
 

 361 

 

 

 مجهت انمستىصرٌت نهذراساث انعربٍت وانذونٍت
 13انعذد  

 

 انىزٌ اجلٍىبىنتٍكً
 نذول رلهص انتعاوٌ اخلهٍدً ويطتقبهه 

ى  

 أ.ىمىنوارىجلولىهاشمىى ىىىىىىىىىىىى 
  : صخهادل

بولتيكي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ومستقبمو مف و تناوؿ البحث دراسة الوزف الجي
يس التضار ، المناخ ، خالؿ دراسة  ، اوال :المعايير الطبيعية ، والتي تشمؿ الموقع 

والعنصر البشري ، ثانيا : المعايير االقتصادية ، مف خالؿ دراسة ، التصور االقتصادي 
العاـ لدوؿ المجمس والتي تشمؿ كال مف : الناتج المحمي االجمالي ، نمو اجمالي الناتج 
المحمي الحقيقي ، توزيع االنفاؽ عمى الناتج المحمي االجمالي ، التوزيع القطاعي لمناتج 

جمالي ، ودراسة تحميؿ البنية االقتصادية لدوؿ المجمس وشممت ، توزيع قيمة المحمي اال
الصادرات النفطية لدوؿ المجمس ، توزيع نسبة الصادرات النفطية الى الصادرات الكمية ، 
توزيع نسبة صادرات السمع المصنعة الى صادرات كؿ قطر ، توزيع الصادرات والواردات 

ع العجز او الفائض في الميزانيات الحكومية ونسبة الناتج الزراعية لدوؿ المجمس ، توزي
المحمي ، و تـ دراسة مؤشرات القياس الكمي لمقوة االقتصادية مف خالؿ دراسة ، مؤشر 
االنكشاؼ االقتصادي ، مؤشر التركيز السمعي لمصادرات ، مؤشر تصدير السمعة الرئيسية 

والواردات ، واخيرا تـ تناوؿ المالمح  بشكميا الخاـ ، مؤشر التركيز الجغرافي لمصادرات
 المستقبمية لموزف الجيوبولتيكي القتصاديات دوؿ المجمس .
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Abstract 

 

Discussion dealt with a study geopolitical weight  of the Gulf 

Cooperation Council (GCC) and its future through the study, 

first: the normal criteria, which include location, climate, terrain, 

and the human element. Second, the economic criteria, through 

the study, the perception of economic-General of the GCC 

countries, which include both: Gross domestic product, growth of 

real GDP, the distribution of spending on GDP, the sectoral 

distribution of GDP, and a study analyzing the economic structure 

of the GCC countries included, the distribution of the value of oil 

exports to GCC countries, the distribution ratio of oil exports to 

total exports, the distribution of the proportion of exports of 

manufactured goods to exports Qatar, the distribution of 

agricultural exports and imports of the GCC countries, the 

distribution of the deficit or surplus in government budgets and 

the proportion of GDP, and the study of indicators of the 

quantification of economic power through the study, index of 

economic exposure index, the focus of commodity exports, index 

of export staple form of crude, indicator concentration 

geographical location for exports and imports, and finally was 

taken to the features of future geopolitical weight of the economies 

of the GCC countries. 
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 ادلقذيت 
ليس في العالـ مثاؿ أفضؿ مف ذلؾ الذي يقدمو الخميج العربي مف حيث تأثير 

يمي الخميجي العامؿ الجغرافي عمى المجتمع واالقتصاد والسياسة ، حيث يتمتع النظاـ اإلقم
بأىمية دولية متزايدة سواء مف الناحية السياسية أو الجغرافية أو التاريخية أو االقتصادية 
أو العسكرية، وىو ما يؤثر في طبيعة العالقات بيف دوؿ ىذه المنطقة مف جية ، وفي 
ميزاف السياسة الدولية مف جية أخرى ، اف ىنػػػاؾ العديد مف المؤشرات التي تقاس بيا 

، فمفيوـ القوة تجاوز في مضمونو الفكري المعنى العسكري الشائع إلى  (1)ة الدولةقو 
مضموف حضاري أوسع ليشمؿ القوة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتقنية 
... الخ، ولكف أيًا مف مصادر القوة ميما تعددت ال يكتسب وزنًا وتأثيرًا بمجرد وجوده، 

نما يرتبط ىذا ا لوزف والتأثير بالقدرة عمى التدخؿ الواعي لتحويؿ مصادر القوة المتاحة وا 
( ىي مجرد إمتالؾ مصادر القوة  Strengthإلى طاقة مؤثرة وسالح فعاؿ، فالقوة ) 

( فتنصرؼ Powerكالموارد والقدرات االقتصادية والعسكرية والسكاف وغيرىا، أما القدرة )
 .(2)عنصر ضغط وتأثير في إرادات اآلخريفإلى إمكانية تحويؿ ىذه المصادر إلى 

 وسنركز في ىذا البحث عمى المعايير الطبيعية والمعايير االقتصادية لدوؿ المجمس. 
: ييدؼ البحث الى تقييـ الوزف الجيوبولتيكي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي  هذف انبحث

يذه الدوؿ ، وعناصر طبيعيا وبشريا واقتصاديا ، في محاولة لتحديد المالمح المستقبمية ل
القوة لدوؿ المجمس وعناصر الضعؼ ، وذلؾ في محاولة لتنمية عناصر القوة ومحاولة 

 التغمب عمى عناصر الضعؼ او الحد منيا في المستقبؿ.
: ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا: ما ىو التقييـ الجيوبولتيكي لمموارد  فرضٍت انبحث

ا واقتصاديا في محاولة لموصوؿ الى االستنتاجات المتاحة الرئيسة في دوؿ المجمس طبيعي
 التي تكفؿ استغالؿ افضؿ لتمؾ العناصر في المستقبؿ.

اعتمد البحث عمى المنيج االستقرائي بغية تحميؿ الغرض العممي مف  يُهدٍت انبحث :
خالؿ المؤشرات الرئيسة لقياس قوة الدوؿ المعتمد في ىذه التخصصات ، وقد حاولنا 

ب القياس الكمي لتحديد القوة االقتصادية ليذه الدوؿ ، وقد اعتمدت الدراسة اعتماد اسمو 
والتقرير  2011عمى البيانات المتاحة مف التقرير االقتصادي العربي الموحد لعاـ 

 .2011االحصائي السنوي لمنظمة االقطار العربية المصدرة لمبتروؿ لعاـ 
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 الي: قسمت الدراسة عمى النحو التهٍكهٍت انذراضت 

 اوال : المعايير الطبيعية لموزف الجيوبولتيكي لدوؿ المجمس.
 ثانيا:  المعايير االقتصادية لموزف الجيوبولتيكي لدوؿ المجمس.

 

 اوال : ادلعاٌري انطبٍعٍت نهىزٌ اجلٍىبىنتٍكً نذول اجملهص 
تمتمؾ منطقة الخميج العربي موارد الطاقة الطبيعية والتي يطمح اإلقتصاد العالمي 

الستثمار فييا ، ولعب الموقع الجغرافي وسيولة التبادؿ التجاري دورًا أساسيا في جذب ل
س األمواؿ العالمية وزيادة اليجرات األجنبية الييا ، وبتدفؽ ىذه األمواؿ وفي ظؿ و رؤ 

ىجرات رخيصة التكمفة تغيرت األنماط المعيشية تغيرا جذريا عمى الصعيد: المادي 
صبحت المجتمعات الخميجية مجتمعات إستيالكية تسعى إلػػى والبيئي، فأ واالجتماعي

 .(3)الحصوؿ عمى عوامؿ الرفاىية بأي ثمف
تقع دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية في الجزيرة العربية جنوب غرب آسيا بيف 

شرؽ جرينتش  60الى  35شماؿ خط االستواء وبيف خطي طوؿ  35الى 15خطي عرض
راؽ واألردف ومف الجنوب الجميورية العربية اليمنية والبحر العربي وتحدىا مف الشماؿ الع

 (.2( و)1.انظر الخرائط رقـ )(4)ومف الشرؽ الخميج العربي، ومف الغرب البحر األحمر
(( 3ويتميز مناخ ىذه الدوؿ بأنو صحراوي وشبو صحراوي )انظر الخارطة رقـ )

درجة مئوية وتنخفض شتاء وربما  50ترتفع فيو درجة الحرارة صيفا الى ما يقرب مف 
تصؿ الى أقؿ مف الصفر المئوي أحيانا في شماؿ المممكة العربية السعودية ، وتتعرض 
المنطقة بصفة عامة في فصؿ الشتاء الى تيارات ىوائية باردة مصحوبة ببعض 
المنخفضات التي تصميا عف طريؽ حوض البحر األبيض المتوسط باالضافة الى ما يصؿ 

طقة مف تيارات مف منطقة مرتفعات سيبيريا وىضبة ايراف تسقط عمى اثرىا بعض الى المن
األمطار، وتتعرض معظـ دوؿ المجمس لرياح تيب صيفا مف مناطؽ يابسة مما يجعؿ 
الرياح عامال مساعدا في زيادة التبخر والنتح، مما يؤدي الى فقد كمية مف المياه سواء 

اضرار ىذه الرياح عمى المحاصيؿ النباتية حيث مف األرض او مف النبات ، وال تقتصر 
انيا تحمؿ العواصؼ الرممية التي تطمر األراضي الزراعية، كما تعطؿ الرياح القوية 
عمميات صيد األسماؾ واالمطار بدوؿ المجمس قميمة، يترواح معدؿ سقوطيا السنوي مف 
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طار ال يستفاد منيا ممـ يسقط معظميا شتاء، ومعظـ المياه المتكونة مف األم 150ػ  50
حيث تتجو الى المنحدرات ومنيا الى البحر، كما أنيا تفقد كمية منيا عف طريؽ التبخر 
اثناء نزوليا وجرياف السيوؿ عف سطح األرض بسبب الحرارة والرياح وقمة الرطوبة، اال اف 
ا ىذه الظاىرة بدأت تختفي بعد انشاء العديد مف السدود لحجز المياه واالستفادة مني

. انظر (5)وخاصة في المممكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة وسمطنة عماف
 (4الخارطة رقـ )

وتتشػػابو دوؿ مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة فػػي التضػػاريس حيػػث يمكػػف  
 تقسيـ طبوغرافية المنطقة الى:

وعرضػا، تتخمميػا سيوؿ ساحمية تشغؿ المنػاطؽ المحاذيػة لسػواحؿ البحػار تختمػؼ طػوال  -
 بعض السبخات الغير صالحة لمزراعة.

مناطؽ جبمية تختمؼ في االرتفاع مف منطقة ألخرى حيث يبمغ أقصى ارتفػاع عػف سػطح  -
 متر. 3000البحر اكثر مف 

منػػػاطؽ صػػػحراوية منبسػػػطة والتػػػي عػػػادة مػػػا تتواجػػػد بيػػػا التجمعػػػات السػػػكانية سػػػواء  -
 رية حيث تتوافر الموارد المناسبة.المجتمعات الرعوية او الزراعية او التجا

مناطؽ رممية تغطييا الكثبػاف الرمميػة الزاحفػة والمسػتقرة والتػي تختمػؼ فػي االرتفػاع مػف  -
 مكاف آلخر كما في صحراء النفود والدىناء ومنطقة الربع الخالي.

الشػػعاب واألوديػػة التػػي تختػػرؽ المنػػاطؽ الصػػحراوية والجبميػػة باتجاىػػات وأطػػواؿ مختمفػػة  -
لتػػي تتواجػػد عمػػى ضػػفافيا الواحػػات والتجمعػػات الزراعيػػة منػػذ القػػدـ نظػػرا لتػػوفر الميػػاه وا

 والتربة الجيدة.
والغالب في التكوينات الجيولوجية لممنطقة ىي تكوينات الصخور الرسوبية التي  

تشكؿ أىمية كبيرة مف ناحية تواجد المياه الجوفية حيث أف معظـ الطبقات الحاممة لممياه 
بدوؿ المجمس ىي طبقات رسوبية ، وتتشابو تكوينات تربة االراضي الزراعية في الجوفية 

معظـ دوؿ المجمس، فبالرغـ مف وجود بعض األراضي ذات التربة الخصبة اال أف معظـ 
تربتيا خشنة القواـ تحتوي عمى نسب مختمفة مف األمالح، وقميمة التماسؾ، مما يجعؿ 

وبالتالي يؤدي الى قمة الغطاء النباتي مما يعرضيا  قدرتيا عمى االحتفاظ بالماء منخفضة
الى التصحر المستمر وغزو الكثباف الرممية وتقمص األراضي الزراعية ، وتعتبر الصخور 
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الرسوبية مف أىـ الظواىر الجيولوجية لعموـ دوؿ المجمس باالضافة الى وجود الكثباف 
ودولة االمارات العربية المتحدة  الرممية المتحركة وخاصة في المممكة العربية السعودية

 .(6)وسمطنة عماف
ترى معظـ الدراسات الجيولوجية، بأف الخميج قد تّشكؿ نتيجة لميزات األرضية 
العنيفة التي حدثت في العصر الميوسيني، وقد أدت ىذه اليزات إلى تقعر منطقة الخميج 

ة شبو الجزيرة العربية ، التي تفصؿ بيف ىضبتيف كبيرتيف ، ىما : اليضبة اإليرانية وىضب
وتجدر اإلشارة إلى أف مضيؽ ىرمز قد تشّكؿ بفعؿ عوامؿ النحت والتعرية التي أدت إلى 
صنع ىذه الفتحة األرضية ، وبالتالي تدفؽ مياه المحيط اليندي إلى ىذه الثنية المقعرة ، 

مغمؽ ، ويبمغ وتكويف ما يعرؼ حاليًا بمياه الخميج العربي وىكذا أصبح الخميج بحرًا شبو 
( كيمومتر ابتداًء مف جزيرة رأس مسندـ الُعمانية 1357طوؿ الساحؿ الغربي منو حوالي )

( كيمومتر ، وتقدر 280-180وحتى شط العرب في العراؽ ، كما يتراوح عرضو ما بيف  )
و تعد مياه الخميج غير عميقة نسبيًا، إذ  ، (7)( كيمومتر مربع250مساحة سطحو بنحو )

( قدمًا، فمياىو اليرتفع بيا الموج، وبالرغـ مف ارتفاع درجة 360ى عمؽ فييا )يبمغ أقص
حرارتو وارتفاع نسبة الرطوبة في مناخو، فنادرًا مايتعرض لعواصؼ أو دوامات ىوائية، 
ولذلؾ فيو يوفر بيئة بحرية مالئمة لممالحة البحرية ، لذلؾ فاف مياه الخميج ضحمة، 

قدـ(، قد تصؿ في مناطؽ قميمة جدا إلى أعماؽ  300حوالي ـ )90تتجاوز عمؽ ونادرًا ما
ألماكف المعزولة في الجزء قدـ( وذلؾ في مدخمو وفي ا 360أمتار ) 110تزيد عمى

 .يالشرق يالجنوب
الخميج غير متماثؿ بشكؿ ممحوظ، سواء مف ناحية الشكؿ أو مف ناحية العمؽ،  

عظـ مناطقة يبمغ عمقيا ما يقارب حيث أعمؽ المياه تقع عمى طوؿ الساحؿ اإليراني وم
قدـ(، يوجد العديد مف الجزر بو وىي بمعظميا قبب ممحية وتراكمات مف  120ـ )35

يحوي الخميج العربي عمى  المرجاف وحطاـ اليياكؿ العظمية لمحيوانات البحرية الدقيقة،
جزيرة جزيرة أكبرىا جزيرة قشـ اإليرانية التي يستطونيا عرب إيراف ثـ  130أكثر مف 

 620، ثـ تأتي بعدىا جزيرة البحريف وتبمغ 2كـ 863بوبياف الكويتية وتبمغ مساحتيا 
لى جانب ىذه الجزر ذات األىمية االقتصادية والعسكرية، ، (8) 2كـ وجزيرة فيمكو وغيرىا  وا 

والتي يكوف بمقدور مف يسيطر عمييا أف يتحكـ في جميع الممرات البحرية المتجية مف 



 

 361 

 

 

 مجهت انمستىصرٌت نهذراساث انعربٍت وانذونٍت
 13انعذد  

 

، يوجد مضيؽ ىرمز الذي يعتبر بوابة الخميج الوحيدة  ي إلى داخؿ الخميجالمحيط اليند
نحو العالـ، ولذلؾ يعتبر مف أىـ الممرات المائية الدولية بسبب مرور أكثر مف مائة 

بمغت حجـ  2003، عمما انو في عاـ(9)سفينة محممة بالنفط تمر مف خاللو يومياً 
إف األىمية  ،(10)%90لدوؿ الخميج العربيالصادرات النفطية التي مرت مف مضيؽ ىرمز 

يوجد بديؿ عنو في الوقت الحالي لنقؿ الصادرات تراتيجية لمضيؽ ىرمز تتزايد والاإلس
مميوف برميؿ مف  17النفطية إلى أنحاء العالـ إضافة إلى إف مضيؽ ىرمز يمر مف خاللو 

، ويساىـ  2030اـ مميوف برميؿ في اليوـ في ع  116النفط يوميا ، يمكف أف تزيد إلى 
% في عاـ 28,1% مف احتياج النفط العالمي يمكف أف يزيد إلى 20المضيؽ بحوالي 

2030(11). 
لقد ساعدت الطبيعة عمى جعؿ الخميج بحيرة صالحة إليواء األساطيؿ المحاربة ، 
فتمتد المناطؽ المحدودة العمؽ في كثير مف أجزائو إلى ما يتجاوز المائة كيمو متر مف 

ؿ العربي ، في حيف أف األعماؽ الكبيرة في الخميج ، بصفة عامة تحيط بساحؿ الساح
ىضبة إيراف مف جانب ، ومضيؽ ىرمز مف جانب آخر ، ىذه الخصائص تمثؿ سالحًا ذا 
حديف : فيي مف جانب تجعؿ مف المستحيؿ عمى السفف ذات الحمولة الضخمة االقتراب 

جعؿ مف الخميج في مجموعو بحيرة يستطيع مف الساحؿ العربي ، ولكنيا مف جانب آخر ت
مف يتحكـ في مداخميا أف يخمؽ منيا منطقة صالحة إليواء وحماية األساطيؿ مف منأى 
ىجوـ أو صداـ بحري ، ونظرًا المتداد الخميج عمى شكؿ خنجر إلى أقصى عمؽ متصور 

،  50بخط الطوؿ  30في منطقة جنوب غرب آسيا حتى نقطة يتقابؿ معيا خط عرض 
فإف ىذه المنطقة أصبحت أقرب بقعة مف المحيط اليندي وتوابعو إلى روسيا األوربية ، 
لى أىـ مواقع التجميع السكاني والصناعات الثقيمة في روسيا اآلسيوية ، فالمسافة التي  وا 
تفصؿ شط العرب عف جنوب بحر قزويف حيث آبار النفط الميمة في جنوب االتحاد 

وز خمسمائة ميؿ عالوة عمى ذلؾ ، فإف خصوصية ىذا الموقع السوفيتي )السابؽ( ال تتجا
جعمت الخميج بمثابة قمب الشرؽ جغرافيًا ، فعف طريقو وعبر نير الفرات ، يمكف الوصوؿ 
إلى سوريا والبحر المتوسط ، أو إلى تركيا فالبحر األسود عف طريؽ نير دجمة ، أو إلى 

لمعابر الطبيعية بيف الجباؿ واليضاب إيراف وبحر الخزر ، ومنو إلى روسيا عف طريؽ ا
الجنوبية والوسطى، أو إلى أفغانستاف ، وفي نياية التسعينات وبعد افتتاح "طريؽ الحرير" 



 

 311 

 

 

 مجهت انمستىصرٌت نهذراساث انعربٍت وانذونٍت
 13انعذد  

 

التركمنستانية ، أصبح  –بالربط التاريخي بيف شبكة خطوط السكؾ الحديدية اإليرانية 
مية ، فعف طريؽ ىذا الخميج منفذا بحريًا استراتيجيًا لجميوريات آسيا الوسطى اإلسال

الخط بات بمقدور ىذه الجميوريات الوصوؿ بسيولة إلى إيراف ومنيا إلى الخميج مباشرة 
ومف الخميج إلى العالـ، ألف الخميج العربي يعتبر بحرًا شبو مغمؽ ، فاف مف يتحكـ في 
مداخمو يستطيع التأثير عمى االقتصاد الدولي ، ومف يسيطر عمى مياىو يستطيع أف 

ـ في خطوط المالحة الدولية، باعتبار أف ىذا اإلقميـ يتوسط القارات الثالث في آسيا يتحك
فريقيا ، وىو ما أدى إلى تنافس القوى الكبرى في السيطرة عمى مياىو واستعمار  وأوروبا وا 
ضفتيو منذ بداية القرف الخامس عشر، ومع وجود أكبر نسبة مف احتياطي النفط العالمي 

أىميتو اإلستراتيجية ، فأصبح محط أطماع ىذه القوى التي تسعى  في أراضيو ازدادت
 .(12)لفرض سيطرتيا عمى إقميـ الخميج العربي

الجيوبولتيكية الطبيعية لمخمػيج تكشػؼ عػف اخػتالؿ فػي  األوضاعحاصؿ ما تقدـ فاف 
 ، واذا كانػػت اعتبػػارات الحمايػػة التضاريسػػية الجبميػػة واإليرانػػيالتػػوازف بػػيف شػػطريو العربػػي 

في الساحؿ العربي ال يشكؿ فراغا جغرافيا  األراضيفاف انبساط  اإليرانيىي لصالح الساحؿ 
لسكانو بؿ عمى العكس اتاح فرص االتصاؿ والحركة بشكؿ اكبر مما دفع بحركة االستيطاف 

 .   (13) السكاني والنشاط العمراني بالتالي الى االماـ فشكمت عمقا جغرافيا او عسكريا لسكانو
تعػػػادؿ الػػػوزف الجيوبػػػولتيكي الطبيعػػػي لشػػػطري الخمػػػيج وفيمػػػا يعظػػػـ مػػػف الػػػوزف  وبغيػػػة

الجيوبولتيكي لدوؿ المجمس ، فاننا نرى ضرورة اعتماد العنصر البشري اساسا لتحقيؽ ىذا 
( ، الػػذي يظيػػر 1اليػػدؼ ، خاصػػة اذا مػػا رجعنػػا الػػى البيانػػات المتاحػػة فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )

بالكثافػػات السػػكانية لػػدوؿ الخمػػيج ، فمػػف المعػػروؼ فػػػي  فيمػػا يػػرتبط بولتيكيػػاً و انحػػدارا جي
االسػػػػتراتيجية الدوليػػػػة كمػػػػا فػػػػي الجغرافيػػػػة السياسػػػػية اف المسػػػػاحة والسػػػػكاف صػػػػنواف ال 
ينفصػػػػالف، فالسػػػػكاف ىػػػػـ المنتجػػػػوف وىػػػػـ المسػػػػتيمكوف وىػػػػـ المػػػػدافعوف عػػػػف االرض ، 

ارب ثالثػة مػرات عػف والمساحة تتيح فرص الدفاع بالعمؽ ، فالكثافة السػكانية فػي ايػراف تقػ
نظيرتيا بدوؿ المجمس ، في حيف يبمغ مساحة مجمس التعاوف حوالي مػرة ونصػؼ مسػاحة 

 ايراف .
ومػػف خػػالؿ متابعتنػػا لمكثافػػة السػػكانية نالحػػظ اف دولػػة البحػػريف تعػػاني مػػف اخػػتالؿ 
واضح مابيف الزيادة في عدد السكاف وبيف مساحتيا الصغيرة ، فقد بمغػت الكثافػة السػكانية 
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شػػخص ، وىػي مرتفعػة جػدا ، تمييػا كػؿ مػػف  1858ي الكيمػو متػر المربػع الواحػد حػوالي فػ
الكويػػت وقطػػر ، الدولػػة الوحيػػدة التػػي حققػػت كثافػػة سػػكانية جيػػدة ، ىػػي المممكػػة العربيػػة 

 فرد في الكيمو متر المربع الواحد.  12السعودية ، حيث بمغت 
 

 هص انتعاوٌ اخلهٍدً ( تىزٌع بعض ادلؤشراث انرئٍطٍت نذول رل1خذول رقى )
السكاف  2المساحة كـ الدوؿ

مميوف نسمة 
 2000لعاـ 

الكثافة 
السكانية 
 2فرد/كـ

السكاف 
مميوف نسمة 

 2010لعاـ 

الكثافة 
السكانية 
 2فرد/كـ

 98 8,264 36 2,995 83600 االمارات
 1858 1,314 903 638 707 البحريف
 12 27,563 11 20,378 2000000 السعودية

 11 3,415 8 2,402 309500 عماف
 149 1,699 54 617 11427 قطر
 215 3,582 125 2,228 17818 الكويت

 19 45,837 12 29,250 2423051 اجمالي مجمس التعاوف

 25 351,863 21 278,228 13708079 اجمالي الدوؿ العربية

نسبة دوؿ المجمس الى 
 اجمالي الدوؿ العربية%

17,54 10,51  13  

 .293-292، ص2011ف عمؿ الباحث باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لعاـ الجدوؿ م
 

 ثاٍَا : ادلعاٌري االقتصادٌت نهىزٌ اجلٍىبىنتٍكً نذول اجملهص
بولتيكي القتصاديات دوؿ المجمس ، لذلؾ فمف و بغية الكشؼ عف الوزف الجي

ال وتحميؿ البيئة االقتصادية ثانيا، الضروري اعطاء التصور االقتصادي العاـ ليذه الدوؿ او 
واعتماد مؤشرات القياس الكمي لمحصمة البنية االقتصادية ليذه الدوؿ ثالثا ، ومحاولة 

 تحديد مالمحيا المستقبمية رابعا.
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 :مايمي نستنتج 5،4،3،2مػف تحميمنا لمجداوؿ  انتصىر االقتصادي انعاو نذول اجملهص: -1
  الثابتة لدوؿ المجمس ، تقدما  باألسعار إلجمالياتظير معدالت نمو الناتج المحمي

تقدما ممحوظا  أحرزتواضحا في بدايات ىذا القرف ، فنرى اف جميع دوؿ المجمس 
النفط،  ألسعارمف خالؿ تطور النمو فييا، ويعزى ىذا السبب الى االرتفاع الذي حصؿ 

نو ارتفاع في $ لمبرميؿ الواحد ، مما نجـ ع100فقد وصؿ سعر البرميؿ الى اكثر مف 
حجـ العائدات النفطية وبالتالي ارتفاع حجـ الناتج المحمي وارتفاع معدالت نموه ، 

، تراجعا لبعض دوؿ المجمس وخصوصا االمارات ،  2009ولكننا نرى انو في عاـ 
 270,335الى  2008مميوف دوالر عاـ 314,845فقد انخفض الناتج المحمي مف 

لؾ بسبب االزمة االقتصادية العالمية وتراجع اسعار ، وذ (14)2009مميوف دوالر عاـ 
النفط ، كذلؾ نالحظ اف معدؿ نمو اجمالي الناتج المحمي الحقيقي قد تراجع في عاـ 

ايضا لمسبب السابؽ، فقد شيدت كؿ مف االمارات والكويت تراجعا واضحا حيث  2009
اعمى نسبة في ، بينما نالحظ اف قطر حققت (15)عمى التوالي 2,7-و  0,7 –بمغت 
 الناتج المحمي االجمالي. نمو
   تعد السعودية، اكثر اعضاء دوؿ المجمس تاثرا ايجابيا بظاىرة ارتفاع معدالت النمو

 376,692الى  2005مميوف دوالر عاـ  315,337لمناتج المحمي، فقد ارتفعت مف
 ، تمتيا كؿ مف قطر و االمارات. 2010مميوف دوالر عاـ 

  الدخؿ وعدـ االعتماد الكمي عمى مصدر واحد يجنب اقتصاديات  اف التنوع بمصادر
اي دولة مف ظاىرة االقتصاد االحادي السمعة ، وما ينجـ عنيا مف مشكالت اقتصادية 
عنيفة اثر ىزة تتعرض ليا سمعتيا الرئيسة ، فنالحظ اف ىناؾ تنوعا بمصادر الدخؿ 

االستخراجية ، اخذت  لجميع دوؿ مجمس التعاوف ، عمى الرغـ مف اف الصناعات
 الجانب االكبر.

   عمى الرغـ مف االفضمية التي يحظى بيا اجمالي االقتصاد العربي بالمقارنة مع
اقتصاد دوؿ المجمس ، بالنسبة لمعدالت نمو الناتج المحمي االجمالي، اال اف 
االقتصاد العربي يظؿ دوف نظيره في دوؿ المجمس ، كما يؤكد ذلؾ حجـ فجوة الموارد 

مميوف دوالر ، اي بما 195,329، فقد بمغ في دوؿ المجمس  2010لقائمة لعاـ ا
مميوف  191,774% مف اجمالي فجوة الموارد لمدوؿ العربية والبالغة 100نسبتو 
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دوالر، وىذه الظاىرة يعود سببيا الى ، اوال ضالة الحجـ السكاني لدوؿ المجمس 
عف ذلؾ مف تبايف بارز في حجـ بالقياس الى اجمالي الوطف العربي ، وما ينجـ 

واردات السمع والخدمات ، ثانيا :حجـ العائد المالي الناجـ عف تصدير النفط الخاـ 
وانعكاساتو عمى االستثمار واالستيالؾ العاـ والخاص وبنمو صادرات السمع 

 والخدمات.
   ر مميوف دوال  6,112تظير البحريف اقؿ دوؿ المجمس تحقيقا لفجوة الموارد فقد بمغ

، مما يدؿ عمى تناقص حجـ تصديرىا لمنفط الخاـ في السنوات االخيرة ،  2010عاـ 
 في حيف اتسمت بقية دوؿ المجمس باالستقرار النسبي تقريبا.

   عموما يمكف القوؿ اف اقتصاديات دوؿ المجمس تحظى باىمية متميزة بالنسبة
بحوالي  2008جمس عاـ(، فقد ظفرت دوؿ الم1الجمالي االقتصاد العربي )الشكؿ رقـ 

اكثر مف نصؼ الناتج المحمي االجمالي العربي بالنسبة لقطاع الصناعات االستخراجية 
%، وقطاع 60,4%، وقطاع االسكاف 67,2% ، وقطاع البنوؾ والتاميف 67

% ، وقطاع الصناعات التحويمية 52,2% ، وقطاع التشييد 53الخدمات الحكومية 
% ، 45,6محمي في قطاعي الكيرباء والماء والغاز % ، وحوالي ثمث الناتج ال52,1

%، بيد اف دوؿ المجمس ال تظفر سوى بحوالي 37,67والتجارة والمطاعـ والفنادؽ 
% ، وذلؾ يرتبط 14,37عشر الناتج المحمي االجمالي بالنسبة لقطاع الزراعة 

 باالعتبارات الجغرافية الطبيعية القطار المجمس.
 (2خذول رقى )

 ح احملهً االمجايل باالضعار انثابتت ) يهٍىٌ دوالر(تىزٌع انُات
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 االقطار

 االمارات
 البحريف
 السعودية
 عماف
 قطر
 الكويت

 

180,617 
13,459 
315,337 
30,905 
43,040 
80,799 

 

222,106 
15,852 
356,155 
36,804 
60,497 
101,574 

258,150 
18,473 
384,686 
41,901 
80,751 
114,564 

314,845 
22,151 
476,305 
60,566 
110,712 
147,541 

270,335 
19,586 
376,692 
46,865 
98,313 
105,929 

297,648 
22,945 
447,762 
63,199 
128,593 
124,244 
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 (3خذول رقى )
 هص %منى امجايل انُاتح احملهً احلقٍقً نذول اجمل

 *2015 *2011 2010 2009 2008 2007 الدوؿ

 4,8 3,1 1,3 0,7 - 5,1 6,1 االمارات
 5,3 4 3,5 2,9 6,1 8,1 البحريف
 4,6 4 3,7 0,1 4,3 2 السعودية
 4,5 4,7 4,7 3,4 12,3 7,7 عماف
 4,9 14,3 18,5 9 15,8 13,7 قطر
 4,9 4,8 3,1 2,7 - 6,4 2,5 الكويت
 World economic and financial surveys , world economic outlook , internationalالمصدر : 

monetary fund, April 2010 rebalancing growth ,p160  
 2011 ،2015 توقعات صندوؽ النقد الدولي 
 

 )يهٍىٌ دوالر( 2010(  تىزٌع االَفاق عهى انُاتح احملهً االمجايل نعاو 4اجلذول رقى )
 االستثمار االقطار

 جمالياال
االستيالؾ 
 الخاص

االستيالؾ 
 العاـ

صادرات السمع 
 والخدمات

واردات 
السمع 
 والخدمات

فجوة 
 الموارد

 20,943 203,084 224,027 24,545 176,938 75,222 االمارات
 6,112 14,875 20,987 3,193 7,246 6,395 البحريف
 87,629 174,203 261,832 100,258 157,475 102,400 السعودية

 11,945 24,213 36,159 11,092 21,456 18,705 مافع
 26,720 34,467 61,188 27,842 24,767 49,263 قطر
 41,980 32,660 74,640 20,732 37,817 23,716 الكويت

 195,329 483,502 678,833 187,662 425,699 275,701 دوؿ المجمس
 191,774 809,458 1,001,232 329,012 962,616 543,893 الدوؿ العربية
نسبة دوؿ 
المجمس الى 
 الدوؿ العربية%

50,6 44,22 57 67,7 59,7 100 
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 ) يهٍىٌ دوالر (2008( انتىزٌع انقطاعً نهُاتح احملهً االمجايل نعاو 5اجلذول رقى )
انسراعت  االقطار

وانصٍذ 

 وانغاباث

انصىاعاث 

اجاالستخر

 ٌت

انصىاعاث 

 انتحىٌهٍت

انكهرباء 

وانماء 

 وانغاز

انتجارة  انتشٍٍذ

وانمطاعم 

 وانفىادق

انتمىٌم 

وانتمٍه 

 وانبىىك

انىقم 

وانمىاص

الث 

 وانتخسٌه

 انخذماث انحكىمٍت االسكان

 310111 310611 310316 310111 110111 310161 10111 130113 110111 10111 االماراث

 10113 30111 30111 10111 30111 30111 111 10163 60116 11 انبحرٌه

 110616 310611 310111 310111 130116 310113 10111 110111 1610111 310111 انسعىدٌت

 10113 10111 10111 111 10111 10163 131 60311 110111 631 عمان

 10111 10111 10111 10661 10611 10113 30111 60111 610331 11 قطر

 310111 60161 10331 330611 10311 10316 30131 10116 110113 161 انكىٌج

 3130111 110611 110111 160111 610111 110311 310111 110161 1110111 310161 دول انمجهس

311011 انذول انعربٍت

1 

1110113 3610111 110111 110311 3110113 610111 331011

1 

110161 3110111 

وسبت دول 

انمجهس انى 

 انذول انعربٍت

31011 61 1103 1106 1101 11061 6101 11016 6101 11 

 161،ص 1111انمصذر: انتقرٌر االقتصادي انعربً انمىحذ 
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(5الشكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
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 : حتهٍم انبٍُت االقتصادٌت نذول اجملهص -2
عف تركيب اقتصاديات دوؿ  10،9،8،7،6لمتاحة بالجداوؿ تكشؼ البيانات ا

 المجمس ، فيما بينيا وبيف نسب تركيب االقتصاد العربي ، ومف دراستيا يمكف اف نرى :
   ،اف قيمة الصادرات النفطية تشكؿ العمود الفقري في البناء االقتصادي لدوؿ المجمس

مميار دوالر عاـ  492,309الى  2004مميار دوالر عاـ 163,170فقد ارتفعت مف
، مع ارتفاع اسعار النفط خالؿ تمؾ الفترة، وبذلؾ تبقى بمركز الصدارة (16)2010

اذ ظفرت دوؿ المجمس عاـ  بالنسبة القتصاديات دوؿ االوبؾ واالقتصاديات العربية،
% مف قيمة الصادرات النفطية العربية، وتعد السعودية حجر 73,5بحوالي 2010

تصاد دوؿ المجمس، اذ تييمف عمى نحو نصؼ اجمالي الصادرات الزاوية في جممة اق
 ،ثـ اخيرا البحريف.ر،تمييا اىمية كؿ مف االمارات،الكويت،عماف،قط2010النفطية لعاـ

   مف قيمة الصادرات الكمية لدوؿ المجمس مع 50تشكؿ الصادرات النفطية اكثر مف %
الذي ارتفعت فيو نسبة مالحظة تبايف نسبي محدود فيما بيف دولو ، ففي الوقت 

،  2011% عاـ 79,23الى  2004% عاـ 57الصادرات النفطية لمكويت مف  
نراىا تيبط في بقية دوؿ المجمس ، مما يدؿ عمى تنوع افضؿ في التركيب النوعي 
لصادرات كؿ مف االمارات ، البحريف ، عماف ، قطر ، بينما حافظت السعودية عمى 

 %.73,43وبمغت  2010و2004النسبة نفسيا لعامي 
   تضيؼ نسبة صادرات السمع المصنعة الى اجمالي صادرات دوؿ المجمس بعدا سمبيا

% 3,2اخر في خريطة االمف االقتصادي ليذه الدوؿ ،اذ تتراوح ىذه النسبة بيف 
 % لمسعودية.6لمكويت و

   يبدو اف الموقع الجغرافي لدوؿ المجمس جعميا في مقدمة الدوؿ التي تعاني مف فقر
مائي ، لذلؾ فمف الطبيعي اف تكوف الموارد الزراعية بمقدمة واردات دوؿ المجمس ، 

و  2000فقد ارتفعت قيمة الواردات الزراعية في اغمب دوؿ المجمس ما بيف عامي 
، ما عدا دوؿ قطر فيي الدولة الوحيدة المتي لـ ترتفع قيمة الواردات فييا بؿ  2009

 عمى العكس تناقصت.
 بنية االقتصادية لدوؿ المجمس تشيد تحسنا واضحا في تركيبيا القطاعي عموما فاف ال

اوال وتجارتيا الدولية ثانيا ، وبتعبير اخر في مناىج تحميؿ القوة االستراتيجية والجيو 
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استراتيجية، فاف البيانات المتاحة عف الميزانيات الحكومية لدوؿ المجمس تكشؼ عف 
مميوف دوالر ،  46,358يقدر بنحو  2010وجود فائض الغمب دوؿ المجمس لعاـ 

، وثمة مسالة اخرى اف (17)2003مميوف دوالر عاـ  10,713مقابؿ فائض بمغ 
 وىي كؿ مف االمارات والبحريف. 2010ىناؾ دوؿ في المجمس تعاني مف عجز لعاـ 

 

 ( تىزٌع قًٍت انصادراث انُفطٍت نذول اجملهص ) يهٍىٌ دوالر(6اجلذول رقى )
 2010 2004 االقطار
 57,900 29,624 االمارات
 4,664 3,450 البحريف
 184,421   92,806 السعودية
 23,296 9,079 عماف
 20,553 11,694 قطر
 53,029 16,517 الكويت

 361,926 163,170 دوؿ المجمس
 492,309 223,871 اجمالي الوطف العربي

نسبة دوؿ المجمس الى اجمالي 
 الوطف العربي%

72,88 73,5 

 328،ص 2009: التقرير االقتصادي العربي الموحد  2004المصدر 
 .2011: منظمة االقطار العربية المصدرة لمبتروؿ ، التقرير االحصائي السنوي لعاـ 2010

 

 ( تىزٌع َطبت انصادراث انُفطٍت اىل انصادراث انكهٍت نذول اجملهص % 7اجلذول رقى )
 2010 2004 االقطار
 27,27 32,58 االمارات
 34,1 45 البحريف
 73,43 73,65 السعودية
 66,26 67,84 عماف
 28,52 62,6 قطر
 79,23 57 الكويت

بالنسبة لمصادرات الكمية  2011الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لعاـ 
 .2011ة لمبتروؿ لعاـ و لمصادرات النفطية عمى التقرير االحصائي لالقطار الغربية المصدر 
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(    تىزٌع َطبت صادراث يٍ انطهع انصُاعٍت انتحىٌهٍت اىل امجايل 8اجلذول رقى )
 صادراث كم قطر يف دول اجملهص%

 2008 االقطار
 4 االمارات 
 5,2* البحريف
 6 السعودية
 7,3 عماف
 4,5 قطر 
 3,2 الكويت

 .331ص ،2011المصدر : التقرير االقتصادي العربي الموحد 
 .315،ص 2009*المصدر : التقرير االقتصادي العربي الموحد 

 
 (9اجلذول رقى )

 تىزٌع انصادراث وانىارداث انسراعٍت نذول اجملهص ) يهٍىٌ دوالر (
 الدوؿ
 

 الواردات الصادرات

2000 2009 2000 2009 

 4544 3129 1790 1178 االمارات
 586 449 275 107 البحريف
 17722 5900 2701 506 السعودية
 2969 1097 327 399 عماف
 410 672 10 125 قطر
 1920 1276 174 78 الكويت

اجمالي دوؿ 
 المجمس

2393 5,277 12,523 28,151 

اجمالي 
 الدوؿ العربية

6,909 19,110 29,980 64,834 

 314،ص 2011المصدر : التقرير االقتصادي العربي الموحد 
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 (10اجلذول رقى )
 دس او انفائض انكهً يف ادلٍساٍَاث احلكىيٍت نذول اجملهص وَطبت انُاتح احملهًتىزٌع انع
 الدوؿ
 

 النسبة الى الناتج المحمي % العجز او الفائض ) مميوف دوالر(

2003 2010 2003 2010 

 1,3- 4,5 - 3,812 - 3,927 - االمارات
 5,3 - 5,7 - 1,223- 557 - البحريف
 5,2 4,5 23,395 9,600 السعودية

 1,9 1,4 1,202 303 افعم
 3,4 4,3 4,408 1,016 قطر
 18 8,9 22,388 4,278 الكويت

اجمالي دوؿ 
 المجمس

10,713 46,358 9 21,9 

اجمالي الدوؿ 
 العربية

1,765 20,565 0,2 1 

 .355، ص 336،2011، ص 2009: التقرير االقتصادي العربي الموحد  2003المصدر
  

 قتصادٌت نذول اجملهص :يؤشراث انقٍاش انكًً نهقىة اال
حتى  –سنحاوؿ اعتماد بعض مؤشرات القياس الكمي لمقوة االقتصادية ليذه الدوؿ 

عمى ضوء نتائج القياس تشخيص المشكالت وتوصيؼ المعالجات ، واذا  –يتسنى لنا 
كاف ىناؾ العديد مف المؤشرات التي تعتمد في قياس قوة الدوؿ اقتصاديا فاننا سنختار 

 ليقودنا لميدؼ المحدد:بعضا منيا 
  مؤشر االنكشاؼ االقتصادي : يعبر ىذا المؤشر عف الوزف النسبي لمصادرات

والواردات مف الناتج المحمي االجمالي ، فكمما كانت درجتو عالية ، دؿ عمى تاثر 
االقتصاد تاثرا كبيرا برياح التجارة ، ويدؿ عمى االعتماد شبو الكمي لمنشاط االقتصادي 

ر واالستيراد ، كما ىو الحاؿ في دوؿ المجمس ، وقد كشؼ الجدوؿ رقـ عمى التصدي
( ، اف دوؿ المجمس تظير درجة عالية مف االنكشاؼ نحو الخارج ، باالضافة 11)

الى النمو المتسارع ليذا االنكشاؼ ، وانيا تعاني مف درجات انكشاؼ اعمى مف 
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قتصادي لدوؿ المجمس عاـ اجمالي االقتصاد العربي ، فقد بمغت درجة االنكشاؼ اال
، ويبدو اف ىناؾ عالقة عكسية 2010% عاـ 94,2% ارتفعت الى 83، 2003

بيف درجة االنكشاؼ وحجـ االقطار ، فكمما صغر حجـ القطر ) سكانا ومساحة ( كمما 
زادت الدرجة والعكس صحيح ، ويمكف اف نعد البحريف مثاال لمحالة االولى ، 

 والسعودية لمحالة الثانية.
 (11اجلذول رقى )

 تىزٌع درخت االَكشاف االقتصادي نذول اجملهص %
 2010 2003 الدوؿ
 132,9 137 االمارات
 114,3 127 البحريف
 79,9 62 السعودية
 89,6 84 عماف 
 74,3 77 قطر
 71,9 68 الكويت

 94,2 83 دوؿ المجمس
 89,4 70 الدوؿ العربية

لصادرات والواردات والناتج المحمي االجمالي عمى التقرير االقتصادي العربي الجدوؿ مف عمؿ الباحث ، فقد اعتمدت ا
 2011الموحد 

مؤشر االنكشاؼ االقتصادي = قيمة الصادرات + قيمة الواردات /الناتج 
 100× المحمي االجمالي 

  مؤشر التركيز السمعي لمصادرات : يكشؼ ىذا المؤشر عمى مدى التركيز  عمى
عدد قميؿ مف السمع ، وقد اعتمدنا عمى قيمة النفط الخاـ  تصدير سمعة واحدة او

( وبموجب القياس الدولي ليذا 12كونو اىـ سمعة لدوؿ المجمس جدوؿ رقـ ) 
% يشير الى اف اقتصاد الدولة في 70-60المؤشر فاف بموغو درجة تتراوح بيف 

سيما اذا موقؼ حرج في ظؿ االزمات ، النو لف يصمد اماـ االجراءات المعادية ، ال
كانت سمعتو االولى خاضعة لمتقمبات السريعة في السوؽ الدولية ، كالنفط الخاـ مما 
يخمؽ حالة مف االرباؾ لبرامج الدولة التنموية وقدرتيا عمى االستيراد خاصة بالنسبة 



 

 311 

 

 

 مجهت انمستىصرٌت نهذراساث انعربٍت وانذونٍت
 13انعذد  

 

لمسمع الراسمالية ، ونالحظ اف ىناؾ ثالث  دوؿ مف دوؿ المجمس ، تصؿ الى مؤشر 
ولعؿ ىذه   2010كؿ مف السعودية  وعماف والكويت لعاـ القياس الدولي وىي 

الحقائؽ ما يشير الى عدـ قدرة اقتصاد الدوؿ الثالث عمى االسياـ في خمؽ نمو ذاتي 
وثابت في ظؿ المعطيات الحالية ، كذلؾ نالحظ اف قطر ىي الدولة الوحيدة التي 

ت اف ، استطاع2004% عاـ 63استطاعت اف تقمؿ مف درجتيا ، فقد بمغت 
، عمى العموـ فاف المؤشر العاـ لدوؿ المجمس  2010% عاـ 28,5تخفضيا الى 

% ، وذلؾ العتمادىا 62ككؿ يشير الى اف درجة التركيز السمعي لدوؿ المجمس يبمغ 
 بصورة رئيسية عمى تصدير النفط الخاـ .

 
 )%( 2010و  2004( تىزٌع درخت انرتكٍس انطهعً نهصادراث يف دول اجملهص نعايً 12اجلذول رقى )

 2010 2004 الدوؿ
 27,2 33 االمارات
 34,1 45 البحريف
 85,7 74 السعودية
 61,2 68 عماف
 28,5 63 قطر
 79,2 57 الكويت

الجدوؿ مف عمؿ الباحث ، وقد اعتمدت بيانات قيمة صادرات السمعة الرئيسية عمى منظمة االقطار العربية المصدرة 
 2011.، وقيمة الصادرات عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد 2011ئي السنوي لعاـ لمبتروؿ ، التقرير االحصا

 

 100×درجة التركيز السمعي لمصادرات = قيمة صادرات السمعة الرئيسية/قيمة الصادرات 
 

  مؤشر تصدير السمعة الرئيسية بشكميا الخاـ : يكشؼ ىذا المؤشر عف واقع االقتصاد
النفط الخاـ بشكؿ رئيسي ، فقد بمغت درجتو لدوؿ المجمس الخميجي في اعتماده عمى 

( ، ولعؿ ىذا المؤشر يؤكد ضرورة تصنيع النفط داخؿ 13% ) الجدوؿ رقـ 72,6
الوحدات السياسية ليذه الدوؿ ، مما يمكف مف تدعيـ االقتصاد الوطني وتحقيؽ االمف 

تمعية المتحققة مف االقتصادي بالتالي ، ناىيؾ عف حجـ الوفورات االقتصادية والمج
عمميات التصنيع بحكـ ما تخمفو مف وحدات ىذه الصناعات مف وفورات اقتصادية 
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ومجتمعية في بيئات توطنيا ، فحجـ العائد االقتصادي الناجـ عف التصنيع يبمغ زىاء  
 ستة امثاؿ حجـ نظيره العائد االقتصادي الناتج عف تصدير النفط الخاـ .

 (13اجلذول رقى )
 % 2010رخت انطهعت انرئٍطٍت بشكهها اخلاو نعاو تىزٌع د
 % الدوؿ
 90,5 االمارات
 صفر البحريف
 81,4 السعودية
 98,7 عماف
 79,9 قطر
 61,8 الكويت

 72,6 دوؿ المجمس
الجدوؿ مف عمؿ الباحث وقد اعتمدت بيانات الكمية المصدرة مف النفط الخاـ والكمية المنتجة مف النفط الخاـ عمى 

 .2011ة االقطار العربية المصدرة لمبتروؿ ، التقرير االحصائي السنوي لعاـ منظم
 

 100×المنتجة مف النفط الخاـ  الكمية /درجة تصدير السمعة الرئيسة بشكميا الخاـ=الكمية المصدرة مف النفط الخاـ
 

  مؤشر التركيز الجغرافي لمصادرات والواردات : يكشؼ ىذا المؤشر عف مدى اعتماد
ة السياسية عمى عدد محدود جدا مف شركائيا في التجارة الدولية ، وينطمؽ ىذا الوحد

المؤشر مف ضرورة توزيع الحقيبة التوظيفية لالستثمار العاـ لمتقميؿ مف المخاطر 
المحتممة عند االزمات ، فالتنوع احد مؤشرات قوة الدوؿ ، ال في التركيب السمعي 

التصدير واالستيراد ، وقد اظير حساب ىذا فحسب بؿ في التوزيع المكاني السواؽ 
( اف الدوؿ الصناعية االسيوية ىي القاسـ المشترؾ االعظـ 14المؤشر ) الجدوؿ رقـ 

الىـ شريكيف في صارات وواردات دوؿ المجمس ، ولعؿ في ارتفاع مؤشر التركيز 
ر الجغرافي لمواردات ما يفصح عف حالة الضعؼ لمدولة ، فبقدر ارتفاع ىذا المؤش

يكوف اقتصادىا مكشوفا وىدفا الجراءات عدائية مف قبؿ شركائيا التجارييف عند 
االزمات خاصة اذا كانت السمع المستوردة مف السمع االستراتيجية كالمواد الغذائية 

 وبعض المصنعات ذات العالقة باالمف الوطني والقومي.
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 (14اجلذول رقى )
 2010ىارداث نذول اجملهص نعاو تىزٌع درخت انرتكٍس اجلغرايف نهصادراث وان

مؤشر  الدوؿ
 الصادرات %

 الدولتاف الرئيسيتاف مؤشر الواردات % الدولتاف الرئيسيتاف

 اليند + الصيف 24,9 الياباف+ كوريا الجنوبية 37 االمارات
 السعودية + الياباف 34,7 السعودية + اليند 8,92 البحريف
 ريكا + الصيفام 22,4 امريكا+ الياباف 32,5 السعودية
 االمارات + الياباف 42,8 الصيف + كوريا الجنوبية 49 عماف
 امريكا + المانيا 20,9 الياباف + كوريا الجنوبية 59 قطر
 امريكا + الياباف 20,8 الياباف + كوريا الجنوبية 32,2 الكويت

 .mundi.com www عمى الموقع  index mundiالجدوؿ مف عمؿ الباحث والمؤشرات اخذت مف المصدر 
 100×مؤشر التركيز الجغراؼ لمصادرات = قيمة الصادرات الى اىـ شريكيف / مجموع قيمة الصادرات 
 100× مؤشر التركيز الجغراؼ لمواردات  = قيمة الواردات الى اىـ شريكيف / مجموع قيمة الواردات 

 
 ادلاليح ادلطتقبهٍت نهىزٌ اجلٍىبىنتٍكً القتصادٌاث دول اجملهص  -3
ؼ الوزف الجيوبولتيكي المميز الحتياطات النفط الخاـ المؤكد في مقدمة عناصر قوة يق

، وىو 2010% مف االحتياطي المؤكد لمنفط الخاـ لعاـ42المجمس، اذ تظفر بحوالي 
% ، 70يستاثر بحوالي ثالثة ارباع اجمالي االحتياطي المؤكد لمنفط الخاـ لمعالـ العربي

حساباتنا المد النضوب او العمر المنتظر لمنفط الخاـ في  ( . وقد كشفت15الجدوؿ رقـ )
 95قرابة  2010دوؿ المجمس عف عنصر قوة اخر يضاؼ ليذه الدوؿ ، اذ بمغ عاـ 

 47سنة ، مقابؿ حوالي  93سنة في حيف يبمغ امد نضوب النفط العربي ككؿ حوالي 
ر الى اف ىناؾ تباينا سنة لمعمر المنتظر لمنفط العالمي ككؿ،عمى انو مف المفيد اف نشي

واضحا بيف دوؿ المجمس بالنسبة ليذا المؤشر في قوة الدولة ، فامد النضوب يمتد الى 
 سنة بالنسبة لمنفط البحريني . 18سنة لمنفط الكويتي ييبط الى نحو  121

 
 
 
 



 

 311 

 

 

 مجهت انمستىصرٌت نهذراساث انعربٍت وانذونٍت
 13انعذد  

 

 (15خذول رقى )
مل انعربً تىزٌع احتٍاطً انُفط ادلؤكذ واَتاج انُفط اخلاو يف دول اجملهص وامجايل انعا

 2010وانعامل نعاو 
االحتياطي مميار برميؿ  الدوؿ

 في نياية العاـ 
االنتاج الؼ برميؿ 

 يوميا
 امد النضوب بالسنوات

 116 2323 97,8 االمارات
 18 181 0,12 البحريف
 90 8165 264,5 السعودية
 20 755 5,5 عماف
 96 733 25,4 قطر
 121 2312 101,5 الكويت

 95 14469 494,8 دوؿ المجمس
 93 21283 712,4 العالـ العربي

 47 72365 1232,3 العالـ
الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى منظمة االقطار العربية المصدرة لمبتروؿ ، التقرير االحصائي السنوي 

 .28،ص 8. ص2011لعاـ 
 

  امد النضوب = االحتياطي المؤكد في نياية العاـ / االنتاج السنوي الحالي
 

% مف احتياطي 22وياتي الغاز في المرتبة الثانية، فدوؿ المجمس تييمف عمى نحو
% مف احتياطات الغاز الطبيعي عربيا ، اما 77الغاز الطبيعي المؤكد عالميا وقرابة 

بالنسبة المد النضوب فيمتد الى قرابة ثالثة امثاؿ امد نضوب نظيره مف الغاز الطبيعي في 
 (16العالـ الجدوؿ رقـ)

واذا تذكرنا اىمية الغاز كونو احد اىـ مصادر الطاقة وانو مصدر خاـ لمعديد مف 
الصناعات البتروكيماوية ، ادركنا االىمية االقتصادية والسياسية التي يمكف اف يضيفيا 
القتصاديات دوؿ المجمس الحقا ، خاصة اذا ما رسمت سياسات استثمارية ىادفة في ىذا 

 المجاؿ .
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 (16خذول رقى )

 2010تطىر احتٍاطً انغاز انطبٍعً يف دول اجملهص وانذول انعربٍت وانعامل نعاو 
 3االحتياطي ممياـر الدوؿ

 برميؿ في نياية العاـ 
 امد النضوب بالسنوات 3االنتاج مميار ـ

 118 51,3 6091 االمارات
 7 12,8 92 البحريف
 91 87,7 8016 السعودية
 38 24,5 950 عماف
 261 96,3 25201 قطر
 150 11,9 1784 الكويت

 148 284,5 42134 دوؿ المجمس
 119 458 54678 العالـ العربي

 63 3027 191893 العالـ
الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى منظمة االقطار العربية المصدرة لمبتروؿ ، التقرير االحصائي السنوي 

 34،ص14.ص2011لعاـ 
 

  كد في نياية العاـ / االنتاج السنوي الحاليامد النضوب = االحتياطي المؤ 
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 االضتُتاخاث
لقد حققت تجربة مجمس التعاوف الخميجى الكثير مف االنجازات فى العديد مف 
مجاالت التعاوف أبرزىا فى مجاؿ التبادؿ التجارى والتعاوف الجمركى ، وذلؾ بإقامة منطقة 

ـ إقامة اتحاد جمركى فى يناير ، ث 1983التجارة الحرة بيف الدوؿ األعضاء فى مارس 
، وفيما يتعمؽ بحرية انتقاؿ األفراد واألمواؿ وممارسة النشاط االقتصادى ، فقد  2003

اتخذ مجمس التعاوف قرارات ىامة بيدؼ إزالة القيود عمى انتقاؿ األفراد ورؤوس األمواؿ ، 
ما اتفقت الدوؿ بما يؤدى الى تعميؽ المواطنة االقتصادية لمواطنى الدوؿ األعضاء ، ك

األعضاء عمى الضوابط الخاصة بمزاولة األنشطة االقتصادية ، وتممؾ األسيـ ، وممارسة 
الميف والحرؼ المختمفة ، ورغـ النجاحات التى حققيا مجمس التعاوف خالؿ العقديف 
الماضييف ، إال أنو عانى فى ذات الوقت مف عدة اخفاقات ، أبرزىا ، تواضع حجـ التجارة 

ة لدوؿ األعضاء ، ويرجع ذلؾ بصفة أساسية الى تشابو ىياكؿ الصادرات لتمؾ البيني
الدوؿ ، والتى يمثؿ البتروؿ العمود الفقرى ليا ، ورغـ الجيود الخاصة بتنسيؽ خطط 
التنمية بدوؿ المجمس ، إال أف المالحظ ىو استمرار ىيمنة الصناعات االستخراجية عمى 

مساىمة قطاع الزراعة والصيد والغابات فى ىيكؿ ىيكؿ االنتاج السمعى ، ومحدودية 
االنتاج السمعى ، كما يالحظ استمرار الدور المحورى لإليرادات النفطية فى دعـ الموازنات 
العامة لدوؿ الخميج ، وتوفير التمويؿ الالـز لالرتقاء بمستوى الخدمات ، إال أف استمرار 

 .(18)ىذا الوضع مرىوف باستمرار تدفؽ ريع النفط 
 كذلؾ يمكف مالحظة ما يمي :        

  تتمتع اقطار مجمس التعاوف الخميجي بموقع جغرافي متميز بالنسبة لممراكز الحيوية في
االستراتيجية العالمية ، فيو يشرؼ عمى الطريؽ الموصؿ بيف القمبيف شرؽ اوروبا 

الفرصة الكبيرة وافريقيا جنوب الصحراء ، اال اف االمتداد الفمكي لدوؿ المجمس ال يتيح 
لبموغ حالة القوة طبقا لمناىج تحميؿ القوة التي تشكؿ ظاىرة االكتفاء الذاتي حجر الزاوية 
في مناىجيا ، فتنوع دوائر العرض يقضي الى التماثؿ في الخصائص المناخية ، وبالتالي 
التماثؿ في االنتاج الزراعي ، مما يترؾ بصمات التخصص االنتاجي ماثمة عمى 

الجغرافية ليذا االقميـ ، ويدع الباب مفتوحا في الوقت ذاتو لتغطية العجز  الشخصية
 االنتاجي مف خارج الحدود .
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  لعبت السمات الطوبغرافية دورا بارزا في شخصية دوؿ المجمس ، مف خالؿ محاوره
الثالث : الجيات الساحمية وجزر الخميج والمياه االقميمية والدولية ، اال اف حقيقة 

الجيوبولتيكية الطوبغرافية لمخميج تكشؼ عف اختالؼ بيف شطريو العربي االوضاع 
وااليراني، فاذا كانت اعتبارات الحماية التضاريسية  الجبمية ىي لصالح الساحؿ الشرقي، 
فاف االراضي المنبسطة في الساحؿ الغربي اتاحت الفرصة لتعظيـ وفورات االستيطاف 

ا يشكؿ عمقا عسكريا او جغرافيا لسكانو زد وتنشيط عوامؿ الحركة عمى حد سواء مم
عمى ذلؾ اف الجزر العربية الثالث تقع تحت سيطرة الجانب االيراني ، مما يجعميا 
موطيء قدـ او راس جسر لمتحكـ في قناة ىرمز المالحية الرئيسة ولبؤر المرورية 

وؿ الخميج الى االخرى وبالتالي بمنطقة الخميج باسرىا ، مما ترؾ الباب مفتوحا لتحويؿ د
 .   (19) دوؿ مقفمة ارضا او تكاد

  بالبمداف المصدرة لمنفط ومف ضمنيا دوؿ المجمس ،  2009لحؽ ضرر بالغ في عاـ
 53فقد ىبطت فوائض حساباتيا الجارية ، اي الدوؿ المصدرة لمنفط ، المجمعة الى 

،  2008مميار دوالر عاـ  362، بعد اف وصمت الى  2009مميار دوالر في عاـ 
% ، متاثرا بتراجع 4,7وانكمش اجمالي الناتج المحمي النفطي في تمؾ البمداف بمقدار 

اسعار النفط ،  غير اف التدابير التنشيطية واسعة النطاؽ ساعدت عمى تخفيؼ اثر 
% في عاـ 3,6االزمة وتمكف النشاط االقتصادي غير النفطي مف التوسع بمقدار 

2010(20). 
  زف جيوبولتيكي جيد بالمقارنة مع اجمالي الدوؿ العربية يظفر مجمس التعاوف بو

اقتصاديا ، فستحقؽ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وفقًا لتقرير "التوجيات العالمية 
تريميوف  4,7" الذي أعدتو إرنست ويونغ، عائدات يبمغ مجموعيا 2009الكبرى لعاـ 

سعار المستيدؼ ألوبؾ ، في حاؿ كاف الحد األدنى لنطاؽ األ2020دوالر بحموؿ عاـ 
ضعفًا  2,5خمسوف دوالرًا لمبرميؿ الواحد، حيث ستكوف عائدات النفط ليذه الدوؿ أكبر بػ

 .(21)عما حصدتو خالؿ األربعة عشر عامًا الماضية
  تشكؿ الصادرات النفطية العمود الفقري لمقوة االقتصادية لدوؿ المجمس ، وىي تظفر

 ية .% مف قيمة الصادرات الكم76,23بنحو 
  تعاني دوؿ المجمس مف ازمة مياه حالية ومستقبمية ، وىذا سيؤثر عمى االنتاج الزراعي

لدوؿ المجمس ، لذلؾ نرى اف الواردات الزراعية تحتؿ المرتبة االولى في قائمة واردات 
 دوؿ المجمس . 
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  (1اخلارطت رقى )
 دول رلهص انتعاوٌ اخلهٍدً

  www.israj.netالمصدر: ماخوذ مف 
 (2اخلارطت رقى )

 يىقع دول رلهص انتعاوٌ اخلهٍدً يف انعامل

                   المصدر : مف عمؿ الباحث        

دول مجلس التعاون 

http://www.israj.net/
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 (3اخلارطت رقى )
 ادلُاخ يف دول رلهص انتعاوٌ اخلهٍدً وانعامل

 www.mapsworld.netالمصدر : 
 (4اخلارطت رقى )

 انثاًَ /يهًرت يطار يف دول رلهص انتعاوٌ اخلهٍدً نشهر كاَىٌتىزٌع اال
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Philips Universal Atlas, London 1981  المصدر 
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