف أقصر فترة ممكن
إن اجلامعة العربية ال ينقصها بالضرورة اإلطار 
القانوين، بقدر ما تنقصها اإلرادة السياسية اليت 
تستطيع أن تترجم هذا اإلطار إىل خطوات عملية 

  . )xl(ملموسة
منظمة املؤمتر اإلسالمي والتكامل  - 2

  : االقتصادي كمدخل لإلصالح
يقف العامل اإلسالمي اليوم على مفترق "

ق تارخيي، يف خضم تغريات عاملية، وحتديات يطر
 مستقبله، وينبغى علينا وحنن انعكاسات هائلة علىو

خنط طريقنا إىل املستقبل أن ننظر إىل ماضينا بعني 
ذه الكلمات املعربة؛ أشار األمني العام ". ناقدة

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إىل الضرورة امللحة اليت 
أضحى العامل اإلسالمي، يف أشد احلاجة إليها؛ 

  جذرية وحقيقية لتطوير منظمةاتإلدخال إصالح
املؤمتر اإلسالمي، شريطة أن تكون هذه اإلصالحات 
ليست جمرد إصالحات شكلية؛ وإمنا إصالحات 
واقعية فعلية حقيقية، تواجه نقاط الضعف والقصور 
اليت تعاين منها املنظمة يف عملها، خاصة يف ضوء 

  . )xli(الكم اهلائل من املهام اليت تضطلع به
فالبد من التعامل مع هذه التحديات من 
خالل رؤية استراتيجية ختطط ملستقبل األمة، 
وتواكب املتغريات الدولية وتطوراا، من أجل بلورة 
 رؤية تستشرف آفاق املستقبل، مبا ميكن العامل
اإلسالمي من التعامل مع حتديات القرن احلادي 
والعشرين، باالستناد إىل إرادة مجاعية، وعمل 

  . )xlii(إسالمي مشترك 
ومن هذا املنطلق، جاءت دعوة امللك عبد 

 األمة اهللا بن عبد العزيز إىل عقد اجتماعات ملفكري
وعلمائها، من أجل حبث الوضع العام للعامل 

اإلسالمي، واستشكاف أفضل احللول والسبل 
  . الكفيلة بتوحيد الصفوف

وبالفعل عقد املنتدى التحضريي للعلماء 
واملفكرين املسلمني من دول منظمة املؤمتر اإلسالمي 

، وقد 2005 سبتمرب 11 إىل 9مبكة املكرمة، من 
جلنة : م يف ثالث جلان هيأجرى العلماء مداوال

الشئون السياسية واإلعالمية، وجلنة االقتصاد والعلوم 
والتكنولوجيا، وجلنة الفكر اإلسالمي والثقافة 

وقد أنتج املنتدى حتليالت للتحديات . والتعليم
الراهنة اليت يواجهها العامل اإلسالمي، ووضع رؤية 

ال من للعقد القادم، واقترح أعماالً حمددة يف كل جم
، خاصة اال االقتصادي؛ ملا )xliii(هذه ااالت

يشكله التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية من 
أمهية يف تعزيز تضامنها، وتعظيم استفادا من مزايا 

  .العوملة وتفادي سلبياا
ال االقتصادي كأحد  أمهية اقد تأكدتو

حيث أكد آليات التكامل بني دول العامل اإلسالمي؛ 
يف دورته الثالثة، (مؤمتر القمة اإلسالمي االستثنائي 

)  2005 ديسمرب 8و 7املنعقدة يف مكة املكرمة يف 
مواجهة "يف بيانه اخلتامي، والذي جاء حتت عنوان 

التضامن يف : حتديات القرن احلادي والعشرين
؛ أكد على األمهية اليت ميثلها اجلانب "لالعم

االقتصادي يف حتقيق التكامل بني دول العامل 
اإلسالمي، وأن تفعيل التعاون يف ااالت االقتصادية 

وحتقيق يساهم بال شك يف تدعيم التعاون املطلوب، 
التكامل املنشود؛ ومن مث فقد حرص البيان على 

  : املطالبة بـ
مثل للموارد البشرية أمهية االستخدام األ -

والطبيعية واالقتصادية املتوفرة يف العامل 
اإلسالمي، واالستفادة منها يف تعزيز 
التعاون بني دوله، والعمل على تنفيذ خطة 

  . العمل الرامية إىل تطوير هذا التعاون
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دراسة إمكانية إنشاء منطقة للتجارة احلرة  -
بني الدول األعضاء، واالنضمام إىل 

ات والقرارات املربمة وتنفيذها، االتفاقي
ودعم أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون 

  ).كومسيك(االقتصادي والتجاري 
حتقيق زيادة كبرية يف التجارة البينية بني  -

إنشاء وذلك من خالل الدول األعضاء؛ 
  .املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

زيادة رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية؛  -
كينه من تلبية احتياجات الدول لتم

  . األعضاء
التأكيد على حيوية دور القطاع اخلاص يف  -

  . التنمية
التعاون يف جمال بناء القدرات ومكافحة  -

الفقر والبطالة، وحمو األمية، واستئصال 
األمراض؛ مثل اإليدز واملالريا والسل، 
والسعي حلشد املوارد الالزمة لذلك، من 

 خاص يف البنك خالل تأسيس صندوق
  .اإلسالمي للتنمية

دعم التنمية يف إفريقيا ومبادرة النيباد،  -
  . ووضع برنامج خاص لذلك 

االلتزام بتحقيق أهداف األلفية التنموية،  -
من خالل اختاذ التدابري املالئمة للتخفيف 

  . من وطأة الفقر يف الدول األعضاء
تشجيع مبادرات الدول األعضاء، الرامية  -

تعزيز التعاون االقتصادي مع بقية إىل 
الدول األعضاء، والبلدان األقل منوا، 
والبلدان منخفضة الدخل، األعضاء يف 

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي
أمهية اختاذ خطوات واضحة للتنمية العلمية  -

والتكنولوجية؛ وذلك بغية دعم التنمية 
املستدامة للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر 

)xliv(.  

ات؛ فالبد من إجياد توحيد التشريع -
التقارب بني األنظمة االقتصادية للدول 
اإلسالمية، وحيتاج ذلك إىل تنفيذ توحيد 
التشريعات األساسية بينها، على غرار ما 
قامت به الدول األوروبية للوصول إىل 
السوق األوروبية املشتركة، فقد أوجدت 
يف نطاقها تكامالً بني قوانينها؛ كقوانني 

تثمار، والشركات التجارة واالس
   .)xlv(والضرائب، والتعريفات والرسوم 

إقامة املشروعات املشتركة، فال شك أن  -
إقامة املشروعات املشتركة، من شأا 
حتقيق تقدم كبري يف جمال التكامل والتوحد 
بني الدول اإلسالمية، علما بأن هذا 
األسلوب ال حيتاج إىل عناء كبري؛ فهو 
موجود بشكل أو بآخر بني الدول 
اإلسالمية، واملطلوب هو جمرد تطوير 

العقبات اليت تقف يف وجهه؛ وإزالة 
كتسهيل السماح بدخول األموال 
وخروجها بني الدول اإلسالمية، وتسهيل 
تأسيس الشركات، وتسهيل خروج 
ودخول العمال بني تلك الدول، مع 
االهتمام بتنمية هذه القوى وتدريبها لكي 
تكون قوى مبدعة ومنتجة، واتباع سياسة 

روعات ضريبية ومجركية مواتية إلقامة املش
املشتركة، وإقامة مصارف إسالمية تعمل 

  .)xlvi(يف داخل الدول اإلسالمية
إذا كانت هذه هى جمموعة من املطالب 
والتوصيات؛ فقد طرحت رؤية حول كيفية وضع 
تلك املطالب والتوصيات موضع التطبيق، وذلك من 

  : خالل
  : لمن خالالتعاون االقتصادي حتقيق  - أوالً
دعوة الدول األعضاء إىل التوقيع واملصادقة  - 1

على مجيع االتفاقيات التجارية واالقتصادية 
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احلالية، املوضوعة يف إطار منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، وتنفيذ الفصول الواردة يف خطة 
عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي ذات الصلة، 
الرامية إىل تعزيز التعاون االقتصادي 

  . لدول األعضاءوالتجاري بني ا
تكليف الكومسيك بالعمل على تعزيز  - 2

نطاق التجارة البينية بني الدول األعضاء، 
ودراسة إمكانية إنشاء منطقة التجارة احلرة 
بينها لتحقيق مزيد من التكامل االقتصادي، 

من إمجايل % 20والوصول ا إىل نسبة 
ودعوة . حجم التجارة خالل مدة اخلطة

عم نشاطات الدول األعضاء لد
الكومسيك، واملشاركة يف تلك النشاطات 
على أعلى مستوى ممكن، وبوفود تتمتع 

  .باخلربة الضرورية
تعزيز املساعي الرامية إىل إضفاء الصبغة  - 3

املؤسسية على التعاون بني منظمة املؤمتر 
اإلسالمي واملؤسسات اإلقليمية والدولية 

  . العاملة يف جمال االقتصاد والتجارة
دعم الدول اإلسالمية الساعية لالنضمام  - 4

إىل منظمة التجارة العاملية، وتنسيق املواقف 
بني الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة 

  . التجارة العاملية
دعوة الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر  - 5

اإلسالمي إىل تسهيل حركة انتقال رجال 
  . األعمال واملستثمرين عرب حدودها

 التجارة اإللكترونية بني الدول دعم توسيع - 6
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
ودعوة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
لتعزيز نشاطها يف عملية تبادل املعلومات 
واخلربات بني غرف التجارة يف الدول 

  . األعضاء

 دعوة الدول األعضاء إىل تنسيق سياساا  - 7
تديات البيئية العاملية؛ البيئية، ومواقفها يف املن

حىت ال تنعكس سلبا على تنميتها 
  .االقتصادية

 دعم البنك اإلسالمي للتنمية؛ وذلك من -ثانيا
  : خالل
ينشأ يف إطار البنك اإلسالمي للتنمية  - 1

صندوق خاص يهدف للمسامهة يف معاجلة 
مشكالت الفقر، والتخفيف من وطأته، 
وتوفري فرص العمل، ويكلف جملس 

افظي البنك بوضع هذا الصندوق موضع حم
  .التنفيذ، مبا يف ذلك آليات متويله

تكليف البنك اإلسالمي للتنمية بالتنسيق  - 2
مع األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
بإجراء االتصاالت الالزمة مع منظمة 
الصحة العاملية، واملؤسسات األخرى ذات 

ض العالقة؛ لوضع برامج ملكافحة األمرا
واألوبئة، متول من الصندوق اخلاص الذي 

  .سينشأ يف البنك اإلسالمي للتنمية
تكليف جملس حمافظي البنك اإلسالمي  - 3

للتنمية باختاذ التدابري الالزمة لرفع رأمساله 
املصرح به، واملكتتب فيه واملدفوع؛ وذلك 
من أجل متكينه من تفعيل دوره يف تقدمي 

ية للدول الدعم املايل واملساعدة الفن
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
ولتعزيز املؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة 
اليت أنشئت مؤخرا يف إطار البنك 

  . اإلسالمي للتنمية
حث البنك اإلسالمي للتنمية على تطوير  - 4

آلياته وبراجمه اهلادفة للتعاون مع القطاع 
اخلاص، والنظر يف تبسيط وتفعيل إجراءات 

  . اذ القراراتاخت
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حث البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسات  - 5
التابعة له على تنمية فرص االستثمار 
والتجارة البينية، وإجناز مزيد من دراسات 
اجلدوى، وتوفري املعلومات الالزمة لتطوير 

  .املشروعات املشتركة والترويج هلا
 التكافل االجتماعي يف مواجهة الكوارث؛ -ثالثًا

  : ريق وذلك عن ط
بلورة وإقرار استراتيجية واضحة للعمل  - 1

اإلغاثى اإلسالمي، ودعم التوجه حنو 
التنسيق والتعاون فيما بني اجلهود اإلغاثية 
املنفردة للدول اإلسالمية، وبني اهليئات 
ومؤسسات اتمع املدين اإلسالمي من 
جهة، واملنظمات ومؤسسات اتمع املدين 

  . الدولية من جهة أخرى
مساعدة الدول املتضررة من الكوارث على  - 2

  .إعادة تشكيل خمزوناا من األغذية
 دعم التنمية، والتخفيف من وطأة الفقر يف -رابعا

  : إفريقيا من خالل
تعزيز النشاطات الرامية إىل حتقيق التنمية  - 1

االقتصادية واالجتماعية يف البلدان 
اإلفريقية، مبا يف ذلك دعم املسرية 

عية، وتنشيط التجارة واالستثمار، الصنا
ونقل التكنولوجيا، والتخفيف من عبء 
الديون والفقر، والقضاء على األمراض، 
والترحيب مببادرة الشراكة اجلديدة للتنمية 

، من خالل تبين برنامج "نيباد"اإلفريقية 
  . خاص للتنمية يف إفريقيا

دعوة الدول األعضاء إىل املشاركة يف  - 2
لية، لدعم الربامج الرامية إىل اجلهود الدو

التخفيف من حدة الفقر، وبناء القدرات 
يف البلدان األقل منوا األعضاء يف منظمة 

  . املؤمتر اإلسالمي

حث الدول األعضاء الدائنة إللغاء الديون  - 3
الثنائية ومتعددة األطراف املستحقة على 

  . الدول األعضاء ذات الدخل املنخفض
املنظمات الدولية حث املؤسسات و - 4

املتخصصة لبذل جهود أكرب يف التخفيف 
من حدة الفقر يف األعضاء األقل منوا، 
ومساعدة اتمعات املسلمة، والالجئني 
والنازحني يف الدول األعضاء يف منظمة 
املؤمتر اإلسالمي، واجلماعات واتمعات 
املسلمة يف الدول غري األعضاء، وحث 

 الصندوق العاملي الدول على املسامهة يف
  .للتضامن ومكافحة الفقر

  : خامتة
يبني مما تقدم جبالء أن عملية إعادة بناء 
هاتني املنظمتني وإصالحهما وتطويرمها؛ إمنا تستدعي 
يف جانبها االقتصادي التركيز على املواءمة املطلوبة 
مع معطيات الواقع الدويل والعريب واإلسالمي، من 

للمؤسسات االقتصادية قبيل ايالء أمهية خاصة 
واملنظمات املتخصصة؛ حيث يتم التركيز على 
اجلانب الوظيفي غري السياسـي،  كما يتم األخذ 

ومن مث . مبنطق التدرج يف حتقيق التكامل االقتصادي
فإن نقطة البدء يف التطوير واإلصالح قد تتمثل يف 
 االت اليت ليست حمالضرورة حتديد بعض ا

 ل األعضاء يف كل املنظمتني،للخالف بني الدو
وتكثيف النشاط املشترك بشأا؛ حبيث يكون له 
مردود إجيايب واضح على األطراف املشاركة فيه؛ إذ 
يؤدي هذا إىل خلق أرضية من الثقة املتبادلة بني 

 ويشجعها على االستمرار، وتوسيع األعضاء،الدول 
، خاصة وأن هناك أمهية نطاق العمل املشترك

   : لتحقيق هذا التكامل، تتمثل فيما يليومربرات 
اختالف املوارد البشرية بني هذه الدول،  - 1

فمنها دول كثيفة السكان، ودول أخرى 
  .تعاين من قلة السكان
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اختالف املوارد املادية بني هذه الدول،  - 2
فبعضها ذات دخول وفوائض مالية مرتفعة 
ومتراكمة، بينما الغالبية تعاين من ندرة 

  . ألموال، وذات مديونيات كبريةرءوس ا
ضيق نطاق األسواق احمللية هلذه الدول  - 3

للنمو؛ ومن مث عدم قيام املشروعات 
احلديثة يف معظم جماالت النشاط 

  . االقتصادي
عدم قدرة هذه الدول على القيام  - 4

باملشروعات الكبرية منفردة، واليت يتصف 
معظمها بعدم القابلية للتجزئة، سواء من 

  . احية الفنية، أو الناحية االقتصاديةالن
ضعف املركز التفاوضي والتنافسي هلذه  - 5

الدول يف جمال املعامالت االقتصادية، وما 
يرتبط ا من قواعد تنظيمية، وأخرى 
مؤسسية؛ حيث تعتمد معظم هذه الدول 
على تصدير منتجات أولية وزراعية أو 
استخراجية؛ ومن مث زيادة احلاجة 

 بصفة مستمرة، وبذلك حيدث لالسترياد
عجز دائم ومستمر ومرتفع يف امليزان 

  .)xlvii(التجاري وميزان املدفوعات
ومل يبق لنا يف النهاية إال أن نؤكد على    

جمموعة من التوصيات لتفعيل آليات التكامل 
  : االقتصادي بني الدول األعضاء، تتمثل فيما يلي

توفري التسهيالت واملزايا االستثمارية  - 1
الالزمة من الدول األعضاء يف 
املنظمة؛ لتشجيع رءوس األموال على 

  . االنتقال بني أعضائها
تواجه املؤسسات الصغرية ومتوسطة  - 2

احلجم مشاكل عديدة، من خالل 
عدم فعالية اهليئات املساندة لتلك 
املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم 

دورها على النحو املطلوب؛ يف إجناز 

وهو ما يتطلب العمل على تنمية 
وتطوير تلك املؤسسات، وذلك من 

  : خالل
وجود آلية تتوىل التنسيق الفعال  -

  . فيما بني هذه املؤسسات
تبسيط اإلجراءات اخلاصة  -

بالتسجيل للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف الدول اإلسالمية، 
مع أقل قدر من التدخل 

، وتنظيم برامج تدريبية احلكومي
لتعزيز قدرات هذه املؤسسات؛ 
حبيث ال يقتصر ذلك فقط على 
توفري املعرفة التقنية واملعلومات 

  . ذات الصلة
تنظيم ورش عمل ومعارض  -

جتارية لصاحل املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة؛ ملساعدا على 
اكتساب املعرفة، مع وضع 
استراتيجية لتوعية أصحاب هذه 

  . اتاملؤسس
تأسيس جلنة وطنية لتنمية  -

املؤسسات صغرية ومتوسطة 
احلجم ،يترأسها رؤساء 
احلكومات اإلسالمية، وضرورة 
صياغة سياسة تنموية لتطوير 
قطاع املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة، ودعمها بالقوانني 

  . والتشريعات الالزمة
ضرورة استئصال الفقر، من خالل  - 3

، من قبيل وضع التدابري الكفيلة بذلك
تقوية القدرات والقروض الصغرية، 
وتطوير املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة، واإلصالح الزراعي وتنمية 
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التعاون االقتصادي بني الدول 
األعضاء؛ لكي تتمكن من اإلفادة من 
مواردها الطبيعية، وحتقق تكامالً 

  . اقتصاديا
ضرورة تسريع وترية االندماج االقتصادي  - 4

األعضاء، من خالل إنشاء منطقة بني الدول 
للتبادل احلر، مع ضرورة انضمام مجيع الدول 
األعضاء إىل االتفاقية اإلطارية لنظام األفضلية 
التجارية بني الدول األعضاء؛ وذلك حىت 
تشارك يف املفاوضات التجارية يف إطار هذه 
االتفاقية؛ حيث يشكل ذلك اخلطوة األوىل 

حلر، مبا يفضي يف حنو إنشاء منطقة للتبادل ا
اية املطاف إىل حتقيق اهلدف الطويل األمد، 

  . املتمثل يف إنشاء السوق املشتركة
االرتقاء مبستوى التجارة بني الدول  - 5

األعضاء، ويتأيت ذلك من خالل تعزيز أنظمة 
ضمان ائتمان الصادرات، والرفع من قدرات 
املؤسسة املتخصصة لتأمني االستثمارات 

  .ادراتوائتمان الص
إنشاء صندوق دائم لإلغاثة، تابع  - 6

للمنظمتني؛ ملساعدة الدول األعضاء اليت 
تتعرض للكوارث الطبيعية أو ااعات، ويف 
هذا اإلطار يطالب البعض بتخفيف أو إلغاء 
ديون احلكومات املستحقة على حكومات 

  . بلدان أخرى من بني البلدان األقل منوا
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