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تقديم
د .محمد �أبو ح ّمور
دواع وم�ؤ�شرات حادّة ماثلة يف الواقع االقت�صادي العربي
ث ّمة ٍ
الراهن تفر�ض �إعادة ت�شخي�ص هذا الواقع ،وا�ست�شراف ر�ؤية عربية
تنويرية للنهو�ض ال�شامل ،تل ّبي احلاجة �إىل جتاوز حاالت العجز
والرتاجع العميق وفجوات التنمية ،التي تعاين منها اقت�صادات
التكاملي
الأقطار العربية يف ُبعدها الوطني ،وكذلك يف ُبعدها
ّ
املن�شود� ،سواء على م�ستوى املنطقة� ،أو بالن�سبة للإقليم �أو العامل.
وقد �أبرزت تداعيات الأزمات الداخلية واخلارجية ،وال �سيما خالل
ِعقدي مطلع الألفية الثالثة خطورة تلك امل�ؤ�شرات التي ت�ضع معظم
هذه الأقطار  -با�ستثناء ن�سبي للدول النفطية � -ضمن م�ستويات تقل
عن ن�صف املتو�سط العاملي يف ق�ضايا مثل ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل والإنفاق على ال�صحة والتعليم ،وتبلغ �أقل من ربع
هذا املتو�سط يف الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،يف
الوقت الذي يرتفع معدل البطالة والفقر �إىل �ضعف املتو�سط العاملي.
* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي.
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�إن كل ذلك مبا يعنيه من حتديات قائمة ،على �صعيد تهديد
املوارد و�ضياع الرثوات والتبعية والتخلف عن احلقبة التاريخية يف
التحول �إىل االقت�صادات الإنتاجية ،وبالتايل تهديد كيان الإن�سان
العربي ذاته و�أمنه االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف،
يجعل من �أولويات العمل الفكري �أن ي�سهم وب�شكل حثيث يف و�ضع
حمددات النهو�ض و�شروطه ،والتي ي�شكل االقت�صاد �أحد �أركانها
املهمة ،نحو بناء كتلة اقت�صادية عربية قوية ت�ضع الأمة يف موقع
الت�أثري والفاعلية و�سط الكتل االقت�صادية يف عاملنا املعا�صر ،وت�ضمن
م�ستقبل �أجيالها وحقوقهم ،انطالق ًا من ت�شكيالت اقت�صادية وطنية
تتكامل وتتواءم لتحقيق الطموحات على املدى املتو�سط والبعيد.
من هنا ت�أتي �أهمية التوافق على ميثاق اقت�صادي عربي
ي�شكل ُمدخ ًال حتليلي ًا للواقع التنموي يف الوطن العربي و�آفاقه
امل�ستقبلية ،يف �ضوء التغيرّ ات والتحوالت املت�سارعة على ال�صعيد
الدويل والإقليمي ،وخا�صة بعد الأزمات املالية التي �شهدها العامل
العربي»،
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وبعد مرحلة ما �س ّمي «الربيع
ّ
التي برهنت الدرو�س امل�ستفادة منها على �أن الر�ؤية ال�شاملة التي
ترتابط فيها الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية،
يف حزمة واحدة ،هي الأجدى ملعاجلة اختالالت البنى التنموية
وت�أثريها على الأمن الإن�سا ّ
ين والعدالة وامل�شاركة االجتماعية يف
هذه املنطقة ،وبالتايل عالقتها وقدرتها على اال�ستجابة للمتغريات
والتحوالت الدولية املت�سارعة.
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�إن هذا امليثاق بو�صفه املدخل لتلك الر�ؤية املطلوبة ،ي�ؤ ِّلف
وموجهات عامة حتاول �أن تر�سم
مب�ضمونه املُر َّكز مرجعية فكرية ِّ
�أُطر ًا قابلة للتطبيق املتد ِّرج من التنمية القطرية �إىل التنمية
الإقليمية العربية امل�شرتكة ،وت�ؤ�شر على �إمكانات جتاوز الق�صور
التنموي نحو بناء كتلة اقت�صادية من ن�سيج العمل العربي امل�شرتك،
و�ضمن �شروط مو�ضوعية ال بد من الأخذ بها لتحقيق االنتقال نحو
مرحلة جديدة من احلياة اجلديدة للمواطن العربي خالل العقود
القادمة.
وي�أتي �إطالق «امليثاق االقت�صادي العربي» ا�ستكما ًال حللقة
�أخرى من حلقات �سريورة نه�ض بها منتدى الفكر العربي يف �سياق
ر�سالته و�أهدافه ،وقد �سبقها �إطالق «امليثاق االجتماعي العربي» يف
العام  ،2012ومل يلبث �أن �شرع يف الإعداد للميثاق االقت�صادي منذ
ذلك احلني ،م�سرت�شد ًا بالتوجيهات الكرمية من لدن رئي�س املنتدى
وراعيه� ،سم ّو الأمري احل�سن بن طالل ،حفظه اهللُ ،
ف�ش ِّك َلت جلنة
من خرباء ومتخ�ص�صني اقت�صاديني من بلدان عربية متعددة ،ومن
�أع�ضاء املنتدى وغريهم ،واختري ع�ضوا املنتدى د .جواد العناين
و �أ.د� .إبراهيم بدران ليقوما ب�إعداد م�سودة �أول ّية للميثاق ،التي
ناق�شتها اللجنة املو�سعة يف ندوتها الأوىل مبقر املنتدى يف ع ّمان،
يوم  ،2014/2/24وعادت اللجنة نف�سها ملناق�شة امل�سودة يف �ضوء
املالحظات واملقرتحات التي �أبدتها ،وذلك بتاريخ .2014/7/13
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وبعد عدد من القراءات والنقا�شات ،توافقت اللجنة على �صيغة �شبه
نهائية �أُر�سلت �إىل جميع الأع�ضاء ال�ستقبال املزيد من املالحظات
واال�ستفادة منها يف �إعداد ال�صيغة النهائية ،ثم ُع ِر َ�ضت هذه
ال�صيغة على اجتماع جمل�س �أمناء املنتدى بتاريخ .2014/10/27
واف لها �أمام
كما ُعر�ضت حماور امليثاق وفل�سفته وغاياته مع �شرح ٍ
امل�شاركني من رواد الأعمال العرب يف اجلل�سة الرئي�سية للم�ؤمتر
ال�شبابي العربي «الريادة والإبداع» ،برعاية �سمو الأمري احل�سن بن
طالل (املنامة /مملكة البحرين  ،)2015/1/21وبتنظيم م�شرتك
بني منتدى الفكر العربي واملركز العربي الدويل لريادة الأعمال
واال�ستثمار /منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية .UNIDO
باهتمام ومتابعة من م�ؤ�س�سات
لقد حظي هذا امليثاق وما يزال
ٍ
العمل العربي والإقليمي امل�شرتك .و�إن املنتدى �إذ يبادر �إىل �إطالقه
ف�إمنا ي�سعى �إىل �أن ينال هذا اجلهد الفكري ما ي�ستحقه من عناية
امل�ؤ�س�سات القادرة والفاعلة على قطف ثماره ل�صالح الوطن العربي
و�أقطاره ،ونهو�ضها نحو �آفاق جديدة من التنمية والنماء احلقيقي
الذي يكفل كرامة الإن�سان والأ ّمة .واهلل ويل التوفيق.
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ت�صـــدير
بقلم

*

حين ينظر م�ؤ ّرخو الم�ستقبل �إلى ع�صرنا ،ف�إنهم �سيكتبون عن
فتر ٍة انتقالية تتم َّيز بانعدام اال�ستقرار االقت�صادي وتوافر الفر�ص
حد �سواء.
غير العادية على ٍّ
ففي الغرب� ،أ ّدى االعتماد على االئتمان والأدوات المالية
�شديدة التعقيد �إلى �إيجاد حالة من الركود االقت�صادي هو الأكثر
عمق ًا منذ انهيار وول �ستريت عام � .1929أما في ال�شرق ،ف�إن دول
مجموعة البريك�س (البرازيل ،ورو�سيا ،والهند ،وال�صين) تم ِّثل
طرق جديد ٍة ال�ستدامة
القوى االقت�صادية ال�صاعدة ،وتبحث عن ٍ
النم ّو واالندماج في الأنظمة االقت�صادية العالمية وتلبية التطلُّعات
المعي�شية ل�سكانها.
* رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه.
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و�أ ّما في العالم العربي� ،أو ما �أُ ِّ
ف�ضل الإ�شارة �إليه بم�س ّمى
منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،ف�إ ّننا نقع جغراف ّي ًا بين حقيقتين
اقت�صاديتين مختلفتين تمام االختالف :الأولى �إلى ال�شرق والأُخرى
�إلى الغرب .وخالل فترة طريق الحرير ،الذي امت َّد م�سافة �أربعة
�آالف ميل ،كان هذا الموقع الجغرافي م�صدر ق ّوة اقت�صادية� .أما
اليوم ،فقد �أ�صبحنا �ضمن ما يمكن ت�سميته «المنطقة الحرام»،
لكنها منطقة حرام من نوع اقت�صادي.
يعاني عدد من الدول العربية اليوم من نم ّو اقت�صادي مكبوح نتيجة
للأو�ضاع التي تجعل اقت�صادات هذه الدول من ذوات الدخل المتو�سط.
فم�صر والمغرب وتون�س والأردن  -على �سبيل المثال  -تقع �ضمن ما
ي�شير �إليه مايكل �سبن�س با�سم «م�صيدة الدخل المتو�سط»؛ �إذ يتراوح
الدّخل القومي الإجمالي بالن�سبة للفرد ما بين ()10.000 – 5.000
دوالر �أمريكي .و«م�صيدة الدخل المتو�سط» هذه تجعل من ال�صعب على
الدول العربية �أن تتناف�س مع الدول ذوات الدخل المنخف�ض من حيث
العمالة الرخي�صة ،فيما ال ت�ستطيع في الوقت نف�سه التناف�س مع الدول
ال�صناعية المتقدِّ مة من حيث التكنولوجيا والإبداع.
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و�إذا ا�ستثنينا بع�ض الدول في مجل�س التعاون الخليجي ،يمكننا
القول ب�أنَّ طريقنا نحو التنمية قد تع َّر�ض للتقلُّبات المتوا�صلة ب�سبب
ال�صراع في المنطقة واالعتماد على الم�ساعدات المالية .فقد َّتم
ّ
�إ�ضعاف الجهود المه ّمة التي ُب ِذ َلت في �سبيل التحديث والت�صنيع
ب�شكل
ب�شكل ممنهج ،وذلك جراء ف�شل الدول العربية في العمل ٍ
ٍ
موحدة تمتلك تن ّوع ًا في الأوجه ال�سيا�سية
جماعي وككتلة اقت�صادية َّ
ّ
والثقافية.
ال يخفى �أنَّ ح�ضارتنا باتت تعاني من االنحدار منذ قرن من
الزمان .فقد ورثنا الكثير من �أ�سالفنا لكن ما هو حقّ لنا بالوالدة
كعرب كان ي�ؤخذ م ّنا �أحيان ًا .وفي �أحيان �أخرى ك ّنا نب ّدده بالتبذير.
وخالل العقود الما�ضية ت�س َّلل الي�أ�س والوهن �إلى ال ّنف�س العربية
التي لطالما تميزت بالدينامية والف�ضول الإيجابي والإيمان بالذات.
أهم و�أغلى �سلعة على
لقد َخ َر َج من بع�ض �صحارينا الجرداء � ّ
وجه الب�سيطة� ،أال وهي النفط .ومع ذلك ،فحينما نتجر�أ على ر�ؤية
الفر�صة في مكان �آخر  -في مواردنا الب�شرية� ،أو في زراعتنا� ،أو في
تطبيقاتنا التجارية الجديدة في العلوم والتكنولوجيا  -ف�إنَّ الأمر
جماعي �أن الطريق �أمامنا طويلة و�صعبة جد ًا.
ب�شكل
يبدو وك�أ ّننا نعي ٍ
ّ
أجيال َم َ�ضـ َـت �أُعجبنا جميعنا �إعجاب ًا كبير ًا بالحاجة �إلى التغيير
ول ٍ
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االقت�صادي ،لكن العوائد المالية كانت �شحيحة ،والجهد التقني
والنف�سي المطلوب كان كبير ًا جد ًا �أي�ض ًا .ولم يكن التوقيت جيد ًا
َقط� .إنَّ المخاطرة كانت دوم ًا عظيمة ،فالحذر لي�س من الحكمة
الجمعي في االلتزام بالتغيير االقت�صادي
في ك ّل الأوقات ،وحذرنا
ّ
ك َّلفنا �أجيال ع ّدة.
ركود ا�ستم َّر قرن ًا من
كما �أنَّ الإح�صائيات ،التي ُت�شير �إلى ٍ
الزمان ،تملأ كل �صفحة من هذا الميثاق تقريب ًا .ولهذا ال داعي لأن
�أذكرها هنا م ّر ًة �أخرى ،كذلك ال داعي �أن �أعود �إلى ذلك الزمان
الذي كانت فيه المكتبات العربية تحت�ضن المعارف القديمة
للإغريق ،وكان علم الفلك العربي والريا�ضيات يمثالن تطلع ًا
الكت�شاف وفح�ص خطوط الكون.
�إنَّ االقت�صاد هو بمثابة ال ّدم الذي يبعث فينا الحياة� .إنه جزء
من ثقافتنا و�شعار لروحيتنا االجتماعية ،وال�ضمانة بعد اهلل العلي
القدير لتحقيق م�ستقبل �آمن ومزدهر لأطفالنا .ومن دون الإح�سا�س
بهذا الم�ستقبل والإيمان به لن تكون هنالك ثروة حقيقية ،بل �إنَّ
بقلق عن
ُج ّل ما �سنجده هو جيوب فرد ّية لر�أ�س المال المالي تبحث ٍ
أ�سواق خارجية ُتح ِّقق لها الأمن .وهذا م�شهد مثير للحزن وغالب ًا ما
� ٍ
ي�ؤ�شر �إلى هروب اقت�صادي ال �إلى ن�شوء �أ�سواق جديدة �أو بروز �إبداع.
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ال �شك �أنَّ الثروة الحقيقية ُتبنى على طبقات من المعرفة
والتعليم وتوفير ال�صحة وال ِبنية التحتية للموا�صالت والإنتاج.
وفي العالم العربي لدينا ماليين ال�شباب وال�شابات المحرومون
اقت�صادي ًا الذين ال ي�ستطيعون �إيجاد فر�صة عمل .والمفارقة
الحجج االقت�صادية المذكورة بو�ضوح
الكبرى � -إذا َنحينا جانب ًا ُ
في هذا الميثاق  -هي �أنه ال يمكن �أن يكون هناك بناء �أو ح�ضارة
عربية ناجحة في بداية القرن الحادي والع�شرين من دون ه�ؤالء
ال�شباب .فال يكفي �أن نجد لهم الوظائف وح�سب ،بل نحتاج �إلى �أن
نجد المعنى في العمل الذي نقوم به.
�إنَّ ما يمكن �أن يدعو �إلى الإحباط  -في �ضوء ما �سبق  -هو
�أن يكون التغيير الم�أمول بحلول العام  2030في جميع االقت�صادات
العربية قد �أ�صبح هدف ًا واقعي ًا .لكن لدى العالم العربي ر�أ�سمال
فائ�ض لنبني به م ّرة �أخرى .فالدول الم�ستوردة للبترول مز َّود ًة
بر�أ�س المال الب�شري والفكري الذي يمكن �أن يقود تنمية اقت�صادية
ب�شكل
�أكبر و�أكثر عدالة في الإقليم �إذا قي�ض لها الإدارة والتوزيع ٍ
منا�سب .ويتوازى مع ذلك مبالغ هائلة من الر�أ�سمال المالي ومع
�إمكانية تحويل طموحاتنا التنموية الم�شتركة �إلى حقيقة.
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ُيرينا التاريخ �أن موارد مثل هذه يمكن �أن تغ ّير التاريخ �إذا
�أُح�سن ا�ستخدامها .فلو لم تكن هنالك خطة مار�شال المم ّولة
�أمريكي ًا ال�ستغرقت �أوروبا عدة �أجيال للتعافي من الجروح النف�سية
والمادية المتع ّددة للحرب العالمية الثانية.
يمكن �أن تعادل التكلفة المعا�صرة لخطة مار�شال بالقيمة
ال�سوقية اليوم مئة وع�شرين مليار دوالر �أمريكي .وتق ّدر مجموعة
الر�ؤية اال�ستراتيجية � Strategic Foresight Groupأن العالم
العربي �سينفق خالل الفترة ما بين  2007و� 2017أكثر من �ألف
وثمانية مليارات ك�إجمالي للإنفاق الع�سكري .فالعالم العربي يدفع
لل�شركات والحكومات الأجنبية �أموا ًال للح�صول على ال�سالح الذي
�سن�ستعمله لإهالك م�صالحنا االقت�صادية.
�إنَّ هذا الميثاق يع ّد وثيقة عملية تت�ض ّمن ر�سالتين �أ�سا�سيتين:
الأولى ،هي �أن للعالم العربي خيار ًا بالفعل ،فنحن ن�ستطيع اختيار
�أن نكون اتكاليين و�ضعفاء لل�سنوات الخم�س ع�شرة القادمة ،بحيث
تنمو الدولة الأمنية وتهدِّ د مراتع الب�ؤ�س االقت�صادي قيمنا وكل
ما �أورثنا �إياه �أجدادنا� ،أو �أن نعترف ب�أن ال�سنوات الخم�س ع�شرة
القادمة في العالم العربي يمكن �أن تكون غير مريحة �إلى حد بعيد؛
كما كان الطريق دوم ًا نحو الت�صنيع والنمو� .أما الر�سالة الثانية
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للميثاق االقت�صادي العربي ،فهي �أنه من الواجب علينا �أن نجد في
�أنف�سنا القدرة على تجاوز تاريخ من التق�سيم والحكم اال�ستعماريين،
والبدء في الت�ص ّرف ككتلة اقت�صادية واحدة.
لن يتمكن العالم العربي �أبد ًا من التعامل ب�صفة �شريك تجاري
مت�سا ٍو مع الواليات المتحدة �أو االتحاد الأوروبي �أو ال�صين �أو الهند،
وهو ما يزال �سل�سلة من اثنتي ع�شرة �إمارة اقت�صادية .فنحن نعي�ش
في ع�صر التكتالت االقت�صادية .ورغم النم ّو االقت�صادي المثير
للإعجاب في عدد من االقت�صادات العربية لدول مجل�س التعاون
الخليجي � ،اَّإل �أن موقفنا التفاو�ضي ككل �أكثر �ضعف ًا مما كان �سيكون
عليه الأمر بخالف ذلك.
عندما ُي�ساهم ال�س ّكان ب�أكملهم في النم ّو االقت�صادي ف�إن
االقت�صاد ك ّله ي�صبح �أكثر ق ّوة .وعندما ُيتاجر �إقليم مع نف�سه ،ف�إنه
وحينئذ
ي�ستثمر في ذاته ويتفاو�ض باعتباره كتلة اقت�صادية واحدة،
ٍ
�سيم ِّثل �أكثر مما هو عبارة عن مجموع �أجزاء منفردة.
أتوجه بال�شكر الجزيل �إلى منتدى الفكر العربي
ختام ًاّ � ،
على �صياغة هذه الوثيقة ّ
أولي
الطموحة ،باعتبار �أ ّنها م�صد ٌر � ّ
للمبادئ التوجيهية نحو تعزيز النم ّو االقت�صادي عبر المنطقة
- 15 -

يف�سر الو�ضع الحالي للتنمية االقت�صادية
العربية ،ف�إن الف�صل الأول ِّ
في المنطقة العربية والأ�سا�س المنطقي وراء �إعداد الميثاق.
والف�صل الثاني ِّ
ي�شخ�ص ع�شرين مجا ًال رئي�سي ًا للإ�صالح وتح�سين
ال�سيا�سة االقت�صادية والبرامج .ويت�ض ّمن الف�صل الثالث �سل�سلة من
االلتزامات التي ينبغي �أن تتعهد بها الدول العربية في مبادراتها
الخا�صة والجماعية من �أجل الدفع «بالنه�ضة االقت�صادية العربية
الم�شتركة» �إلى الأمام.
�إنَّ هذا �سيقربنا نحو الميثاق االقت�صادي العربي ال كمخطط
عمل للنهو�ض االقت�صادي الإقليمي العربي ،ولكن بو�صفه ا�ستراتيجية
للتفكير في الطريقة التي ُن�ساهم بها م ّرة �أُخرى في الفهم والمعرفة
الإن�سانيين ككل.
الح�سن بن طالل
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الف�صل الأول
الحالة العربية والأ�سباب الموجبة

الميثاق االقت�صادي العربي
 -1مـدخل

ي�شكل الوطن العربي منطقة ح�ضارية واحدة تمثل الجزء
الأكبر من الحزام ال�صحراوي الممتد من �أوا�سط �آ�سيا وحتى
المحيط الأطل�سي ،وهذه المنطقة تجمعها الكثير من القوا�سم
الم�شتركة التي ت�ؤثر في م�ساراتها االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والإن�سانية .فالحزام ال�صحراوي بطبيعته الجافة
والحارة وغلبة ال�صحارى على الجزء الأكبر منه وقلة الأمطار
و�ض�آلة البحيرات ،كل ذلك ترك �آثاره على تطور المنطقة ب�أ�سرها.
فالتاريخ واللغة والثقافة والديانات والتركيبات االجتماعية وتفاعل
الإن�سان مع الطبيعة والمنطقة الجغرافية ،عوامل م�ؤثرة جعلت
معدالت النمو في معظم هذه الأقطار مت�شابهة ،وجعلت مواقعها
على �سلم التقدم متقاربة� .إن المغزى التاريخي لهذه الحالة هو �أن
م�ستقبل الدول منفردة �سيكون مت�أث ًرا ب�أحوال المنطقة بكاملها بما
في ذلك موجات التغيرات المناخية ،الأمر الذي ي�ستدعي تطوير
العمل العربي الوطني على م�ستوى الدولة الواحدة والعمل الثنائي
والعمل الم�شترك باتجاه التنمية واالنطالق االقت�صادي االجتماعي
نحو تجاوز المرحلة الراهنة ،ومن ثم االنتقال �إلى مرحلة جديدة
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ت�ضع المنطقة �ضمن الدول الناه�ضة خالل فترة زمنية ينبغي �أال
تتعدى عام .2030
ت�أتي هذه الوثيقة تحت ا�سم «الميثاق االقت�صادي العربي»
لتكون مدخلاً لر�ؤية عربية نحو النهو�ض ال�شامل واالعتماد على
الذات وطن ًيا وعرب ًيا ،ولتكوين كتلة اقت�صادية قوية تت�ألف من
لبنات �صلبة وحيوية هي االقت�صاد الوطني لكل بلد عربي ،فاللبنات
ال�ضعيفة ال ت�صنع بنيا ًنا قو ًيا .ولتكون هذه الأقطار في مجموعها
قادرة على المناف�سة مع الكتل االقت�صادية الدولية التي راحت
تغطي القارات جميعها.

 -2الحالة العربية
�إن المفردات االقت�صادية واالجتماعية للوطن العربي ت�ضعه
في م�ستوى يقل عن ن�صف المتو�سط العالمي في معظم الم�ؤ�شرات
با�ستثناء دول التعاون الخليجي� ،سواء �أكان ذلك في ن�صيب الفرد
من الناتج المحلي الإجمالي �أم في الإنفاق على ال�صحة �أو التعليم
�أو ن�صيب الفرد من الطاقة �أو المياه� .أما الإنفاق على البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي فهو �أقل من ربع المتو�سط العالمي ،هذا في
حين �أن معدل البطالة هو ِ�ضعف المتو�سط العالمي.
و�إذا كانت هناك ثروات طبيعية في هذا البلد العربي �أو ذاك،
ف�إن القوة لي�ست في الثروة ب�شكلها الخام ،و�إنما ب�إمكانية ت�صنيع
أ�سا�سا ل�صناعات
الثروة ورفع القيمة الم�ضافة لها وتوظيفها لتكون � ً
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قبلية وبعدية متعددة .كل ذلك ي�ستدعي �أن تكون هناك ر�ؤية وطنية
لكل دولة بذاتها ور�ؤية عربية م�شتركة لإحداث وتحفيز التغيير
االقت�صادي االجتماعي العميق.
�إن االقت�صادات العربية جميعها في ذات المرحلة من حيث
�أنها اقت�صادات ما قبل �صناعية تعتمد بالدرجة الأولى على
الزراعة والخدمات ذات القيمة الم�ضافة المتوا�ضعة والتجارة في
غير منتجاتها� ،أو الثروات الطبيعية التي تباع من دون ت�صنيع في
�أغلب الأحيان� ،إ�ضافة �إلى �صناعات تحويلية ب�سيطة ال ت�شكل قاعدة
�صناعية �صلبة لالقت�صاد .وبذلك �أ�صبحت المنطقة العربية ف�ضا ًءا
عموما والآ�سيوية ب�شكل خا�ص ،رغم توافر
مفتوحا للعمالة العالمية ً
ً
القوى العاملة العربية المتطلعة �إلى فر�ص العمل .ورافق ذلك
وعزز منه االعتماد على التكنولوجيا الم�ستوردة وال�سلع الجاهزة
واال�ستثمارات الم�ؤ�س�سية غير العربية .كل ذلك و�أ�سباب �أخرى
دفعت الدولة الوطنية الى ان ت�ؤدي دور الدولة الريعية ا�ستر�ضا ًء
للجماهير وتجن ًبا للدخول في التغيرات االقت�صادية االجتماعية
العميقة التي تقت�ضيها الحقبة التاريخية .وهو الذي �ساعد على
قيام مجتمعات ا�ستهالكية واقت�صادات تجارية و�سيطية �أ�ضعفت
من فر�ص التحول نحو اقت�صادات �إنتاجية قوية.
وقد تفاقمت الفجوة بين الفقراء والأغنياء في معظم الأقطار
كثير منها وتقل�صت الطبقة
العربية ،وات�سعت جيوب الفقر في ٍ
الو�سطى .وتك�شف الأرقام والم�ؤ�شرات عن تعاظم تلك الفجوة مع
الوقت.
- 23 -

وبا�ستثناء الدول المنتجة للنفط ،ف�إن البدائل تعني �أن الموارد
في الوطن العربي بعمومه تعاني من التراجع في �إنتاجيتها و�ضعف
تناف�سيتها .كما �أن الأقطار العربية غير النفطية تعاني من عجز
حالي خارجي وداخلي مع َّقد م�صحو ًبا بارتفاع معدالت المديونية
�إلى م�ستويات مقلقة.
والبطالة في الوقت نف�سه لم تعد ظاهرة مح�صورة في الأقطار
الم�صدرة للقوى العاملة ،بل �أ�صبحت �صفة مالزمة لكل الأقطار
العربية ب�صرف النظر عن م�ستويات الدخل فيها .وقد تفاوتت
الأ�سباب لذلك ابتدا ًء من جمود تطور االقت�صاد وبطء معدالت
النمو مرو ًرا ب�سوء الربط بين التعليم والتدريب والت�أهيل من جهة
و�سوق الإنتاج والعمل من جهة �أخرى ،وانتها ًء بارتفاع معدالت النمو
ال�سكاني ،مما يجعل فئات العمر الأ�صغر ت�شكل غالبية ال�سكان.
�إن البطالة �آخذة في االرتفاع ،خا�صة بين �صفوف ال�شباب،
والإناث منهم بوجه خا�ص .ف�أقطار الوطن العربي وعلى مدى
ال�سنوات القادمة بحاجة �إلى خلق �أكثر من ع�شرة �آالف فر�صة
عمل �سنو ًيا لكل مليون من ال�سكان وبا�ستثمارات تتعدى ()250
مليار دوالر �سنو ًيا فقط لمواجهة متطلبات الداخلين الجدد �إلى
�سوق العمل .وهذا يعني �أن جيل ال�شباب مهدد بال�ضياع والإحباط
والثورة ما لم ينه�ض الوطن العربي في الوقت المنا�سب لحمل هذه
الم�س�ؤولية.
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�إن معظم الدول العربية �سوف ت�صل �إلى الفر�صة ال�سكانية مع
حلول عام  ،2030حين ت�شكل الفئات في �سن العمل حوالي ()%70
من مجموع ال�سكان .وت�شكل هذه الظاهرة تحد ًيا وفر�صة للوطن
العربي في �آن واحد .ف�إما �أن تفلح في تطوير اقت�صادات منتجة� ،أو
�أن تنزلق �إلى م�ستويات غير م�سبوقة في البطالة والفقر تقود �إلى
عالم مظلم ي�سود فيه الخوف والت�شا�ؤم والعنف والتطرف.
وهنالك دالئل وا�ضحة على �أن الفئات المه ّم�شة وبخا�صة في
القرى والأرياف والبوداي تزداد عددًا ،مما يجعلها م�صدر تهديد
اقت�صادي و�سيا�سي واجتماعي .وب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية غير
الم�ستقرة والعنف الذي يطغى على ال�ساحة العربية ،فقد ت�ضاعفت
المهجرين والمقتلعين والنازحين داخل وطنهم وخارجه
�أعداد
ّ
بكل الإ�شكاالت االقت�صادية واالجتماعية والإن�سانية المرافقة لهذه
الحالة البائ�سة.
كما �أدى �أهمال تنمية القرى والبوادي والأرياف �إلى تراجع
هذه المناطق اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا ،و�إلى ت�ضخم المدن ونم ّوها
المت�سرع ،والتو�سع في البناء الع�شوائي والأحياء غير المخدومة،
مدعومة بارتفاع الهجرات من هذه المناطق والأماكن الأقل ً
حظا
�إلى المدن ،مما �ساعد على ارتفاع كلفة البنى التحتية والخدمات
العامة ،والتراجع في قدرة الإدارات المحلية على �أداء الخدمات
بال�شكل ال�سليم.
لقد دفع م�ستوى الحاكمية المتوا�ضع في معظم الأقطار
العربية �إلى انت�شار المح�سوبية والوا�سطة وزواج ال�سلطة بالمال
فتراجع الأداء في �إدارات الدولة ،و�ضعفت المناف�سة وتحول الوالء
من العمل لأجل المجتمع �إلى الوالء للأطراف الم�ستفيدة .واختلط
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ال�صالح العام بالم�صالح الخا�صة ،ف�ساعد ذلك على ا�ستفحال
الف�ساد ،على مختلف ال�صعد ،وفي م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع العام
والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني.
وتبرز في الوطن العربي ظاهرة االبتعاد عن االنخراط في
الم�شاريع الإنتاجية مقابل التزاحم على العمل في القطاع العام
الذي ي�ضمن ا�ستقرا ًرا وظيف ًيا ودخلاً م�ستم ًرا وم�ضمو ًنا ،ولو
كان متدن ًيا .يرافق ذلك هجرة العقول والكفاءات المتميزة �إلى
خارج الوطن العربي ،الأمر الذي لم ي�ساعد على ت�أ�سي�س قاعدة
قوية لذوي الخبرات المتميزة ابتدا ًء من العلماء والخبراء وانتها ًء
بالفنيين المتخ�ص�صين .وقد �أدى هذا الو�ضع بجميع حيثياته �إلى
�سوء توزيع الموارد الب�شرية في معظم الأقطار العربية بعيدً ا عن
الو�ضع الإنتاجي الأمثل.
وبا�ستثناء معظم الدول المنتجة للنفط ،ف�إن القرائن تب ّين ب�أن
الموارد في الوطن العربي بعمومه تعاني من التراجع في �إنتاجيتها،
و�ضعف تناف�سيتها ،كما �أن الأقطار العربية غير النفطية تعاني من
عجز مالي خارجي وداخلي مع َّقد م�صحوب بارتفاع في معدالت
المديونية �إلى م�ستويات ُمق ِلقة .وبع�ض هذه الدول �إنتاجيتها �سالبة
�أحيان ًا وبتكرار �أي�ض ًا.
ويعاني الوطن العربي ح�سب م�ؤ�شرات التنمية الإن�سانية من
عجز كبير في المعرفة التكنولوجية وتدني �إنتاجية االقت�صاد ب�شكل
عام ،ب�سبب الهوة التي تف�صله عن باقي مناطق العالم في مجال
اجتذاب التكنولوجيا وتطويرها ،و�إدخالها �ضمن العملية الإنتاجية.
�إن التو�سع الكبير الذي وقع في ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال
والإعالم لم يط َّور بالقدر الكافي المحتوى العربي الرقمي وال تزال
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تغلب عليه ال�صبغة اال�ستهالكية� .أما في مجاالت �أُخرى كالطاقة
المتجددة وتكنولوجيا النانو ،والطيران و�إنتاج المواد الغذائية
وال�صناعية والذ ّرة وغيرها من التكنولوجيات المتطورة؛ فما يزال
الوطن العربي متخل ًفا عن العديد من مناطق العالم .وما يزال
ويوجه معظمه �إلى النفقات
الإنفاق على البحث والتطوير متدن ًياّ ،
المتكررة وا�ستجالب خبراء �أجانب �أو �إلى درا�سات جدوى دون
الو�صول �إلى الكتلة الحرجة من الإنفاق والباحثين الالزمة لإحداث
القفزات العلمية والتكنولوجية المن�شودة.
�أما م�شكلة المياه فهي واحدة من الم�شكالت الكبرى التي
ت�شكل تحد ًيا ح�ضار ًيا وان�سان ًيا بالغ التعقيد ولجميع الأقطار
العربية دون ا�ستثناء وتعتبر العديد من الدول العربية من �أفقر دول
العالم في المياه .ومما يجعل هذا القطاع الحيوي مثا ًرا للقلق ،هو
النزاعات المتنامية حول م�صادر المياه العذبة الماثلة في الأنهار
كالنيل والفرات ودجلة والأردن .ولذلك ف�إن الأمر يقت�ضي العمل
الم�شترك لو�ضع ا�ستراتيجية مائية عربية ،ذات �أبعاد ور�ؤى وا�ضحة.
ويرتبط مع م�شكلة المياه التحدي المماثل في الطاقة� .إن
الوطن العربي يحوي تحت �أر�ضه م�صادر هامة جدً ا من الطاقة
أ�سا�سا في النفط والغاز وتقدر احتياطيات النفط
االحفورية تتمثل � ً
فيه بما يزيد عن  %30من االحتياط العالمي ،وحوالي  %22من الغاز
�صاحب.
الطبيعي غير ال ُم ِ
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�أما الم�ؤ�س�سات العربية الم�شتركة ،فقد خ�سر معظمها الكثير
من مكانته ب�سبب تراجع الأداء وتناق�ص الدعم من الدول الأع�ضاء.
في الوقت نف�سه ال بد من الإ�شادة ببع�ض الم�ؤ�س�سات المالية
والإنمائية (كال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية،
و�صندوق النقد العربي ،والبنك الإ�سالمي للتنمية) التي حافظت
على دورها وحيويتها .وهنالك م�ؤ�س�سات �أخرى مثل المنظمة
العربية للإدارة ،والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية؛ �إذ
بم�ساع حثيثة لتعزيز العمل العربي على الرغم من الظروف
تقوم
ٍ
العا�صفة التي تجتاح المنطقة.
�إن الحاجة �إلى م�ؤ�س�سات جديدة في مجال الطاقة والمياه
والبيئة ،وفي مجال ت�شجيع اال�ستثمار ما زالت قائمة بقوة .كما �أن
�إعادة تعريف دور المجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للجامعة
العربية وغيره من الم�ؤ�س�سات �أ�صبحت �ضرورة ملحة.

 -3الأ�سباب الموجبة

تتمثل الأ�سباب الموجبة لو�ضع هذا الميثاق وتعميمه على
الم�س�ؤولين والباحثين والقوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدني
والمواطنين في الوطن العربي في النقاط الآتية:
� اً
أول :الإدراك العميق لأهمية الت�صدي لتحديات الم�ستقبل،
والذي بات من الوا�ضح �أن الحكومات داخل كل قطر عربي لن
تتمكن وحدها من مواجهتها ما لم تكن هناك �شراكة حقيقية مع
القطاع الخا�ص والمجتمع المدني لم�ساندتها� .شراكة تقوم على
�أ�س�س العدل والم�ساواة في الفر�ص والحاكمية الجيدة والنزاهة.
�إن ً
بع�ضا من هذه التحديات تفوق قدرة �أي قطر على مواجهتها
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منفردًا لأن انجازها يتطلب كتلة حرجة �أكبر من �أن يوفرها قطر
بمفرده .ولذلك �صار العمل التكاملي مع الدول ال�شقيقة �أم ًرا تمليه
ال�ضرورات الق�صوى لبقاء الوطن العربي و�أقطاره ،ول�ضمان �أمنه
و�سالمته وفر�ص تق ّدمه.
ثان ًيا� :إن موجة االحتجاجات التي اجتاحت كل الأقطار
العربية منذ �سنوات وبدرجات متفاوتة كانت الحاجات االقت�صادية
للمواطن العربي ولل�شرائح والفئات المختلفة� ،إلى جانب نداءات
الحرية والديمقراطية المترافقة معها ،ت�شكل قطب الرحى فيها.
ثال ًثا� :ضرورة ت�أ�صيل الوعي الكامل لدى الإدارات العربية ب�أن
تقديم الأمن من خالل الأنظمة الأمنية على احتياجات النا�س وعلى
مراعاة م�ستويات معي�شتهم ي�ؤدي دائ ًما �إلى �ضياع الأمن واالقت�صاد
م ًعا .ومن ثم ال بد من �إعادة ترتيب الأولويات والنظر �إلى الأمن
االجتماعي من خالل تطوير االقت�صاد ورفع م�ستوى المعي�شة على
�أنه المدخل للأمن ال�شامل.
راب ًعا� :إن موقع الوطن العربي في جوار ي�ضم تركيا و�إيران
�إ�ضافة �إلى (�إ�سرائيل) �أمر يدعو �إلى ر�ؤية جديدة للمنطقة والجوار
ونموذج جديد للتعاون العربي ،و�أن الموقع الجيو�ستراتيجي العربي
وموارده الأ�سا�سية كالنفط والمعادن قد جعلته جاذ ًبا للطامعين في
موارده وثرواته وفوائ�ض �أمواله؛ الأمر الذي يدعو �إلى عدم تكرار
نمط الفر�ص ال�ضائعة في الوطن العربي من منظور الحرب وال�سالم
ومنظور التقدم والتخلف ،وبناء الثروات الوطنية والمحافظة عليها.
خام�سً ا� :ضرورة و�صول القرار االقت�صادي العربي الوطني
والم�شترك �إلى عقالنية م�ستقرة تح ّيد ال�سيا�سة ومنعطفاتها
وت�شعباتها ،وتحافظ على ا�ستقرارية الإنجاز االقت�صادي وديمومته
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بعيدً ا عن �إجراءات المقاطعة والح�صار و�إغالق الحدود ووقف
التعامل وتجميد حركة المرور البري والجوي والتناف�س ال�ضار
والإغراق والعمليات الخفية لإيذاء الخ�صم العربي ب�سبب المواقف
ال�سيا�سية المتغيرة.
�ساد�سً ا :تالفي المخاطر المت�أتية عن ا�ستفراد المنظمات
الدولية �أو التكتالت الإقليمية بكل قطر عربي على حدة مثل منظمة
التجارة العالمية وال�شراكة مع االتحاد الأوروبي �أو في اتفاقيات
التجارة الحرة مع دول �أمريكا ال�شمالية وغيرها ،مما �أ�ضعف
الموقف التفاو�ضي العربي حيال هذه التكتالت
�ساب ًعا :حالة التراجع التي ت�شهدها دول المنطقة العربية
وفق الم�ؤ�شرات الدولية االقت�صادية واالجتماعية �سواء من حيث
المقارنة باالقت�صادات الدولية� ،أو من حيث ال�شفافية والنزاهة �أو
من حيث م�ؤ�شرات الحاكمية الجيدة وال�سعادة �أو من حيث حرية
الر�أي والتعبير ،وغيرها.
ثام ًنا :لهذه الأ�سباب ،ف�إن ال�سا�سة والأحزاب والمفكرين
العرب ،وخا�صة االقت�صاديين والماليين منهم ،مدعوون لتقديم
�أفكار ومبادرات جديدة لأوطانهم وللعالم الذي بات �أكثر تعاو ًنا
وتما�س ًكا في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية والإن�سانية ،في
حين �أن الوطن العربي ال يقدم جهودًا من�سقة متكاملة ترقى �إلى
الم�ستوى المطلوب ،ولذلك باتت ال�ضرورة تقت�ضي �إيجاد م�ؤ�س�سات
عربية اقت�صادية ذات �صبغة دولية كال�صندوق العالمي للزكاة،
و�إحياء �صندوق الحج ،ونفخ الروح في م�ؤ�س�سة الأوقاف ،واال�ستعانة
بال�صيرفة الإ�سالمية المتنامية ،حتى ال ت�صبح في معظمها ً
ن�شاطا
غرب ًيا اً
بدل من �أن يكون عرب ًيا �إ�سالم ًيا.
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تا�س ًعا :يوجد في الوطن العربي �أكثر من ع�شرين مليون الجئ
ومهجر داخل دولته �أو خارجها في دول مجاورة.
و ُم ْق َت َلع عن موطنه َّ
وقلما نجد دولة عربية �آمنة بكل معنى الكلمة .هذا في عين الوقت
الذي يرتفع فيه ن�صيب العالم العربي من الكوارث والحروب
والإرهاب واالحتراب الداخلي �إلى حجم غير م�سبوق في التاريخ
الحديث.
عا�ش ًرا� :إن الحاجة �ضاغطة للإفادة من القوا�سم الم�شتركة
العربية التي تفر�ضها طبيعة المرحلة .فالتطور التكنولوجي في
مجال االت�صال والإعالم وال�شبكات الإلكترونية على �سبيل المثال
قد خلق ف�ضاء ًا عرب ًيا جديدً ا باللغة العربية يتطلب تعظيم المحتوى
الرقمي العربي .كذلك ف�إن تفرع م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص في
الأقطار العربية وتنوعها في مجاالت عديدة� ،أوجد فر�صة جديدة
لتو�سيع وتعميق التعاون فيما بينها ،حتى ت�صبح هذه الم�ؤ�س�سات
�شريكة لالقت�صادات الوطنية وداعمة لها ،وهذا من �ش�أنه �أن يعزز
فر�صة االنطالق نحو الكتلة العربية المتما�سكة على طريق العالمية.
حادي ع�شر� :إن تحقيق التعاون االقت�صادي العربي وتعميق
يح�صن الوطن العربي من اال�ستهداف
ال�سوق العربي من �ش�أنه �أن ِّ
االقت�صادي �أو ال�سيا�سي ،مما �سيقلل من حاجاته للإنفاق الع�سكري
الذي و�صل �إلى م�ستويات عالية تقترب في بع�ض الأقطار �إلى ن�صف
الموازنات العامة� ،أو � %20أو �أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن �ش�أنه �أن ي�ساعد في الو�صول �إلى توازن معقول بين الوطن
العربي والخارج ،وبين الإنفاق الع�سكري والإنفاق المدني ،وبين
الحا�ضر والم�ستقبل ،وبين اال�ستهالك واالدخار ،وهي كلها �أ�سئلة
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ملحة تتطلب الإجابة �ضمن ا�ستراتيجيات وبرامج ما زالت غائبة.
ُ
محاط بجيران يتطلب
ثاني ع�شر� :إن الوطن العربي
التعامل معهم عالقات جديدة اً
بدل من الت�أرجح بين نوايا ح�سنة
وبين عالقات �شائكة تنذر باندالع الأزمات �أو الحروب� ،سواء �أك ّنا
نتحدث عن �إفريقيا جنوب ال�صحراء� ،أو �إيران� ،أو تركيا .لقد باتت
الم�صلحة العربية بعيدة المدى تقت�ضي الدخول مع �إيران وتركيا
و�إفريقيا في �شراكات م�ستقرة تدعم الأمن والتبادل والم�صالح
الم�شتركة على �أ�سا�س من الم�ساواة والتكاف�ؤ.
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الف�صل الثاني
نهو�ض الدولة الوطن ّية

نهو�ض الدولة الوطنية
 –4المبادرة
انطال ًقا من �أن الأقطار العربية بمجملها تمثل حالة تقترب
من الإخفاق االقت�صادي واالجتماعي ،راح المواطنون يعبرون عن
رف�ضها من خالل احتجاجات وحراكات متوا�صلة تنبه �إلى التحديات
الخطيرة التي تهدد �أركان الوطن .وتقدي ًرا لأهمية اال�ستراتيجيات
والبرامج االقتت�صادية التي من �ش�أنها ت�أمين حاجات ال�شعوب
الأ�سا�سية بعدالة و�شمولية ،وتب�ص ًرا في تحديات الم�ستقبل
هدرت ولم ت�ستخدم
العربي ،و�إدراكا للفر�ص االقت�صادية التي �أُ ِ
بال�شكل الأمثل خالل الخم�سين �سنة الما�ضية ،وتج�سي ًرا للفجوة
بين المطلوب وال ُمن َّفذ من ال�سيا�سات والإجراءات والم�شاريع،
وتفه ًما للمتغيرات الإيجابية وال�سلبية التي مرت على العمل العربي
الم�شترك في المجال االقت�صادي واالجتماعي ،و�سع ًيا للبناء على
التجارب الدولية الناجحة ،ورغبة في تعميمها وتعميقها ،وتالف ًيا
لل�سلبيات والتخل�ص منها ،واعترا ًفا بالحاجة الملحة �إلى �أ�سلوب
جديد في نماذج التنمية العربية والعمل االقت�صادي الم�شترك،
حتى تتمكن الدول العربية من تحييد �سلبيات ال�سيا�سة وتقبلها.
و�سع ًيا لتحويل العالقة مع دول الجوار العربي من التوتر
والنزاع الدائم �إلى عالقات اقت�صادية تعاونية تناف�سية �صحية،
تقوم على التكاف�ؤ وتبادل المنافع ،ورغبة في تطوير حياة �أف�ضل
للمواطن العربي ،ومن ًعا للخوف من الم�ستقبل وما قد يجلبه من
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عنف اجتماعي �سيا�سي وممار�سات ُمهدِّ دة للمجتمع ،و ُم� ِّؤذنة بتفكك
الدول ومن ًعا من انت�شار الجريمة والف�ساد ،وقناعة ب�أن اال�ستثمار
يجب �أن يراعي الميزة الن�سبية للأقطار العربية الغنية بالموارد
والقادرة على تلبية حاجاته .ف�إن رئي�س منتدى الفكر العربي
و�أع�ضاءه يتطلعون �إلى:
«مبادرة كل دولة عربية �إلى و�ضع ا�ستراتيجية اقت�صادية
اجتماعية خا�صة بها تقوم على القواعد العلمية والمعلومات الدقيقة
والإح�صاءات الحديثة م�ستفيدة من الخبراء ،وبالتعاون المتكافئ
بين �شركاء التنمية وهم القطاع العام ،والقطاع الخا�ص ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الثالث والأكاديميا ،ومن ثم التوافق على وثيقة
وطنية ُم ْح َكمة يدفع االلتزام بها �إلى نه�ضة تنموية؛ اقت�صادية
واجتماعية وثقافية �شاملة».

 -5التحول ال�صناعي

باعتبار الت�صنيع ي�شكل العمود الفقري لأي اقت�صاد حديث،
ف�إن ذلك يتط َّلب �سعي الدولة �إلى تطوير وتحديث اقت�صادها باتجاه
التحول ال�صناعي ،وذلك من خالل و�ضع البرامج الوطنية الالزمة
لت�صنيع كافة القطاعات على طريق التحول �إلى المجتمع ال�صناعي
بحلول عام  .2030وبذلك ت�ساهم الدولة الوطنية في بناء كتلة
اقت�صادية عربية قوية تقوم على اقت�صادات �صناعية حديثة.
وتت�ضمن ا�ستراتيجية الت�صنيع ان�شاء الم�شاريع الإنتاجية
لل�سلع والخدمات ،وتعظيم المدخالت العلمية والتكنولوجية في
هذه الم�شاريع وفي كافة القطاعات لزيادة القيمة الم�ضافة في
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المنتجات وجعلها �أكثر قابلية للتطوير واالنتقال �إلى االقت�صاد
المعرفي ،وهذا �سينعك�س �إيجاب ًيا على الناتج المحلي من جهة،
والقدرة على المناف�سة والتفوق على الم�ستوى الإقليمي والدولي من
جهة �أخرى.
وتلتزم الدولة ببناء ر�أ�سمالها الب�شري بكل ما يتطلب من
ا�ستثمارات و�إ�صالحات؛ لأن االقت�صادات الحديثة تقوم على
المعرفة بكل ما تت�ضمن من الهند�سة والتكنولوجيا الحديثة و�أنظمة
النقل المتقدمة والمهارات العلمية والتطويرية المتنامية والقدرات
االبتكارية والإبداعية غير المحدودة .ذلك �أن عملية التحول
ال�صناعي لالقت�صادات الوطنية ال تعتمد �أبدً ا على توفر الخامات
الطبيعية ،بقدر ما تعتمد على العلم والمعرفة والخبرات والمهارات
وح�سن �إدارة وا�ستثمار
والإبداع� ،أي القوى الب�شرية العاملة ال ُمنتجة ُ
هذه القوى الب�شرية.

-6التعليم

لأن التعليم يمثل الركن الأ�سا�س لأي برنامج وطني لنهو�ض
االقت�صاد وتحقيق التحوالت المطلوبة ،ف�إن الدولة تلتزم بتحديث
وتطوير قطاع التعليم ب�أ�شكاله و�أنماطه وم�ستوياته المختلفة
وتحويله �إلى حالة معرفية متقدمة ترتبط ب�سوق الإنتاج والعمل.
وقد تلتزم بزيادة الإنفاق عليه حتى يقترب من م�ستوى الإنفاق لدى
الدول الناه�ضة وعلى مدى (� )10سنوات .وتدرك الدولة �أن التعليم
هو البوابة الكبرى لبناء ال�شخ�صية الوطنية الريادية التي تنتظم فـي
م�ؤ�س�سات م�ستقرة ،وتكون في نف�س الوقت �إ�ضافة نوعية للقوى العاملة،
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على طريق تكوين الثروة الب�شرية القادرة على التفاعل والتوا�ؤم مع
مفردات العلم والتكنولوجيا وكل م�ستجدات الح�ضارة الإن�سانية.
وتلتزم الدولة ب�أن تجعل منظومة التعليم ،ابتدا ًء من التعليم
الأ�سا�سي وانتها ًء بالتعليم العالي ،ب�أن تدفع في اتجاه االنفتاح على
العلم والفكر والفل�سفة ،وت�أ�صيل العقل العلمي والمهارات الحياتية
والتخ�ص�صية ،والقدرة على حل الم�شكالت ،وت�أهيل ال�شباب للعمل
المنتج ،ولإقامة الم�شاريع ال�شخ�صية والجماعية في �إطار من
الإبداع واالبتكار والتجديد.
ولأن التو�سع الك ّمي المت�سارع في التعليم الأ�سا�سي والجامعي
قد �أدى �إلى تراجع نوعية التعليم ،وبالتالي انخفا�ض المردود
االقت�صادي واالجتماعي للكتلة المتعلمة ،و�أدى كذلك �إلى عدم
و�شجع على االن�صراف
ت�أهيل المعلمين والأ�ساتذة بما يكفيَّ ،
والعزوف عن الت�أهيل المهني والتكنولوجي لدى ال�شباب ،ف�إن
الدولة �ستعمل على �إجراء مراجعة تامة لمنظومة التعليم و�إ�صالح
الخلل في مفا�صلها ،وفي مقدمة ذلك �إعادة ت�أهيل المعلم والأ�ستاذ،
وتحويل المدر�سة والمعهد والجامعة �إلى بيئة تعليمية وتعلمية جيدة
وجاذبة ،ت�ست�شرف الم�ستقبل ،وتتفاعل مع الم�شكالت والق�ضايا
التي تحتاجها القطاعات االقت�صادية المختلفة .وتلتزم الدولة ب�أن
تجعل الم�ؤ�س�سات التعليمية جز ًءا من البنية الداعمة لالقت�صاد
وح�سن توفير
الحديث ،وت�ضمن في نف�س الوقت ُح�سن تق�سيم العمل ُ
القوى العاملة في التخ�ص�صات المطلوبة.
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ولأن ال�شبكات الإلكترونية واالت�صاالت �أتاحت للتعليم ب�أن
ي�صبح عاب ًرا للحدود وللقارات ،وي�صبح �صناعة قائمة بذاتها،
وتحمل قيمة م�ضافة عالية جدً ا ،ف�إن الدولة تلتزم بالدخول بعمق
واال�ستثمار الكافي في �صناعة التعليم و�صناعة الم�ستلزمات
الناعمة وال�صلبة بما في ذلك �شبكات التعليم ،و�ستعمل على
ت�صديره عبر الو�سائل المختلفة� ،إ�ضافة �إلى ت�شجيع الت�شبيك بين
الم�ؤ�س�سات التعليمية على الم�ستوى الوطني والقطري والم�ستوى
العربي والدولي.

 -7اللغة والت�أليف والترجمة

تدرك الدولة �أن التعليم المتميز والت�أهيل العلمي والتكنولوجي
الحديث يتطلبان توافر لغة علمية قادرة على التعبير عن �شتى مناحي
الحياة ،ابتدا ًء من الفكر والفن والثقافة بكل �أ�شكالها و�ألوانها وانتها ًء
بالحقائق العلمية والطبيعية ،ومنظومات التكنولوجيا المع ّقدة.
كما تدرك �أن اللغة المواكبة للعلم والتكنولوجيا والمتفاعلة مع
المبتكرات الحديثة هي �إحدى القواعد الرئي�سة التي ت�ضمن نجاح
اال�ستثمار في القوى الب�شرية وارتفاع كفاءته وزيادة عائداته .ومن
هنا ،ف�إن جز ًءا من البرنامج الوطني �سيكون النهو�ض باللغة العربية
في جوانبها كافة� ،إ�ضافة �إلى االهتمام باللغات الأجنبية الح ّية،
وكذلك اللغات القومية الأخرى في مناطقها كالكردية والأمازيغية.
فاللغة ال تنح�صر في النخبة و�إنما هي و�سيلة التوا�صل والتفاهم
ونقل المعارف والخبرات بين مختلف مكونات المجتمع من علماء
وع ّمال و ُمنتجين ومزارعين ومهند�سين ومهنيين و�سيا�سيين
وفنانين ،وغيرهم� .إن ما تخ�سره المجتمعات من الفر�ص ال�ضائعة
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نتيجة الحواجز اللغوية في كل حلقة من حلقات المر ّكب االقت�صادي
االجتماعي وعدم تطوير اللغة الوطنية وا�ستعمالها وتوظيفهاُ ،يق َّدر
بمليارات الدوالرات �سنو ًيا .وتدرك الدولة �أن التالقي والتفاعل بين
العقول المبدعة التي تع ِّبر عن �أفكارها باللغة ،والأيادي الماهرة
التي تعبر عن عبقريتها بتنفيذ تلك الأفكار ،ال يمكن �أن يتحقق �إذا
كانت هناك فجوة توا�صلية تمثلها اللغة.
إنتاجا
وهذا من �ش�أنه �أن يجعل مو�ضوع الت�أليف والترجمة � ً
و�صناعة جز ًءا من الم�شروع االقت�صادي الوطني والقومي للنهو�ض،
فال تنتقل المعرفة والفكر والثقافة والعلوم بين مك ّونات المجتمع
وخالياه �إال من خالل التو�سع في الت�أليف والترجمة والن�شر في �شتّى
الحقول وفي كل االتجاهات وعلى مختلف الم�ستويات.
وتدرك الدولة �أن المنظور ال�سائد في الوطن ال ي�ضع اللغة في
�س ّلم الأولويات وال يعي ت�أثيراتها و�أعبائها االقت�صادية واالجتماعية
غير المبا�شرة ،و�أنها في منظور كثير من ال�سيا�سيين مجرد لغة
قومية ،الأمر الذي �ستعمل الدولة على ت�صحيحه.

 -8المر�أة

ولأن النهو�ض االقت�صادي ي�ستوجب انخراط العدد الأكبر من
قوى العمل المتاحة في العملية الإنتاجية بتنوعاتها المختلفة ،كما
يتطلب في نف�س الوقت تقلي�ص العدد غير ال ُمن ِتج من �أفراد المجتمع
وفق المعايير العمرية وال�صحية والإن�سانية ال�صحيحة .ولأن المر�أة
ت�شكل ن�صف المجتمع بالمفهوم االجتماعي والإن�ساني ،وت�ستطيع �أن
تكون كذلك ،من حيث العمل والإبداع والإنتاج وبناء الثروة ،خا�صة
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و�أنه لي�س هناك من مجتمع ناه�ض �أو متقدم �إال ون�سبة المر�أة
في قواه العاملة مرتفعة ،ف�إن الدولة تلتزم بتمكين المر�أة و�إتاحة
الفر�ص لها حتى ت�أخذ دورها الفاعل في الم�شاركة في قوى العمل.
وتدرك الدولة �أن عمل المر�أة وانخراطها في كل �أوجه الن�شاطات
االقت�صادية هو الذي ي�صنع الف ـ ــرق بيـن «الكفاف» الذي يبقى
المجتمع فيه على حافة االكتفاء وبين «فائ�ض الثروة» التي يمكن
ادخارها و�إعادة ا�ستثمارها في م�شاريع جديدة لتكون قوة دافعة
�إ�ضافية متجددة.
وتلتزم الدولة بتعليم المر�أة وت�أهيلها وتدريبها وتحريرها
وتمكينها في جميع المراحل وعلى �شتى الم�ستويات ،باعتبار ذلك
ً
ملزما للم�شروع النه�ضوي االقت�صادي
�شرطا اقت�صاد ًيا
يمثل
ً
الوطني والعربي وم�س�ؤولية وطنية مـن منظور تربوي و�أخالقي
و�إن�سانــي� .إن المتو�سط المتوا�ضع لم�شاركة المر�أة العربية الذي ال
يزيد عن ( )%20من قوى العمل يدفع الدولة �إلى العمل على زيادة
ذلك �إلى ما يقرب من ال�ضعف.
وتتجه الدولة لتحرير المر�أة من القيود الم�صطنعة و�إعطائها
الفر�صة ال�صحيحة للت�شارك والتناف�س مع الرجل بعيدً ا عن
الإحباطات االجتماعية ،الأمر الذي �سي�ساعد على ن�شوء الأطفال
في بيئة �صحية و�صحيحة تقدر الوقت والعمل والإنتاج .كما تدرك
الدولة �أن ما فات من فر�ص للتنمية واالرتقاء وتغيير الواقع و�إعمار
البالد يتطلب جهودًا دائمة من كل يد عاملة م�ؤهلة �سواء �أكان رجلاً
�أم �إمر�أة.
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 -9القوى العاملة

تدرك الدولة �أن القوى العاملة الم�ؤهلة ت�أهي ًال نوع ًيا وحدي ًثا
تمثل العامل الحا�سم ،الذي ي�ؤدي الدور الرئي�سي في �إمكانية نقل
االقت�صادات الوطنية والعربية في مجموعها من حالة االعتماد
على ال�سلع والخدمات الجاهزة الم�ستوردة والزراعة غير الم�صنعة
والتجارة في المنتجات الأجنبية� ،إلى حالة الإنتاج والت�صنيع وزيادة
االعتماد على الذات.
وتلتزم الدولة ب�إعادة النظر في ت�أهيل القوى العاملة
واالنتقال بها من عمالة تقليدية تكت�سب خبراتها ذات ًيا وببطء مع
الزمن� ،إلى عمالة تكنولوجية حديثة جاهزة التدريب والت�أهيل
تتمتع بتعليم �أ�سا�سي جيد وبتدريب تكنولوجي بعد الثانوية �أو
قبلها ي�ؤهلها للتعامل مع الأنظمة ال�صناعية والإنتاجية الحديثة.
و�ستعطي الدولة الأهمية للمهارات الحياتية مثل االت�صال والقراءة
والكتابة والمهارات العامة ،مثل الحا�سوب ومبادئ الإبداع واالبتكار
والمهارات التخ�ص�صية التي �سوف يتجه اليها العامل.
وتعتبر الدولة �أن ت�أهيل وتدريب القوى العاملة عملية طويلة
ومع ّقدة و ُمكلفة ،ولكنها عالية المردود االقت�صادي واالجتماعي.
و�ستعمل على �أن يتعاون فيها القطاع العام والقطاع الخا�ص
والأكاديميا مع منظمات المجتمع المدني .و�ستتعاقد الدولة مع
ال�شركات الكبرى كال�صناعات المعدنية والكيماوية والأدوية
والنفط والطاقة والإلكترونيات�...إلخ ،لإن�شاء المراكز الت�أهيلية
المتخ�ص�صة التي يمكن �أن تجذب �إليها القوى ال�شابة .و�ستعمل
الدولة على التعاون مع الأقطار العربية في �إن�شاء مراكز الت�أهيل
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التكنولوجي المتقدم في الحقول ذات االهتمام الم�شترك �أو ذات
الأهمية اال�ستراتيجية والمرحلية ،مثل الطاقة والمياه والت�صحر
والنقل والتربية الحيوانية�...إلخ .و�سوف تدفع الدولة ال�شركات
المتو�سطة وال�صغيرة �إلى �إن�شاء قيادات نوعية تتولى بدورها �إن�شاء
برامج ت�أهيل وتدريب في تفرعات الإنتاج الدقيقة.
ولأن القوى العاملة ال يمكن لها االرتقاء والنهو�ض الفعلي
والتعبير عن مهاراتها و�إمكاناتها و�إبداعاتها �إال من خالل االنخراط
العميق في العملية المعرفية بكامل �أبعادها ،وفي مقدمتها العملية
الإنتاجية ال�صناعية ،ولأنه كلما ارتقت م�ستويات المعرفة ارتقت
معها �إمكانات القوى العاملة ،وفي نف�س الوقت عملت هذه القوى
على دفع العملية الإنتاجية ،ف�إن الدولة تدرك �أن كل ت�أخير �أو تلك�ؤ �أو
تردد في االنخراط في عملية الت�صنيع يمثل �إهدا ًرا لإمكانات القوى
العاملة من جهة و�إ�ضاعة لثروات وافرة تمثلها الفر�ص ال�ضائعة من
جهة �أخرى.
وتدرك الدولة �أن الأقطار العربية على الم�ستوى الفردي
والجماعي تتمتع بميزة �إيجابية ،وهي �إمكانية الإفادة من العمالة
الفائ�ضة في بع�ض الأقطار لتعوي�ض النق�ص في �أقطار �أخرى دون
�إ�شكاالت جوهرية في تباين الثقافات �أو اللغة .وفي عين الوقت،
ف�إن الدولة لن ت�سعى �إلى ت�صدير القوى العاملة كبديل لتطوير
االقت�صاد وت�صنيع الإنتاج وكحل لم�شكلة البطالة؛ �إذ ال يمكن
لأي بلد في العالم �أن يتقدم ويتحول �إلى حالة ح�ضارية �أرقى دون
انخراط العدد الأكبر من قواه العاملة في برامج التحول ال�صناعي
في الإنتاج ال�صناعي والقطاعات الأخرى التي يجري ت�صنيعها ،بما
في ذلك الزراعة والخدمات وفي البلد ذاته.
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كذلك ،ف�إن ارتفاع ن�سبة ال�شباب في الأقطار العربية التي
لزاما على الدولة �أن
ت�صل �إلى �أكثر من  %22من ال�سكان يجعل ً
ت�ضع وبالتعاون مع ال�شركاء برامج ت�أهيل مكثفة يمكن �أن تحدث
فر ًقا كبي ًرا في القدرات الإنتاجية للوطن.
وتعلم الدولة �أن العوائد االقت�صادية «للعاملين المغتربين»
هي مفيدة على م�ستويات الأفراد والعائالت ،وقد تكون مهدئة
للأزمات ،ولكن دور عائدات المغتربين في النهو�ض االقت�صادي
الوطني الم�ضطرد غال ًبا ما يكون محدودًا� ،إال �إذا تم توجيه هذه
العائدات لال�ستثمار الإنتاجي الحديث.

 -10البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
ولأن االقت�صادات الحديثة هي اقت�صادات معرفية
� Knowledge Economiesأي علمية  -تكنولوجية � -إبداعية
بالدرجة الأولى ،ف�إن الدولة تدرك �أنه ال يمكن لالقت�صاد الوطني
واالقت�صادات العربية �أن تتغير وتتطور القيمة الم�ضافة في منتجاتها،
�إذا لم تكن المدخالت العلمية والتكنولوجية هي العمود الفقري لكافة
�أ�شكال الإنتاج من �صناعة �إلى زراعة �إلى نقل �إلى �سياحة �إلى مياه
�إلى طاقة� ...إلخ .ف�إن ذلك يتط َّلب من الدول العمل على:
� اً
أول :تطوير مناهج التعليم الأ�سا�سي والمهني والتكنولوجي
نحو الإقتراب �إلى �سوق الإنتاج وج�سر الفجوة بين التعليم والإنتاج.
ثان ًيا :ج�سر الفجوة بين الأكاديميا والقطاع ـ ـ ـ ــات االقت�صــادية
االجتماعيـة .ثال ًثا :توجيه الأبحاث العلمية نحو حل الم�شكالت
التي تواجهها هذه القطاعات ومن ثم الإرتقاء بها .راب ًعا :النظر
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�إلى التطوير التكنولوجي على �أنه ال يقل �أهمية اقت�صادية اجتماعية
الموجه نحو الترقيات
تاريخية �إن�سانية عن البحث العلمي النظري ّ
الأكاديمية لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سوف ت�شجع الدولة الهيئة
الأكاديمية ،على عدم االنغما�س في بحوث نظرية محدودة الأهمية
والفائدة في عين الوقت الذي يفتقر فيه المجتمع �إلى التكنولوجيا
الالزمة في الزراعة وفي المياه وفي الطاقة وفي نظافة المدن
ناهيك عن الآالت والمعدات الثقيلة والأدوية وال�صناعات الدقيقة،
بل في كل منحى من مناحي الحياة .خام�سً ا :زيادة الإنفاق على
البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع �إلى الم�ستويات ال�صحيحة
لت�صل �إلى ( )%2من الناتج المحلي مع حلول عام � .2030ساد�سً ا:
العمل على الو�صول �إلى الكتلة الحرجة من الباحثين والعلماء
والتكنولوجيين .فما زال ه�ؤالء مبعثرين حتى في القطر الواحد بل
وفي الجامعة الواحدة ب�سبب �إهمال �أهمية «تداخل التخ�ص�صات»
 Interdisciplinarityالأمر الذي يجعل الإنتاج الفعلي واالختراقات
الكبيرة في �شتى المجاالت محدودًا للغاية .وت�ستطيع الأقطار العربية
من خالل االتفاقيات الثنائية والمتعددة ومن خالل مراكز البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي الم�شتركة ثنائ ًيا وتعدد ًيا الو�صول �إلى
الكتلة الحرجة من القوى العلمية والتكنولوجية ،والكتلة الحرجة من
الإنفاقات المالية التي يمكن �أن تت�أتى عنها نتائج ملمو�سة ،خا�صة
�أن الكثير من الم�شكالت العربية مت�شابهة� .ساب ًعا :و�ضع البرامج
الطويلة المدى بالتعاون ما بين القطاع الخا�ص والدولة والأكاديميا
لتوطين التكنولوجيا في الدولة العربية وفي المنطقة العربية،
بما في ذلك �إن�شاء المراكز التكنولوجية المتخ�ص�صة والتو�سع
الأفقي والعمودي في التحول ال�صناعي وتعظيم مدخالت العلم
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والتكنولوجيا وو�ضع �ضوابط ال�ستيراد ال�سلع والخدمات ،وتحفيز
وح�سن ت�أهيل القوى العاملة.
روح االبتكار ون�شر مهارات الإبداع ُ

 -11الريادية

تدرك الدولة �أنه من غير الممكن �أن يولد االقت�صاد الوطني
دينامية داخلية م�ستدامة دون �أن تكون روح الريادية وثقافتها
وعقليتها جز ًءا ال يتجز�أ من المنظومة الثقافية والفكرية والتعليمية
لل�شباب خا�صة وللمجتمع عامة .ذلك �أن النمو المتوا�صل لالقت�صاد
والتوظيف عالي الكفاءة للمهارات والقيمة الم�ضافة المرتفعة
للمنتجات والنجاح في �إن�شاء الم�ؤ�س�سات على تنوعاتها ال يمكن �أن
يتحقق �إال من خالل الم�شاريع الجديدة التي يقوم بها الرياديون
والم�شاريع ال�صغيرة التي يقوم بها ال�شباب وتتحول خالل �سنوات
�إلى م�شاريع كبيرة تولد المئات من فر�ص العمل وت�ضخ دماء ًا
جديدة ور�ؤى ابتكارية في كل مفا�صل االقت�صاد والمجتمع .وتدرك
الدولة �أن الريادية هنا هي بالمفهوم الوا�سع لت�شمل الريادية
االقت�صادية والثقافية والعلمية وال�سيا�سية والفنية والريادية في كل
اتجاه .وتعي الدولة �أن التعثر لم يكن فقط في النهو�ض االقت�صادي
ولكنه � ً
أي�ضا في النهو�ض الم�ؤ�س�سي في �شتى المجاالت ،وفي مقدمة
ذلك �إطالق طاقات المجتمع لإن�شاء الم�ؤ�س�سات المنوعة ابتدا ًء
من التكوينات ال�سيا�سية وانتها ًء بمتاحف الفنون ،وذلك من خالل
المبادرات الريادية التي يقوم بها الرياديون من ال�شباب والكهول
رجا ًال ون�ساء ًا.
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�ستعمل الدولة على �أن تجعل الريادية جز ًءا من �صميم العملية
التربوية والثقافية في �شتى المراحل التعليمية .وذلك حتى يتجاوز
ال�شباب عجزه عن توظيف علمه ومهاراته و�إمكاناته في م�شروعه
الخا�ص ،ويحقق حلمه بتحويل �أفكاره وتطلعاته �إلى واقع مادي
وم�شروع قابل لتجاوز الحواجز التناف�سية واالجتماعية القائمة �أمام
المخاطرة في عمل جديد.
وتدرك الدولة �أن الريادية هي المدخل الحقيقي ل�صناعة
الثروة الفردية والم�ؤ�س�سية والوطنية وبناء الم�ؤ�س�سات وتطوير
الن�شاطات المجتمعية .وهنا ال بد من �أن ي�ؤدي التعليم والإعالم
والثقافة والدولة دو ًرا بار ًزا في تعزيز هذه الريادية باعتبار �أن
المجتمع ال�صناعي المن�شود هو بال�ضرورة مجتمع ريادي بكل معنى
الكلمة الأمريكية.

 -12ال�شباب

تدرك الدولة �أن ال�شباب في �سن العمل ي�شكل ما يقرب من
 %22من ال�سكان �أو بواقع (� )220ألف لكل مليون من ال�سكان ،وهذا
الحجم هو �سالح ذو حدين؛ ف�إما النجاح في �إن�شاء فر�ص عمل جديدة
لهذه الأعداد الكبيرة وفتح المجال �أمامها لتحقيق طموحاتها من
خالل ت�صنيع القطاعات االقت�صادية و�إن�شاء الم�شاريع الإنتاجية،
و�إما الف�شل في ذلك كله لما يرافقه من �إحباط وي�أ�س وتمرد .وعليه
�ستعمل الدولة على توفير ال�شراكات واال�ستثمارات الكافية والالزمة
لكل فر�صة عمل ،كما �ستعمل على م�ساندة ودعم الجهود المكثفة
التي ي�ستطيع ال�شباب بذلها في مراحل الإن�شاء والت�شغيل ،وهي التي
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ب�إمكانها �أن تكون ج�س ًرا للمواءمة بين التعليم والطموح من جهة
وبين �سوق الإنتاج والعمل من جهة �أخرى.
وتدرك الدولة �أن م�شاريع �إعمار الأطراف والم�شاريع الكبرى
في البوادي والقرى والأرياف والجبال و�إن�شاء مواقع مائية جديدة
وا�ست�صالح الأرا�ضي ومكننة الزراعة كلها تتطلب الإمكانات
والحيوية التي يتمتع بها ال�شباب .ولذا �ستعطي مثل هذه الم�شاريع
الأولوية حتى ينخرط ال�شباب فيها في وقت مبكر ،الأمر الذي ي�ؤكد
التزام الدولة ببرامج مو�سعة للتدريب والت�أهيل واكت�ساب المهارات
العلمية واال�ستثمار في الر�أ�سمال الب�شري المقترن مع الت�صنيع
والتحديث.
و�ستعمل الدولة على فتح فر�ص عمل لل�شباب من خالل
الم�شاريع المختلفة وبرامج الت�صنيع الوا�سع النطاق لكي توقف
هجرة العقول �إلى بلدان المهجر المتعددة ،وت�ضع حدً ا ال�ستنزاف
الر�أ�سمال الب�شري .فالهجرة واالغتراب تحل م�شكلة البطالة
ظاهر ًيا ،وتخفف ال�ضغط على �سوق العمل ،ولكنها تمثل نزي ًفا
للخبرات وهد ًرا للإمكانات ال تعو�ضها �أبدً ا تحويالت المغتربين
مهما بدت جاذبة على المدى الق�صير.

 -13الإبداع

لأن جوهر التم ّيز والتناف�سية والتفوق والريادية هو المخاطرة
والإبداع ،ف�إن الدولة تلتزم بتعزيز اال�ستثمار المالي والب�شري
في تحويل الإبداع من حاالت فردية عر�ضية متناثرة �إلى ظاهرة
مجتمعية وم�ؤ�س�سية �أ�صيلة .و�ستعمل على تي�سير تمويل الم�شاريع
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الإبداعية ،وذلك تجاو ًبا مع نتائج الأبحاث والدرا�سات ب�أن ت�أهيل
وتدريب ال�شباب في مختلف مراحل الدرا�سة المهنية والتكنولوجية
والمدر�سية والجامعية على مهارات الإبداع وحل الم�شكالت ()%80
من االبتكار والتجديد والإبداع يت�أتى نتيجة لمهارات يكت�سبها
الإن�سان من خالل التعلُّم وخا�صة في مرحلة التعليم الأ�سا�سي
والثانوي ومهارات التخ�ص�ص في مرحلة التعليم العالي.
ولأن الإبداع قد �أ�صبح �ضرورة للتناف�س والبقاء ،و�أ�صبح
مفهوم الإبداع يقترن ع�ضو ًيا مع البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي والإبداع ( ،)R,D&Iلذا �ستعمل الدولة على �أن ي�صبح
هذا الأمر جز ًءا �صميم ًيا من منظومات التعليم والت�أهيل والتثقيف
الوطني في �إطار من الممار�سة العملية ،حتى تتعزز القدرة على
النهو�ض الوطني والعربي باقت�صادات �صناعية قادرة على التناف�س
في ال�سوق العالمي.

 -14الطاقة والمياه والبيئة

�إن الدولة على يقين ب�أن مربع الطاقة والتكنولوجيا والمياه
والبيئة ي�ؤدي دو ًرا مركز ًيا في �سيرورة البقاء للمجتمعات المعا�صرة
وفي �سيرورة النهو�ض االقت�صادي االجتماعي وفي ت�صنيع
االقت�صادات المعا�صرة ،ولأن �أكثر من  %85من الأرا�ضي الوطنية
هي �أرا�ض جافة ومرتفعة الحرارة ،ولأن مالءمتها للإنتاجية
العالية وللعمل المتوا�صل وللإنتاج الزراعي وال�صناعي المتقدم
�ستكون محكومة بمحددات �صعبة ،ف�إن الدولة �ستعمل على التغلب
على هذه المحددات بكل �إمكاناتها ،وهذا يتطلب كميات كبيرة من
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المياه وكميات كبيرة من الطاقة لتحلية مياه البحر .ولأن جميع
الأقطار العربية بحاجة �إلى م�صادر جديدة للمياه ف�ستعمل الدولة
منفردة وبالتعاون مع الدول العربية على التو�سع في تحلية مياه
البحار والمياه المالحة الأخرى.
كما تدرك الدولة �أن تطوير م�صادر جديدة واقت�صادية للطاقة
م�س�ألة بالغة الحيوية .و�أن الطاقة المطلوبة في المنطقة العربية
تكاد تكون (� )3أ�ضعاف ما هو مطلوب من الطاقة في بلدان �أخرى
معتدلة الحرارة وغزيرة المياه لتحقيق نف�س الم�ستوى الح�ضاري.
فال�ضعف الأول مطلوب للت�صنيع ،وال�ضعف الثاني مطلوب للمياه،
وال�ضعف الثالث مطلوب لتكييف البيئة وجعلها �أكثر مالءمة للعمل
المتوا�صل والكفاءة العالية و�إعمار الأطراف.
لذا �ستعمل الدولة منفردة وبالتعاون مع الأقطار العربية
الأخرى ،على �إن�شاء مراكز �أبحاث وتطوير و�إبداع حقيقية في
الطاقة والمياه والبيئة ،بما في ذلك مراكز تطوير تكنولوجيا الطاقة
البديلة ،لت�شمل الطاقة ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،وطاقة الحرارة
الجوفية ،والطاقة النووية ،وال�صخر الزيتي وخالفه� .إ�ضافة �إلى
مراكز تكنولوجيا المياه والبيئة كم�شاريع ثنائية �أو ثالثية �أو عربية
م�شتركة .وترى الدولة �أنه من ال�ضروري والأف�ضل في هذه الحالة
تعاون الأقطار المتجاورة ب�سبب ت�شابه الم�شكالت بد ًال من انفراد
كل قطر بنف�سه حيث ال تتوفر لديه الكتلة الحرجة من ر�أ�س المال
الب�شري �أو الطبيعي �أو انتظار الم�شاريع الإقليمية الكبيرة التي كثي ًرا
ما تخ�ضع العتبارات �سيا�سية دولية و�إقليمية معقدة.
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ولأن تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية والرياح قابلة للتطبيق الكفء
في جميع الأقطار العربية ،ف�ست�سعى الدولة �إلى �إن�شاء �صناعات
لإنتاج الخاليا ال�شم�سية ال�ضوئية والتو�سع في هذه التكنولوجيات
واختراعا ،باعتبار ذلك بداية لع�صر جديد
إبداعا
ً
بح ًثا وتطوي ًرا و� ً
في المنطقة العربية ودون �إهمال م�صادر الطاقة الأخرى مهما
كانت م�ساهمتها متوا�ضعة؛ �إذ �إن خليط الطاقة في كل بلد يتوقع
�أن يعتمد على ما لدى هذا البلد من مزايا� .إن الطاقة النووية
تقت�ضي اال�ستعداد التكنولوجي والعلمي الر�صين المتمهل لها دون
الت�سرع في الدخول فيها .فربما في العقود القابلة القادمة ت�صبح
تكنولوجيا الإندماج النووي متاحة .ولكن القفز المتعجل �إلى الطاقة
النــووية في المرح ــلة الحاليــة قد يكون فيه كثير من الإ�شـ ــكاالت
ال ينبغي تجاهلها.
وترى الدولة �أن طبيعة الجغرافيا الوطنية والعربية تتطلب
عناية خا�صة ب�سبب الت�آكل في الموارد الهامة المتاحة كالماء
والنبات والتربة وت�صاعد الت�صحر ،وغيرها والتي قد تخف�ض من
الناتج الإجمالي بن�سب تقترب من (� )%2.3سنو ًيا .كما تدرك
الدولة �أن المناطق المعمورة هي �أ�شرطة �ساحلية �ضيقة حول البحار
�أو حول الإنهار التي هي قليلة ومتناق�صة .لذا �ستعمل على مواجهة
التغيرات المناخية من خالل تطوير حالة البيئة و�إقامة م�شاريع
�إبداعية هند�سية كبرى تت�ضمن بحيرات داخلية في �أوا�سط البالد،
وذلك من خالل م�شاريع نقل مياه البحر �إلى مواقع منخف�ضة في
الأعماق لك�سر حدة ال�صحارى والبوادي وتطوير بيئة جديدة.
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وترى الدولة �إن الإمكانات التكنولوجية المتاحة الآن،
تجعل مواجهة التغيرات المناخية في نطاق الممكن عند التنفيذ
بالمقارنة لما كان عليه الحال قبل عقود .وتلتزم الدولة ب�أال تقف
خا�ضعة م�ست�سلمة �أمام ق�سوة البيئة والجغرافيا ،و�سوف ت�سعى �إلى
التغيير .و�ست�شترك مع الم�ؤ�س�سات العلمية والأكاديمية والهند�سية
والتكنولوجية وت�شجعها على �إن�شاء كليات متخ�ص�صة بتكنولوجيا
الطاقة في مختلف فروعها ،و�أخرى بالمياه ،وثالثة بالبيئة لكي
تنه�ض بالأبحاث التكنولوجية التطبيقية المتقدمة ،وتقدم الدعم
والم�ساندة لإن�شاء وت�شغيل �صناعات وطنية �أو ًال وعربية م�شتركة
ثان ًيا تغطي هذه القطاعات الثالثة وت�صلح قاعدة للت�صدير.

 -15النقل

لأن قطاع النقل ي�ستهلك ما يقرب من ( )%40من مجمل
ا�ستهالك الطاقة في معظم الأقطار العربية �أو ما يقرب من 300
مليون دوالر لكل مليون من ال�سكان ي�ضاف �إليها ما يعادل  %25كلفة
مواد وطرق وحوادث ،ف�إن الدولة تدرك �أن القيمة االقت�صادية
واالجتماعية لهذا القطاع بالغة الأهمية .ويعود هذا الحجم الكبير
من الكلفة �إلى االعتماد على النقل الفردي بالدرجة الرئي�سية،
�إ�ضافة �إلى كلفة ال�سيارات والعربات والطرق واالنبعاثات الكربونية
وازدحام المدن وغيرها .ولذا �ستعمل الدولة على �إن�شاء وتعزيز
وتطوير منظومات نقل حديثة عمادها �شبكات ال�سكك الحديدية
لتت�شابك م�ستقبلاً مع جميع البلدان العربية؛ الأمر الذي من �ش�أنه
تخفي�ض كلفة النقل ليكون الوفر في هذا القطاع فقط ما يزيد عن
( )100مليون دوالر لكل مليون ن�سمة �سنو ًيا� ،إ�ضافة �إلى �أن هذا
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التحول من �ش�أنه �أن يفتح الباب وا�س ًعا �أمام م�شاريع �إنتاجية كثيرة
على الم�ستوى الوطني و�أخرى عربية م�شتركة عديدة ت�أتي في
مقدمتها �صناعات ال�سكك الحديدية و�صناعة ال�سيارات وما ينبثق
عنها .و�سوف تختار الدولة المجال المالئم لتتخ�ص�ص به بتن�سيق
مع الأقطار العربية في هذه ال�صناعات التي �ستفتح فر�ص عمل
لمئات الآالف من العمال والمهند�سين والفنيين.
وترى الدولة �أن ت�صنيع النقل بالإ�ضافة �إلى قطاعات الطاقة
والبيئة والمياه �إذا تم تحقيقها والإبداع فيها في الأقطار العربية
منفردة وثنائية وم�شتركة من �ش�أنها �أن تحدث تحوالت اقت�صادية
اجتماعية وبيئية جغرافية وزراعية من الطراز الأول .وتدرك الدولة
�أن ذلك يتطلب الر�ؤية والت�صميم على النهو�ض والعبقرية في ابتداع
الحلول والم�شاريع الخالقة.
وتدرك الدولة �أن �شبكات ال�سكك الحديدية وت�صنيع النقل
ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إلى الخطوط البحرية المنتظمة ،تمثل المدخل
الرئي�سي لتحفيز وتعزيز م�سارات التحول ال�صناعي الوطنية،
باعتبارها جز ًءا �أ�سا�س ًيا من البنية التحتية لتطوير التجارة العربية
البينية ،ولفتح المجال �أمام ت�صدير المنتجات الوطنية وا�ستيراد
المنتجات العربية من �أق�صى ال�شرق في الخليج �إلى �أق�صى الغرب
على المحيط الأطل�سي ،ومن �أق�صى ال�شمال �إلى �أق�صى الجنوب،
لتنتقل �آالف الكيلومترات عبر هذه ال�شبكات كما هو الحال في
مناطق مختلفة من العالم.
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ولأن جز ًءا �أ�سا�س ًيا من ال�سلع التي يتم تداولها بين الأقطار
العربية تتمثل في النفط والغاز ،ف�إن الدولة تدرك �أن �إن�شاء �شبكات
�أنابيب النفط والغاز يمثل رك ًنا �أ�سا�س ًيا من تطوير قطاعي النقل
والطاقة م ًعا .وهذه ال�شبكات على الم�ستوى الوطني �ستكون جز ًءا
من ت�صنيع النقل الوطني ومدخلاً للجدوى االقت�صادية الف�ضلى،
والحفاظ على البيئة والحيلولة دون تلويث الأجواء المحلية بماليين
الأطنان من ثاني �أك�سيد الكربون والكبريت ،وغيرها.

 -16البنية التحتية

تدرك الدولة �أن م�سيرة النهو�ض تتطلب تطوير البنية التحية
الوطنية والعربية الثنائية الم�شتركة بمفرداتها المختلفة .وت�أتي
الطرق البرية والبحرية و�شبكات ال�سكك الحديدية و�شبكة �أنابيب
النفط والغاز و�شبكات الكهرباء واالت�صاالت والخطوط البحرية
والطرق الدولية والمحلية في مقدمة هذه المفردات.
و�ستعمل الدولة على تو�سيع البنية التحتية الوطنية ،لتخرج
من العا�صمة والمدن الكبرى ،ولت�شمل الأرياف والأطراف والبوادي
والمناطق القابلة للتطوير حتى يمكن �إعمار �أكبر م�ساحة ممكنة
من الوطن ،وجذب الم�ستثمرين و�إقامة الم�شاريع في المحافظات
والمناطق البعيدة والأطراف .و�ستعمل الدولة على �أن ت�صبح هذه
المناطق جاذبة لل�شباب وغيرهم من المواطنين ،للعمل والإعمار
على طريق ت�صحيح توزيع ال�سكان بد ًال من االنتقال من الأرياف �إلى
المدن بح ًثا عن الوظيفة المجزية �أو الم�شروع المنا�سب �أو فر�صة
العمل المتاحة هناك.
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وتدرك الدولة �أن الم�شروع االقت�صادي الوطني وتحقيق
النهو�ض و�إزالة الظلم االجتماعي وتقلي�ص الفروق في نوعية الحياة
عاما .كل
بين العوا�صم والأرياف �إلى الحد الأدنى على مدى الـ ً 25
ذلك ي�ستدعي تعزيز البنية التحتية وتحديثها بحيث يمكن �إقامة
الم�شاريع في �أي موقع في البالد.
وتدرك الدولة �أهمية التعاون مع الدول العربية الأخرى
في تطوير البنية التحتية والإدارية الم�شتركة حتى ت�صبح م�س�ألة
اال�ستثمار والتجارة والن�شاطات االجتماعية الثقافية مع الأقطار
العربية الأخرى مي�سرة وجاذبة.

 -17الحركية المجتمعية

تدرك الدولة �أن تطوير البنية التحتية ال�صلبة (الطرق
وال�شبكات والنقل�...إلخ) والبنية التحتية الناعمة ،هو المدخل
الأ�سا�س لزيادة الحركية المجتمعية في داخل �أرا�ضيها وبين
الأقطار العربية المختلفة .و�أن غياب �أو �ضعف هذه الآليات
والأدوات و�أنظمة ت�شغيل البنى التحتية من �ش�أنه �إ�ضعاف الحركية
المجتمعية للم�ستثمرين وال�صناعيين والرياديين وال�شباب ،الأمر
الذي �سينعك�س �سل ًبا على ال�سياحة وال�صناعة والتجارة والزراعة
المحلية والعربية ،وعلى العائد االقت�صادي واالجتماعي للمهارات
والخبرات والأيدي العاملة المدربة.
وتدرك الدولة �أن الحركية المي�سرة من �ش�أنها تخفيف
ال�ضغط عن المدن والحيلولة دون تفريغ الأرياف ،كما �أن من �ش�أنها
ك�سر الحواجز بين الأقطار العربية والم�ساعدة في ت�شكيل كتلة
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اقت�صادية عربية لها جذور اجتماعية وثقافية م�شتركة قوية .وتعي
الدولة �أن ال�سياحة الداخلية الوطنية وال�سياحة العربية وال�سياحة
الأجنبية ت�شكل رك ًنا فاعلاً في االقت�صادين الوطني والعربي ،و�أن
تعزيز الحركية المجتمعية هي بوابة ال�سياحة الداخلية والعربية .لذا
�ستعمل الدولة على رفع م�ستوى القرى والأطراف وتقليل الفجوات
العلمية والثقافية وزيادة ان�صهار المجتمع في بوتقة الوطن الدولة
والترابط مع الوطن العربي الكبير.

 -18التجارة البينية

تعلم الدولة �أن النتيجة الطبيعية للت�صنيع هي �إنتاج ال�سلع
والخدمات العالية الجودة ،القادرة على المناف�سة على الم�ستوى
الوطني والإقليمي والدولي لال�ستهالك والت�صدير ،لكي ت�سهم في
بناء الثروة الوطنية والفردية .وبالتالي تلتزم الدولة بتي�سير التجارة
رئي�سا في نجاح عملية الت�صنيع والإنتاج.
باعتبارها عمودًا ً
وتدرك الدولة �أن نمو التجارة العربية البينية من �ش�أنه �أن
يفتح المجال لم�شاريع كبرى جديدة يتم �إنتاج �أجزائها في �أكثر من
بلد واحد� ،أو �أكثر من م�صنع واحد ،مما �سوف ي�ساعد على حل
م�شكالت كثيرة تعاني منها معظم الأقطار العربية ،وفي مقدمتها
البطالة ،وهجرة العقول ،وبطالة الخريجين الجامعيين.
وترى الدولة �أن لتجارة الخدمات �أهمية خا�صة نظ ًرا للتفاوت
القائم بين الأقطار العربية ،مما يتيح لقطر �أن ي�صدر خدماته
للقطر الآخر� ،إ�ضافة �إلى �أن الإبداع والإبتكار والمناف�سة من �ش�أنها
�أن تفتح �آفا ًقا وا�سعة �أمام تجارة الخدمات ،بما في ذلك الدرا�سات
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واال�ست�شارات والت�صاميم الهند�سية والتعليم والتدريب ومئات
الخدمات المختلفة .هذا �إ�ضافة �إلى الخدمات القطاعية كال�سياحة
والعالج والتعليم و�سواها.
ولأن التطورات العلمية والتكنولوجية قد �أتاحت المجال للتجارة
الإلكترونية لكي ت�صبح رك ًنا من �أركان التجارة الوطنية والإقليمية
والعالمية على حد �سواء ،وحتى يتم الإفادة من هذه التطورات من
خالل ال�شبكات الإلكترونية ،ف�ستعمل الدولة على تطوير المهارات
لدى قطاعات الإنتاج والتجارة لبناء قاعدة معلومات تجارية
�إلكترونية �إ�ضافة �إلى حقل المالية الإلكترونية بمختلف مكوناته.
كما �ستعمل على ت�شجيع غرف التجارة وال�صناعة لإن�شاء غرفة
�إلكترونية �أو «مركز التجارة الإلكترونية الوطني» لغايات التدريب
والت�أهيل ،وتقديم الخدمات ،وتطوير المنتجات الإلكترونية ذاتها.
كما �ست�ساعد على �إن�شاء مركز عربي للتجارة الإلكترونية ،لي�صبح
�أداة فعالة في تقديم الحلول الالزمة للم�شكالت المتعلقة بالتجارة
الإلكترونية� ،سواء من حيث ال�شكل� ،أو اللغة� ،أو �أدوات الدفع� ،أو
�ضمانات الت�شغيل� ،أو الأداء� ،أو غير ذلك.

 -19الزراعة والغذاء

تدرك الدولة بعمق خطورة تزايد العجز الغذائي الوطني
والعربي �سنة بعد �سنة حتى و�صل �إلى ما يقرب من ( )100دوالر
لكل فرد من ال�سكان �سنو ًيا و�إلى درجة �أنه ال يوجد بلد عربي واحد
ال يعاني من عجز غذائي في عدد من المواد الأ�سا�سية ،الأمر
الذي يجعل �إنتاج الغذاء �أحد الأركان الرئي�سة لال�ستقرار والأمن
المجتمعي والإن�ساني وال�سيا�سي.
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ولتحقيق الحد الحرج من الأمن الغذائي الوطني ف�ستعمل
الدولة على �إعادة االهتمام ب�إنتاج الغذاء في كل �أرا�ضيها القابلة
للزراعة باعتبار ذلك �ضرورة وطنية وقومية .ونظ ًرا لأنه ال �إعمار
للأعماق وللأطراف وال محافظة على البيئة الطبيعية وتح�سينها
دون زراعة على �أو�سع نطاق.
وتدرك الدولة �أن الت�صنيع والعلم والتكنولوجيا والبحث
العلمي والإبداع ت�ؤدي �أدوا ًرا رئي�سية في هذا المجال .فالزراعة
التي يمكن �أن تغ ّير من الحالة الوطنية والحالة العربية هي الزراعة
الحديثة ولي�ست البدائية ،وهي الزراعة القائمة على المعدات
ال�صناعية والآالت التي يتم فيها تعظيم المدخالت العلمية
والتكنولوجية لزيادة الإنتاج وم�ضاعفة الإنتاجية وزيادة القيمة
الم�ضافة للمنتجات الزراعية من خالل ت�صنيعها بعد الإنتاج.
عموما تتميز بالحرارة والجفاف وهي
ولأن المنطقة العربية ً
عر�ضة للأ�سو�أ من التغيرات المناخية الآخذة في الت�أثير ،لذا
�ستعمل الدولة على �إن�شاء العديد من مراكز الأبحاث المتخ�ص�صة
�سواء في ال�سالالت النباتية �أو ال�سالالت الحيوانية لتطويرها
واختيار المالئم منها لمواجهة عملية الت�صحر ولإن�شاء حالة بيئية
جديدة تخدم الزراعة الم�ستقبلية.
و�ستعمل الدولة على الخروج من النظرة ال�ضيقة للزراعة
باعتبار �ض�آلة م�ساهمتها الن�سبية في الناتج المحلي الإجمالي
وتعيد لها الدور الحيوي والمكانة الح�ضارية ال�صحيحة العتبارات
اقت�صادية واجتماعية وا�ستراتيجية وطنية ال يمكن القفز عنها.
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كما �أن الدولة �ستنظر �إلى �إنتاج الغذاء على �أنه ركن من منظومة
الأمن االجتماعي الوطني .ولذلك ف�إن �سيا�ساتها في �إنتاج الغذاء
وفق ا�ستراتيجيات وطنية م�ستقرة ،تتيح الفر�صة لل�شرائح محدودة
الدخل الح�صول على احتياجاتها وفق قدرتها التحملية وبعيد ًا عن
التقلب المبا�شر لأ�سعار الغذاء في ال�سوق الدولية.
وتدرك الدولة �أن الزراعة والغذاء ،ركن رئي�س من �أركان
الأمن المجتمعي وا�ستقرار الدولة و�إعمار البالد .وقد جعلت
الهند�سة والتكنولوجيا والبحوث العلمية والإبداعات التكنولوجية
كل عقبة قابلة للحل .كما تدرك الدولة الدور الذي ت�ؤديه الزراعة
الحديثة الم�صنعة في توليد فر�ص عمل جديدة ،وزيادة الطلب على
�صناعات �أمامية وخلفية من �ش�أنها �أن تدعم االقت�صاد الوطني
والعربي وتعزز من حالة النهو�ض الوطنية والعربية.

 -20ال�صحة

ولأن التعليم والأمن والغذاء وال�صحة والدواء هي من الحقوق
الأ�سا�سية للمواطن ف�ستعمل الدولة على توفير هذه العنا�صر،
و�ستعمل على رفع الإنفاق على ال�صحة الفردية والمجتمعية ()%5
من الناتج الإجمالي ( )%7من الناتج المحلي الإجمالي ليت�ساوى مع
المتو�سط العالمي .ومع تقدم الطب والعلم والتكنولوجيا ف�إن كلفة
ال�صحة والدواء هي في ارتفاع وال يمكن مواجهتها �إال من خالل
اقت�صاد قوي و�شعب عالي الإنتاج والإنتاجية.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن �صناعة ال�صحة والدواء هي من
ال�صناعات المتقدمة في العالم وتتطلب الكثير من مدخالت
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العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والإبداع والتميز ،وهذا �سيدفع
الدولة �إلى دعم كل الجهود التي توفر ذلك وتعزيز مراكز الأبحاث
والتطوير والم�شاركة في م�شاريع عربية م�شتركة �أو م�شاريع تكاملية
وذات حجم اقت�صادي وتكنولوجي كبير.
ولأن متو�سط حجم العجز الدوائي العربي ي�صل �إلى ما يقرب
من ( )50دوالر للفرد يقابله دوالر ،لكل فرد من المعدات والأدوات
الطبية ،ي�ضاف �إليه تدني الم�ستوى ال�صحي في القرى والأرياف
والأطراف ،ف�إن الدولة تدرك حجم التحديات الكبيرة وفي نف�س
الوقت حجم الفر�ص االقت�صادية والإن�سانية.
ولأنه من المتوقع �أن تحمل موجة التغيرات المناخية � ً
أمرا�ضا
جديدة ومتطلبات �صحية جديدة ،بما في ذلك � ً
أمرا�ضا للحيوان
والنبات ،ف�سوف ت�ضع الدولة ال�سيا�سات والبرامج التي من �ش�أنها
الم�ساعدة على مواجهة الأمر بما في ذلك التعاون العربي الثنائي
والم�شترك للمحافظة على الإن�سان والبيئة النباتية والحيوانية على
حد �سواء والخروج ب�أقل اال�ضرار.
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الف�صل الثالث
النهو�ض االقت�صادي العربي الم�شترك

النهو�ض االقت�صادي العربي الم�شترك
 -21مقاربات �أ�سا�سية

تدرك الأقطار العربية �أهمية �إ�صالح الم�ؤ�س�سات العربية
الم�شتركة ،ومجال�سها النوعية ،وب�شكل خا�ص المجل�س االقت�صادي
االجتماعي العربي على طريق مقاربة اال�ستراتيجيات العربية،
وال�سعي �إلى تعظيم الجوامع الم�شتركة فيها ،وجعل التعاون مع
الأقطار العربية جز ًءا �أ�سا�س ًيا منها .وتتوقع الأقطار العربية �أن
ي�ضطلع المجل�س بمهمة المقارنة والمقاربة بين اال�ستراتيجيات
العربية بالتعاون الوثيق مع كل من ال�صندوق العربي للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية و�صندوق النقد العربي ،والبنك الإ�سالمي
للتنمية مع اال�ستعانة بدور الخبرة المتخ�ص�صة والمفكرين في
الأقطار العربية المتعددة.
كما ت�سعى الدول العربية �إلى تطوير المرتكزات التي يقوم
عليها العمل العربي الم�شترك وفي مقدمة ذلك الت�شريعات
والأجهزة الم�صرفية والمالية والجمارك وحركة القوى الب�شرية
وتكنولوجيا المعلومات التي يمكن على �أ�سا�سها و�ضع �إطار يحدد
الخطوط العري�ضة لأ�س�س التبادل اال�ستثماري في الوطن العربي،
ومنح اال�ستثمار العربي الأف�ضلية على �سواه ،وتنظيم هذا الجهد
�ضمن �إطار م�ؤ�س�سي تقوده منظمة عربية ذات اخت�صا�ص.
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وتعمل الأقطار العربية على تبني ا�ستراتيجية عربية م�شتركة
ت�أخذ م�شكالت المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة والتداخل بينها
في عين االعتبار �إلى �أق�صى حد ممكن ،وو�ضع ت�صور ل�ضمان
الحقوق العربية في الموارد المتنازع عليها ،وت�سهيل مهمة التعامل
بالمياه عبر الحدود .كما تعمل الدول العربية على و�ضع ت�صور
ا�ستراتيجي للتعاون في مجال الطاقات البديلة والطاقة النووية
والطاقة المتجددة ،و�إحياء م�شروعات الحفاظ على البيئة و�صيانة
التربة ،ومنع ملوحة المياه الجوفية ،والحفاظ على الغابات ومنع
الت�صحر ،وتبني المعايير والمقايي�س المقبولة لن�سب التلوث
المختلفة في الماء والهواء وال�صوت ،وغيرها.
و�سيعمل كل قطر من الأقطار العربية �إذا دعت ال�ضرورة
�إلى و�ضع منهجية وا�ضحة ال�ستخدام الأرا�ضي في كل قطر عربي،
وتحديد اال�ستخدامات للأغرا�ض المختلفة وتوفير هذه المعلومات
المحدثة با�ستمرار للم�ستثمرين.
وت�ؤكد الدول العربية �أهمية اال�ستمرار في �إ�صدار التقارير
االقت�صادية التنموية الأ�سا�سية عن الوطن العربي ،مثل تقرير
التنمية الإن�سانية ،وال�سعي لإ�صدار تقرير عن ر�أ�س المال
االجتماعي ،وتبني م�ؤ�شرات عربية عن ال�شفافية والنزاهة ،وبيئة
اال�ستثمار والتناف�سية ،وغيرها.
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كما ت�سعى البالد العربية �إلى و�ضع �أطل�س عربي للم�شروعات
الم�شتركة يتجدد �سنو ًيا وخا�صة في مجال ال�شبكات �سواء في
االت�صاالت �أو الطرق� ،أو ال�سكك الحديدية �أو �أنابيب المياه ،و�أنابيب
النفط والغاز� ،أو الكهرباء ،وغيرها .وبيان القائم فيها والمطلوب
في الم�ستقبل لتعزيز الأمن االقت�صادي االجتماعي العربي.
كما تدعو الدول العربية �إلى تطبيق قرار م�ؤتمر القمة
الإ�سالمية ب�إن�شاء �صندوق عربي للزكاة على طريق �صندوق عالمي
للزكاة من �أجل مواجهة حاجات النا�س وبخا�صة �أبناء ال�سبيل من
الالجئين والمقتلعين والفقراء .وكذلك ت�شجيع الدول العربية على
�إن�شاء �صناديق للحج والإفادة من م�ؤ�س�سات الأوقاف التي تزخر
بثروات هائلة غير م�ستثمرة.
وتعمل الدول العربية على الخروج من االقت�صاد الريعي الذي
يدفع المواطنين �إلى االعتماد على الدولة في التوظيف وا�ستباحة
المال العام واال�ستنكاف عن دفع ال�ضرائب والعمل ب�أق�صى
الطاقات على التحول �إلى االقت�صاد الإنتاجي الحديث ،وذلك عن
طريق ت�شجيع الريادية وال�شركات واال�ستثمار الخا�ص والتعاونيات
وال�شركات الم�شتركة ،ودعم المبادرات الفردية والجمعية لإيجاد
فر�ص العمل بدل البحث عنها.
و�ستعمل الأقطار العربية على درا�سة ظاهرة االقت�صاد غير
الر�سمي في كل بلد عربي ،الذي بات ي�شكل �أكثر من  %50من
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الناتج المحلي الإجمالي في �أكثر من قطر عربي ،وت�ضع الخطط
وال�سيا�سات والبرامج التي ت�ضمن ان�ضمامه �إلى االقت�صاد الر�سمي
ً
حفظا للعدالة االجتماعية.
وتلتزم �أقطار الوطن العربي بزيادة الإنفاق تدريج ًيا على
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع حتى ي�صل ()%1.5
من الناتج المحلي الإجمالي في عام  ،2025وتجديد مك ّونات
البحث العلمي وربطه بالعملية الإنتاجية واحتياجات المجتمع
والترقيات الأكاديمية ،وزيادة الكتلة الحرجة من المهند�سين
والباحثين والمط ّورين والمبدعين في جميع التخ�ص�صات ،بما في
ذلك الم�شاريع وفرق البحث الم�شتركة.
و�ستعمل الأقطار العربية على و�ضع مخطط لجعل خم�س
جامعات عربية على الأقل �ضمن �أح�سن مئتي جامعة في العالم
خالل ال�سنوات الع�شر القادمة.
كما �ستعمل الأقطار العربية على تبني النظم المتقدمة في
التدريب المهني والتكنولوجي وتو�سيع وتعميق المجموعات المدربة
وربطها بمرافق الإنتاج وخا�صة في الأقطار العربية ذات الفائ�ض
الب�شري.
وتدرك الأقطار العربية �أهمية تدبر الإنفاق الع�سكري و�ضبطه
�ضمن حدود خطة تناق�صية تدريجية ،و�إحالل النوع مكان الكم في
الجي�ش والتو�سع الم�شترك في ال�صناعات الع�سكرية وم�ستلزماتها.
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كما �ستعمل على تعميم الخدمة الع�سكرية لتكون خدمة وطنية
يتخرج منها ال�شباب والفتيات بالمهارات المتنوعة واالن�ضباط في
العمل ،والتفاني في خدمة الوطن.
و�ستعمل الأقطار العربية على �إن�شاء بنك ا�ستثمار في كل دولة
عربية ،وربط هذه البنوك ب�شبكة موحدة �ضمن �إطار ال�صندوق
العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية .وتكون مهمة البنك
م�شاركة الحكومة في متابعة الم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية وم�ساندتها
وتوفير االئتمانات والقرو�ض عن طريق تمويل الم�شروعات
اال�ستثمارية في الدول ،وبخا�صة الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة
منها .ومن الممكن �أن تقبل هذه البنوك الودائع وت�صدر �سندات
لتمويل عملياتها.
و�ستعمل �إحدى م�ؤ�س�سات العمل العربي الم�شترك على �إعداد
تقرير عربي بالق�ضايا االقت�صادية الدولية مثل �أهداف الألفية
و�أ�ساليب تطوير �آليات تنفيذها والو�صول �إليها ،وبيان الو�ضع العربي
من �إنجاز تلك الأهداف ،وتقديم تو�صيات عربية لخدمة االقت�صاد
الدولي عبر الأمم المتحدة وم�ؤ�س�ساتها.
وتدرك الأقطار العربية �أهمية العمالة العربية في عملية
التنمية .لذا �ستعمل على و�ضع �آليات م�شتركة لزيادة ا�ستخدام
العمالة العربية في الأقطار العربية وتحقيق �أف�ضل منفعة م�شتركة
للأقطار الم�ضيفة والمر�سلة على ح ّد �سواء.
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كما �ستعمل الأقطار العربية على تطوير مخطط عربي لتعزيز
التعاون الوثيق مع دول الجوار والمجموعات الدولية ،مع �إعطاء
االهتمام للدول الإفريقية ،وا�ستبدال حالة التبعثر الحالية ببرامج
تحقق للدول الإفريقية الفوائد التي تتوقعها ،و�إ�شراك القطاعين
الخا�ص والمدني والأكاديميا في هذا الجهد البناء.
و�ستعمل الأقطار العربية على ال�سير في بناء (م�شروع وانا)
(� )WANAأي غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بالتعاون مع منظمة
الإ�سكوا ،وت�أكيد الهوية الجغرافية الم�ستقلة لما ي�سمى حي ًنا بال�شرق
الأو�سط ،وحي ًنا �آخر بالميوا ( ،)MEWAوتبني ا�سم � WANAأو
(غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا) كا�سم لمنطقتنا على م�ستوى الأمم
المتحدة والعالم وتفعيل الدور العربي �ضمن هذا الإطار.
ونتيجة للتالزم بين الفقر والإحباط من جهة والجريمة
والتطرف من جهة �أخرى ،تلتزم كل دولة عربية بو�ضع ا�ستراتيجية
وطنية قابلة للتنفيذ تهدف �إلى �إنهاء الفقر المدقع والأمية والتخلف
برنامجا لهذه الغاية يحقق �أهدافه حتى
في الوطن العربي ،وتتبنى
ً
عام .2025
كما �ستعمل الدول العربية على تعزيز �سيادة القانون
وال�شفافية والم�ساءلة والم�ساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة
بين جميع المواطنين ،دون النظر �إلى �أي اعتبار �آخر .كما �ستعمل
على تغليظ عقوبات الجرائم ذات الأثر االجتماعي الخطير ،وتلتزم
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الأقطار العربية بالتعاون وتن�سيق الجهود العربية لمكافحة الجرائم
ب�أنواعها التي تزداد خطورة وانت�شا ًرا في الوطن العربي ،وبخا�صة
الجرائم االقت�صادية وجرائم الإتجار بالمخدرات والأع�ضاء
والأطفال والن�ساء وال�سرقات.

� -22شراكات ال م�ساعدات

تتوافق الدول العربية على �أن تحول المنطقة العربية �إلى �إقليم
ح�ضاري �صناعي حديث يقوم اقت�صاده على المعرفة في مجتمع
المعرفة الذي يتطلب ر�ؤية جديدة للتعاون العربي والعمل العربي
الم�شترك .ذلك �أن تفاوت الثروات وخا�صة المالية المتاحة لدى
الأقطار العربية خلق في الما�ضي التطلع الدائم نحو الم�ساعدات
والمعونات لإنقاذ المواقف المت�أزمة في منا�سبات عدة ولفترات
طويلة� .إال �أن الأقطار العربية تدرك �أن الم�ساعدات ال تبني
اقت�صادات وال ت�صنع تحدي ًثا وال تن�شئ مجتمعات معرفة .وجميع
الدول الناه�ضة لم تعتمد الم�ساعدات و�إنما ال�شراكات بين �صاحب
المال �أو التكنولوجيا والم�ستثمر الوطني وبين الريادي المحلي
والريادي الأجنبي .و�ستعمل كل دولة على تعزيز وت�شجيع ال�شراكات
المتنوعة والعادلة في الم�شاريع التي تولد فر�ص العمل الجديدة
وتقل�ص من حجم البطالة وتخلق وع ًيا اقت�صاد ًيا جديد ًا ،وذلك
على طريق الخروج من م�شاهد طلب الم�ساعدات للإنفاق العاجل
ول�سد العجوزات في ميزانية هذه الدولة �أو تلك لتبد�أ الحلقة من
جديد خالل �سنة �أو �أقل.
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وتدرك الأقطار العربية �أن ال�شراكات على الم�ستوى الوطني
والعربي الثنائي والم�شترك يفتح �آفا ًقا ال حدود لها ،ويكاد ي�شمل
كل �شيء ،ابتدا ًء من ا�ست�صالح الأرا�ضي ،و�إن�شاء البنية التحتية،
مرو ًرا بالم�شاريع الكبرى في المياه والطاقة والبيئة وال�صناعات
الثقيلة ،وانتها ًء بالم�شاريع التكنولوجية المتقدمة في المعلومات
والإلكترونيات النانوية ،و�سواها.
�إن المنطقة العربية من �ش�أنها �أن تكون �سو ًقا عربية وا�سعة
و�شديدة الغنى والتن ّوع للمنتجات العربية ،على �أن طبيعة المنطقة
وات�ساع الم�ساحة وتنوع الأنظمة وعولمة التجارة واال�ستثمار واندفاع
الدول ال�صناعية في كل اتجاه ،يتطلب من الدول العربية ثنائية
ومجتمعة �أن تعمل على تطوير البيئة اال�ستثمارية لجعلها �أكثر
جاذبية و�أر�سخ ا�ستقرا ًرا خا�صة في الم�شاريع الإنتاجية والم�شاريع
الموظفة للقوى العاملة .وهذا يتطلب و�ضع البرامج اال�ستثمارية
المبدعة للم�شاريع ومراجعة التعليمات والقوانين و�إعطاء الم�ستثمر
العربي ميزة �إ�ضافية يتم التوافق عليها.
وتدرك الأقطار العربية �أن ال�شراكات بين الدول والم�ستثمرين
هاما في تعزيز بنية االقت�صاد الوطني ليكون لبنة قوية
ت�ؤدي دو ًرا ً
في اقت�صاد عربي في �إطار كتلة اقت�صادية قوية .و�ستعمل الدولة
العربية على التغلب على م�شكلة نق�ص الثروات الكبيرة الالزمة
لإن�شاء الم�شاريع المتو�سطة والكبيرة من خالل مداخل االقت�صاد
االجتماعي .وهنا تكون الر�ساميل الالزمة للم�شاريع �أو ما ي�سمى
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«القطاع الثالث» تجميع ًا لالدخارات الفردية من �صغار المدخرين
والتعاونيات و�صناديق االدخار والوقفيات وتجمعات �صغار
الم�ستثمرين لتعمل كلها في حزم ا�ستثمارية منا�سبة للم�شاريع
ولتجميع ر�ؤو�س الأموال من �أكبر عدد من �صغار المدخرين .وت�ؤدي
الدولة هنا دور التج�سير لنق�ص الأموال لفترات زمنية محددة� .إن
ال�شفافية والم�ساءلة وعدم ت�سيي�س الم�شاريع االقت�صادية وتحويل
�إداراتها �إلى �أدوات �سيا�سية بيد الدولة يمثل ال�شرط الأ�سا�سي
لنجاح المداخل االجتماعية لتجميع وبناء ر�ؤو�س الأموال الالزمة
للم�شاريع المتعددة الغايات.

 -23الكتلة االقت�صادية العربية
تدرك البلدان العربية بعمق كبير �أن الحقبة التاريخية الراهنة
هي حقبة التكتالت االقت�صادية ،حيث انتظمت معظم الأقاليم في
تكتالت خا�صة تدعم القوة الذاتية لكل ع�ضو في التكتل وتدعم قوة
الكتلة وتفتح �آفا ًقا جديدة ومتنوعة للتعاون والت�شارك والتجارة
واال�ستثمار وتعظم القيم الم�ضافة في الم�شاريع والو�صول ال�سريع
�إلى الكتلة الحرجة في الر�أ�سمال الب�شري في العلم والتكنولوجيا
والإبداع.
وخال ًفا لكثير من الأقاليم ،ف�إن الإقليم العربي بالتوا�صل
البري والبحري والجوي وتوا�صل اللغة والثقافة وانفتاح ال�شعوب
العربية بع�ضها على بع�ض دون �ضغائن تاريخية� ،إ�ضافة �إلى
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تفاوت الخبرات والثروات والفر�ص المتاحة لال�ستغالل ،كل ذلك
يح ّفز الأقطار العربية نحو �إن�شاء تكتل اقت�صادي عربي مت�ألف من
( )22دولة ويجعله �أم ًرا غاية في الجدوى والإمكانية .ومع �أن بذور
و�أ�سا�سيات هذا التكتل قائمة من خالل وجود المجل�س االقت�صادي
العربي وال�سوق العربية الم�شتركة واالتفاقيات العربية العديدة في
مجاالت كثيرة� ،إال �أن الأقطار العربية تدرك �أن ما ينق�ص المنطقة
العربية هو الوعي ال�سيا�سي والعلمي العميق ب�أن م�ستقبل المنطقة
ب�أقطارها المنفردة �أو بتجمعاتها يعتمد على القوة التي يمكن �أن
تبنيها لنف�سها �أمام التكتالت الدولية .و�سواء كانت الدولة العربية
المعنية غنية بالمال �أو الموارد الطبيعية �أو الأر�ض �أو القوى العاملة
�أو العقول المبدعة �أو فقيرة في واحد �أو �أكثر من هذه العنا�صر ،ف�إن
يوما بعد يوم.
قدرتها على اال�ستمرار منفردة �سوف تزداد �صعوبة ً
وتدرك الأقطار العربية �أن من �ش�أن الكتلة االقت�صادية
المتما�سكة �أن ترفع من كفاءة وجدوى البنية التحتية الم�شتركة و�أن
تحفز التجارة البينية و�أن ت�شجع انتقال ر�ؤو�س الأموال وحركة القوى
العاملة المدربة .كما �أن الكتلة االقت�صادية الواحدة من �ش�أنها �أن
فر�صا �أف�ضل لتنفيذ الم�شاريع وخا�صة الكبرى منها والمعقدة
تتيح ً
بما في ذلك م�شاريع تح�سين البيئة والجغرافيا .كما �أن من �ش�أنها
�أن تعطي ال�شبكات الم�شتركة دو ًرا حيو ًيا في ا�ستقرار الم�صادر
وكلف الإنتاج وي�شمل الكهربائية وال�سكك الحديدية واالت�صاالت
و�أنابيب النفط والغاز والطرق وال�شبكات الإلكترونية ،وغيرها،
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لتعطيها الدور الحيوي في ا�ستقرار الم�صادر وكلف الإنتاج وتح�سين
الإنتاجية� .إن التكتل من �ش�أنه �أن يعزز جدوى �إن�شاء �صناعات كبرى
وبنوك للإنماء المتخ�ص�ص� ،سواء �أكان الإنماء ال�صناعي �أم
الزراعي �أم البيئي �أم الم�شاريع ال�صغيرة �أم الم�شاريع المغامرة.
وتعلم الأقطار العربية �أن التكتل االقت�صادي العربي المن�شود،
يتطلب الكثير من الجهد في ظروف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
والتحوالت التي ت�شهدها المنطقة .و�إذا كان مثال االتحاد الأوروبي
في بداياته حول مادتين رئي�سيتين هما الفحم والحديد؛ ف�إن
المنطقة العربية يمكن �أن تكون لها بدايات اقت�صادية مركزة على
المياه والطاقة والبيئة� .إن التكتل يمكن �أن يبد�أ بمجموعة �صغيرة
ليتو�سع من خالل نظام مرن يدرك �أن اال�ستمرار هو في جذب
الآخرين ولي�س باالنف�صال عنهم في ال�سيا�سة واالقت�صاد والمجتمع.

 -24الخاتمة
�إن الأقطار العربية لعلى يقين وثقة �أن بناء االقت�صاد الوطني
هو حجر الزاوية في م�ستقبل كل دولة عربية وهو حجز الزاوية
� ً
أي�ضا في بناء الكتلة االقت�صادية العربية التي �ستحول المنطقة
�إلى م�شارك حقيقي في �صنع الح�ضارة الإن�سانية ال في ا�ستهالك
منتجاتها .وتدرك الأقطار العربية �أن النهو�ض االقت�صادي الحقيقي
ال يقوم �إال على كاهل المجتمع الوطني والعربي ،وال يتحقق �أبدً ا �إال
بالم�شاركة المجتمعية المتحفزة الواثقة من دورها في الم�شاركة،
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وح�سن حاكميتها و�شفافيتها و�أمانتها
والمطمئنة �إلى نزاهة الإدارة ُ
وم�س�ؤوليتها .لذا �ستعمل الأقطار العربية على توفير الأدوات التي
تعزز الم�شاركة المجتمعية لي�س فقط في التنفيذ و�إنما � ً
أي�ضا في
�صنع القرار في جميع المراحل ذات العالقة حتى يكون م�ستقبل
تقدما من حا�ضرها.
المنطقة �أكثر ازدها ًرا و�أوثق ا�ستقرا ًرا و�أعلى ً
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