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 هل أفرز الربيع العربي تحديات إقتصادية جديدة أمام مجلس

 التعاون تضاف إلى األزمات اإلقتصادية الدولية الحالية وما تبعات ذلك ؟

 *عبد هللا بن إبراهيم القويز . د 

 :مقدمه  

, والعذذالم خ وصوصذذاو الو يذات المتأذذدب وطوروبذذا واليابذذان  9662منذ  هذذأر طسسذذ س مذن عذذام 

ذمه و تأذا  والتذى تفدذرت فذى " بالذديون سيذر الديذد " يعانى من طزمذة الذرهن العقذارو طو مذا سو

وبعذدما بذدطت إ تصذاديات .  9668فذى سذبتمبر  بنكك ليمكان بكرذرزالو يات المتأدب بعد إفالس 

بذرزت فذذى الربذخ ا ويذر مذذن  لذأ العذذام طزمذة الذذديون .  9666نتعذذاي فذى عذذام هذ   الذدوب باإ

و هذأ طن هنذاأ عال ذة مباهذرب بذين السيادية وصوصاو السندات الأكومية لدوب من قة اليذورو 

ا زمتين فأثناء طزمة الرهن العقارو إض رت الأكومات إله هراء بعض طصذوب البنذوأ لكذه 

و د لدأت هذ   الأكومذات . ريأ اإ تصاد ولكيتأوب دون إفالسأا توفر لأا السيولة الالزمة لتأ

إله إصدار السندات لتمويب ه   العملية مما زاد من مديونيتأا إله الأذدود التذى طدت إلذه عدذز 

ورسذذم الألذذوب . هذذ   الأكومذذات عذذن الوفذذاء بهلتزاماتأذذا فبذذرزت طزمذذة الذذديون السذذيادية الأاليذذة

هذذ   ا زمذذة الدديذذدب إ  طن  يولأذذا سذذوال تسذذتمر لذذثال   المتدردذذة التذذى وضذذعت للتعامذذب مذذخ

 . سنوات  ادمة عله ط ب تقدير 

وتزامن مخ هذاتين ا زمتذين اإ تصذاديتين ت يذر هذبل هيكلذى فذى   ذا  ال ا ذة تمثذب فذى ت ذور 

التكنولوديا بأي  طصبح إستوراج كب من البتروب الصورو وال از الصورو مدذديأ إ تصذادياو 

مدذذا ت إسذذتثمار دديذذدب واالحفوديككة  دديذذدب للتنويذذخ الد رافذذى لمصذذادر ال ا ذذةممذذا فذذتح افا ذذاو 

و د تتمكن بعض الذدوب المسذتألكة الرسيسذية مذن الوصذوب إلذه اإكتفذاء , للهركات المتوصصة

 . طأد ه ين المكوننين الرسيسيين  منال اتى 

عذدد مذن الذدوب فذى وبدءاو مذن الهذأر ا وب مذن هذ ا العذام إن لذ  أذراأ سياسذى سيذر مسذبو  

 فذى كانذت لذل اثذار إ تصذادية سذلبية علذه المن قذة ط لذل( البعض الربيخ العربذى  طسما ) العربية 

بليذذون  55إلذذه  19وتراوأذذت تقذذديرات الوسذذاسر المباهذذرب أتذذه تاريوذذل بذذين  . المذذدا القصذذير

وصذاو وص, دو ر إ  طننى طرا طنأا طكبر من  لأ بكثير بأي  تصب إله ضعال التقدير ا كبر 
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إ ا طو نا فى اإعتبار ما تعرض لل ال از المصرو وكب من البتروب الليبى  واليمنى والسذورو 

ومذذا تعرضذذت لذذل طسذذوا  , ومذذا وادأتذذل تأذذويالت العمالذذة فذذى ليبيذذا مذذن تو ذذال , مذذن إرباكذذات 

ناهيذأ عذن إنوفذاض السذياأة , ا سأم فى دوب الربيخ العربى من إنوفاض فذى  يمتأذا السذو ية 

يضاال إله كب  لأ ما يزيد عله عهرب ا ال من القتله  .  الدوب  من تلأرات ا ورا والصاد

 .وما تعرضت لل الأياكب ا ساسية والوأدات اإنتادية والودمية من توريب 

ودون التظاهر بمعرفة ما  د يفرز  ه ا الأراأ السياسى مذن طنظمذة و نيذة دديذدب ومذن إعذادب  

يمكذذن القذذوب طن العوامذذب اإيدابيذذة لأذذ ا الأذذراأ تفذذو  , الأاليذذة  للنظذذر فذذى الترتيبذذات اإ ليميذذة

وتأقيذ  العدالذة , فكسر أذادز الوذوال لذدا المذوا ن . كثيراو طية اثار سلبية مؤ تة  د تنتج عنل 

ومهذذاركة , وودذذود ر ابذذة هذذعبية فعالذذة علذذه عمذذب طدأذذزب الدولذذة , والمسذذاوا  طمذذام القذذانون 

والقضذاء علذه الذة , ب طو د  وترسذية داعذاسم الأكذم الرهذيد الموا ن فى رسذم مسذتقبلل ومسذتقب

القمذذخ فذذى الذذدوب التذذى كانذذت ميذذداناو لأذذ ا الأذذراأ كلأذذا عوامذذب تسذذتأ  مذذا  ذذد بذذ ب ويبذذ ب مذذن 

 .تضأيات

التأثير اإ تصذادو للأذراأ السياسذى ا ويذر علذه دوب مدلذس التعذاون   سوف أتناول فيما يلي

  .موتتماو  لأ بعدد من اإستنتادات والتوديأات, فى ضوء ا زمات اإ تصادية الأالية 

 مجلس التعاون 

نسمخ بين الأين واآلور طن دوب مدلس التعذاون لذم تتذأثر كثيذراو با زمذات اإ تصذادية العالميذة 

أا فى منآا عن التأثيرات اإ تصادية السلبية للأراأ السياسذى الأذالى الذ و تمذر بذل الأالية وطن

ففذى دراسذة معمقذة لأذ ا . إ  طنل يبدو ان  لأ من باب التمنى سيذر المسذنود بالأقذاس  . المن قة 

ال ا ة  طن الدانب طدراها فري  متوصص فى معأد اكسفورد لدراسات ال ا ة طهار المعأد إله

الفاسضة للبتروب أالياَ عله مستوا العالم   تودد إ  فذى ثذال  دوب مذن دوب مدلذس  اإنتادية

وهذذ  يعنذى طنذذل لذو أصذذب . التعذاون هذى المملكذذة العربيذة السذذعودية والكويذت وطمذذارب طبذو ظبذى 

إنق ا  فى إمدادات البتذروب مذن طو مكذان فذى العذالم كمذا أصذب فذى ليبيذا مذؤوراو فهنذل  يمكذن 

مذذن مدمذذو  ال ذذاز % 56كمذذا طهذذارت تلذذأ الدراسذذة إلذذه طن  .    المنذذا  تعويضذذة إ  مذذن هذذ

كذب  لذأ يع ذى هذ   الذدوب ميذزب تفاوضذية ديذدب ودور . المساب فى العالم تنتدذل الذدوب العربيذة

لكنذذل فذذى نفذذس الو ذذت يرتذذب عليأذذا التزامذذات . مذذؤثر فذذى صذذنخ القذذرارات اإ تصذذادية الدوليذذة 

  -: مثاب  لأ, و نية وإ ليمية ودولية 
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التزمت دوب مدلس التعاون ببرامج تأفيزية و نية لدعم نمو اإ تصاد العذالمى بعذد طزمذة  – 6

بليون دو ر عله  166الرهن العقارو وصب مدموعأا فى أالة المملكة العربية السعودية إله 

 . و لأ فى إ ار مدموعة العهرين  9662سنوات إعتباراو من عام  5مدا 

سذذذى إلذذذه مبذذذادرات دوب المدلذذذس بزيذذذادب مرتبذذذات المذذذوظفين وتقذذذديم طدو الأذذذراأ السيا – 9

كتعويضذذات بذذدب الب الذذة وتذذوفير مزيذذد مذذن المسذذاكن والفصذذوب  للمذذوا نين إمتيذذازات طوذذرا

إلخ  وصلت فى أالذة المملكذة العربيذة السذعودية إلذه مذا .... الدراسية فى المدارس والدامعات 

 . بليون دو ر 611يقارب 

الدوب الهقيقة ا وذرا وصصذت طربذخ دوب مذن دوب المدلذس مبذالم لكذب مذن تضامناو مخ  – 1

مملكة البأرين وسل نة عمان والمملكة ا ردنية الأاهمية والمملكة الم ريبية ودمأوريذة مصذر 

 . بليون دو ر 12العربية والدمأورية التونيسية مبالم وصلت فى مدموعأا إله ما يفو  

ا دوب المدلذذس تدذذا  الذذدوب العربيذذة التذذى تذذأثرت مباهذذرب هنذذاأ مبذذالم طوذذرا التزمذذت بأذذ – 1

ال و عقذد برعايذة مذن مدموعذة الذدوب  دوفيلبالأراأ السياسى الراهن و لأ فى إ ار إدتما  

 . الثمان الصناعية وبمادرب من الأكومة الفرنسية 

 علذه دوب المدلذس وصوصذاو  طن ه   ا لتزامات الكبيرب وارج الميزانيات السنوية سيكون لأذا تبعذات سذلبية

  -:منأا عله سبيب المثاب 

طن الدوب المنتدة للبتروب ستكون ط ب مرونة أذوب السذعر المسذتأدال لبرميذب البتذروب ممذا  –ط 

وعلذه مسذتوا   د يؤدو للم البة بأسذعار طعلذه بمذا يذؤثر سذلباو علذه النمذو اإ تصذادو العذالمى

كمذا يدعذذب الو ذود الصذذورو طكثذذر  ,ل المسذذتألكويسذتعدو الذذدوب  ال لذب علذذه البتذروب مسذذتقبالو 

  .ومنأا دوب المدلس دا بية و درب عله منافسة الو ود التى تصدر  الدوب العربية

إن الدو العام ال و طودد  الأراأ السياسذى الأذالى سذيدفخ الأكومذات إلذه تأديذب التفكيذر  –ب 

وهذ ا بذدور  سذيؤدو إلذه ( كأربذاء/ سذاز / بتذروب ) فى إعادب النظر با سذعار المأليذة لل ا ذة 

إستمرار التهوهات السعرية الأالية ويزيد بالتالى معد ت نمذو ا سذتأالأ المألذى لل ا ذة التذى 

 . إله ثل  ما تنتدل من البتروب, عله سبيب المثاب , أالياو فى المملكة العربية السعودية  وصلت

سذذوال تقذذب المبذذالم الموصصذذة لالسذذتثمار بمذذا فذذى  لذذأ ا سذذتثمار المودذذل لزيذذادب ال ا ذذة  –ج 

 .ا نتادية وت وير وصيانة الأقوب المنتدة 
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ا سذتثمارات العامذة والواصذة لمدلذس  يضاال إله  لأ الوساسر ا سذتثمارية التذى تكبذدتأا –د 

التعذذاون داوذذب الذذدوب التذذى هذذأدت هذذ ا الأذذراأ السياسذذى ومذذا لذذ لأ مذذن  يذذوب  الذذت ا سذذوا  

المالية بدوب مدلس التعاون وما طفرز  هذ ا الأذراأ مذن اثذار سذلبية علذه اإسذتثمارات العربيذة 

 .البينية ط لل فى ا دب القصير 

  اإلستنتاجات والتوصيات 

إن الأذذراأ السياسذذى فذذى الذذدوب المدذذاورب   ينب ذذى طن يثنذذى دوب المدلذذس عذذن المرادعذذة  – 6

المسذذتمرب لسياسذذاتأا اإ تصذذادية بأذذدال تأسذذينأا ودعلأذذا طكثذذر مالسمذذة إأتيادذذات المذذوا ن 

 .ولتأقي  طفضب ا داء 

خ توديذل ل ا ينب ى مرادعة عمليات الدعم الأالية بما فى  لذأ طسذعار المأرو ذات والكأربذاء مذ 

فقذذد طثبتذذت .  مباهذذرب طو فذذاسض دذذراء هذذ   المرادعذذة إلذذه الفسذذات المأتادذذة مذذن المذذوا نين

 . الدراسات طن طكثر من يستفيد من ا سعار المهوهة الأالية لل ا ة هم  وو الدووب العالية 

والق ذا  الوذاص . بل إستقرار إ تصذادو أأته يؤتى الأراأ السياسى ثمار   بد طن يصا – 9

ألى والدولى   يبدو طنل مستعد للدووب فى إستثمارات دديدب أتذه يندلذى المو ذال وتسذتبدب الم

 . الأكومات ا نتقالية بأكومات منتوبل

ل ا فهن  يادب اإ تصاد فى هذ   الذدوب سذوال تعتمذد علذه الأكومذات التذى سذتأتاج بذدورها الذه 

 9669مليون دو ر فى عذام  56يقدرها صندو  التقد الدولى ب  مصادر تمويب إ ليمية ودولية

و ذذد طدت الظذذروال السياسذذية الراهنذذة الذذه ان تتسذذنم دوب مدلذذس التعذذاون  يذذادب العمذذب .  وأذذد 

 . العربى المهترأ

فذهن  لذ ا .فهن دوب الربيخ العربى تتو خ مذن دوب المدلذس المزيذد مذن الذدعم اإ تصذادو  وعليل

فذذى إ ذذار دامعذذة  العربذذى المهذذترأ دوب المدلذذس مذذدعو  إلذذه مرادعذذة اليذذة العمذذب اإ تصذذادو

  -:لدعلل طكثر فاعلية بما فى  لأ  الدوب العربية

 البينيذل لذ ا ينب ذى إن طأد اهم ادوات التنمية اإ تصادية العربية هه ت وير التدذارب العربيذة –ط 

فذذه ا , العربيذذة الكبذذرا ثمارهذذا  الأذذر  أذذب دميذذخ المهذذكالت العالقذذة لكذذه تذذؤدو من قذذة التدذذارب

العقبذات الأاليذة يصذعب ألأذا يمكذن أينسذ  التفكيذر فذى اتفا يذات للتدذارب الأذرب بذين دوب كانذت 
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طسذوب بمذا أصذب مذخ بعذض الذدوب والمدموعذات المدلس مدتمعة وكب دولذة عربيذة علذه أذد  

  (إلخ....منظمة ا فتا,سن افورا)الدولية ا ورا

لمدلذس وإزالذة طيذة  يذود  تذزاب إلذه دوب االمزيد من تسذأيب تنقذب العمالذة العربيذة تقديم   –ب 

فذذى دوب المدلذذس أتذذه  تذذ هب هذذ   اإسذذتثمارات إلذذه الذذدوب  طمذذام اإسذذتثمارات العربيذذة  اسمذذة

ا دنبيذذة فذذى ظذذب ضذذبابية ا وضذذا  القانونيذذة وا منيذذة والسياسذذية فذذى الذذدوب التذذى هذذأدت هذذ ا 

 .  .الأراأ السياسى

رأ بمذا فذى  لذأ النظذر فذى إمكانيذة دمدأذا إعادب هيكلة مؤسسات العمب اإ تصادو المهذت –ج 

طكثر همولية ومرونذة وزيذادب كفاءتأذا ا داريذة ووضذخ أذدود ومرادعة طهداال كب منأا لدعلأا 

 . زمنية لبقاء الرؤساء التنفي يين عله رطس ه   المؤسسات

إن تفعيب ه   المؤسسات ضرورو فى الو ت الأاضر  بب طو و ت مضه أتذه تسذ يخ تأمذب 

 . دزء من ا عباء المالية الته طوددتأا الظروال الساسية الأالية 

 

 

  إ تصادو سعودو* 

   9666الرياض ديسمبر 

 

mailto:abdullah@kuwaiz.com

