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 تقديــــــم
 
 

ال ختفى عليكم األمهية اليت حتظى هبا القضايا املتعلقة بصياغة السياسات االقتـصادية خلدمـة أهـداف التنميـة يف                    
تــأثريات خمتلــف دول العــامل، كمــا ال ختفــى علــيكم حاجــة صــناع القــرارات االقتــصادية يف الــدول العربيــة لفهــم آليــات،            

وإشـــكاليات هـــذه الـــسياسات خاصـــة إذا أخـــذ�ا يف االعتبـــار موقـــع صـــياغة الـــسياسات االقتـــصادية الكليـــة يف بـــرامج 
اإلصالحات االقتصادية الـيت مت إ�فاذهـا يف خمتلـف الـدول العربيـة خـالل احلقبـة املاضـية مـن �احيـة والنتـائج الـسلبية علـى                              

 .  س احلقبة من �احية أخرىصعيد النمو االقتصادي يف هذه الدول خالل �ف
 

ــة مــن سياســات اإلصــالح         ــشاطاً واضــحاً يف تطبيــق مجل ــسعينات � ــرتة الت ــسياسات شــهدت ف فعلــى صــعيد ال
االقتصادي يف الدول العربية �تج عنها حتسن ملحوظ يف عدد من اجملاالت مثل خفض معدالت التضخم وخفـض عجـوزات                  

 . ول العربية تقريباً خالل هذه الفرتةاملواز�ة العامة واملوازين اخلارجية يف كل الد
 

أما على صعيد النمو االقتصادي فقد ا�فردت جمموعة الدول العربية من بني جمموعات دول العامل النامية واملتقدمة                
بتسجيل أسوأ النتائج حيث تشري اإلحصائيات الدولية إىل أن متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربيـة قـد          

 4.2% إىل 3.3% بينما زاد متوسط منو الناتج احمللي للدول النامية من 2000 يف 4.1%إىل  1990  يف 7.3%اخنفض من 
كما وصاحب أيضاً الرتاجع .   يف �فس الفرتة3.9% إىل 2.7%وزاد متوسط معدل النمو العاملي للناتج احمللي اإلمجايل من         

 العامل األخرى خالل الفرتة زيادة ملحوظة يف درجـات تذبـذب هـذه املعـدالت     يف متوسط معدالت النمو العربية مقار�ة بدول  
 . على مستوى البلدان وكذلك على املستوى السنوي مما يدعو إىل القلق على مستقبل استدامة النمو يف الدول العربية

 
املوضـوع، والـيت سـاهم      يبدو جلياً من سجل النمو يف الدول العربية ومن الدراسـات اإلمربيقيـة الـيت تناولـت هـذا                    

املعهد العربـي للتخطـيط بعـدد منـها، أ�ـه بـالرغم مـن النجاحـات الـيت حققتـها الـسياسات االقتـصادية الكليـة خـالل حقبـة                               
التسعينات يف اجتاه التثبيت واالستقرار االقتصادي، إال أن هذه السياسات مل تفلح يف رفع معدالت النمـو االقتـصادي الـذي         

 هدفاً أساسياً لتحقيق الغايـات التنمويـة واملتمثلـة يف زيـادة معـدالت الرفـاه االقتـصادي واالجتمـاعي،                     بشّرت به والذي ميثل   
عـالوةً علـى ذلـك فـإن مسـات الرتاجـع والتذبـذب يف              .  واحلد من ظاهرة الفقر الذي أضحى أكثر تفـشياً يف الـدول العربيـة             

ــسياس     ــد مــن التــساؤالت األساســية حــول اجلــدوى    معــدالت النمــو العربيــة يف ظــل التقــدم احملــرز يف اجتــاه ال ــثري العدي ات ت
واملرتكزات النظرية والفلسفية للسياسات االقتصادية التجميعية، وحـول عالقـة آلياهتـا وحمتوياهتـا بعمليـات حتقيـق التثبيـت                    

 . االقتصادي من جا�ب، وعملية حتقيق النمو من جا�ب آخر
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هـل �ـسلم بـأن حمـددات النمـو يف الـدول العربيـة تقـع         : تساؤل التـايل  وعندما �ناقش هذا املوضوع ال بد أن �طرح ال        
تـؤثر مجلـةً وال تفـصيالً علـى جمريـات النمـو          خارج �طاق السياسات االقتصادية ؟ مبعنـى هـل أن الـسياسات االقتـصادية ال              

 الـسياسات علـى     االقتصادي طويل األجل ؟ أم أن هنالك اشكاليات أساسـية تتعلـق بـالقنوات الـيت تـؤثر مـن خالهلـا هـذه                       
هياكل وآليات النمو، كتلك اخلاصة بدور املؤسسات، العناصر التحفيزية ودور القطاع اخلاص يف العملية التنموية واليت جيب             

 . دراستها وفهمها يف إطار التطور التارخيي لالقتصادات العربية
 
 

 عيسى الغزايل. د         
 كويت ال-مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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 متهيد
 

هتدف الورقـة لتقيـيم الـسياسات االقتـصادية األساسـية الـيت اعتمـد ا�تـهاجها مـن قبـل حكومـات البلـدان العربيـة                     
كذلك تسعى الورقة لبيان القـصور يف تلـك الـسياسات واملـشكالت اهليكليـة الـيت جنمـت         .  خالل العقود اخلمسة املاضية     

ادي اهليكلي ولتوضـيح القـضايا الـيت أثـريت يف ورقـة البحـث أود أن أورد مـا                    عنها وكيفية التصدي لعملية اإلصالح االقتص     
 ـ:يلي

 
ما هي األسس الفكرية اليت اتبعت لتحديد النهج االقتـصادي يف البلـدان العربيـة خـالل النـصف الثـا�ي مـن القـرن             :أوالً 

 العشرين وبعد بداية عهود االستقالل يف تكل البلدان ؟
االقتصاد املوجه أو الشمويل يف هذه البلدان وما هي االعتبارات السياسية واالقتـصادية الـيت أدت         كيف مت تطوير     :ثا�يًا 

إىل ذلك النهج االقتصادي يف البلدان العربيـة األساسـية مثـل مـصر وسـوريا والعـراق اجلزائـر وغريهـا ،  ويف تلـك                           
 البلدان اخلليجية املصدرة للنفط ؟

ـًا  ة النظام االقتصادي على األداء وحجم الناتج احمللي اإلمجايل يف كل من هذه الدول اآلثار الناجتة عن طبيع :ثالث
 .العربية

 .تعطيل دور القطاع اخلاص وهتميش دورة ودفعة لنقل األموال إىل خارج البالد  :رابعًا 
 .كلية ضرورية مسألة اإلصالح االقتصادي ومراوحتها خالل العقود الثالثة املاضية دون إجناز حتوالت هي :خامسًا
ما هي شروط اإلصالح االقتصادي ،  وكيف ميكن لعضوية منظمة التجارة الدولية أن تكـون قـاطرة لـدفع عمليـة          :سادسًا

 اإلصالح يف البلدان اليت تتقاعس أ�ظمتها السياسية عن تبين مشروع اإلصالح االقتصادي؟
 

 يةتطور الفكر االقتصادي والسياسات االقتصادية يف الدول العرب
 

على مدى مخسني عامًا، ومنذ بدايات عهود االستقالل، مل تتمكن البلـدان العربيـة مـن صـياغة منوذجًـا اقتـصاديًا                      
وميكن أن يعزى ذلك الفشل لعوامل عديدة منها ما هـو سياسـي             .. واحدًا ميكن أن يقتدي به من اآلخرين يف الدول النامية         

دأت البلـدان العربيـة مرحلـة االسـتقالل ويف ظـل حكومـات وطنيـة                لقـد بـ   .. وآخر اقتـصادي وأسـباب اجتماعيـة متنوعـة        
كـذلك حاولـت األ�ظمـة،  علـى األقـل أغلبـها،  أن               .  مبحاوالت إلجناز تطور اقتصادي بإمكا�يات ماليـة وبـشرية متواضـعة          

تبــاع التوجيــه تنجــز عمليــات التنميــة بتــدخالت ســافرة وثقيلــة مــن احلكومــات ممــا دفــع األ�ظمــة االقتــصادية حنــو الــشمولية وإ
ورمبا ساهم املنـاخ الثقـايف يف بدايـة النـصف األخـري مـن القـرن العـشرين وا�تـشار الفكـر االشـرتاكي يف أوسـاط                            .. املباشر

النخبة املثقفة يف بلدان عربية لتبين قيم سياسية عززت مفاهيم دور القطاع العام وضرورة هتميش دور القطـاع اخلـاص، إن    
غين عن البيان أن بلـدا�ًا عربيـة أساسـية مثـل مـصر وسـوريا واجلزائـر والعـراق،  قـد توجهـت حنـو             و.. مل يكن إلغاؤه هنائيًا   

أ�ظمــة تؤكــد هيمنــة القطــاع العــام وإهنــاء دور املــستثمرين األجا�ــب منــذ الــسنوات األخــرية مــن عقــد اخلمــسينات يف القــرن 
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وال شك أن الفكر السياسي الذي أوجد األرضية املالئمة لتطبيقات االقتصاد املوجه،  أو رأمسالية الدولة،  دفع         

وقـد رأى أصـحاب الـشأن يف البلـدان املـذكورة أن             .. نلتبين سياسات اقتصادية يف ظـل اإلمكا�ـات احملـدودة لتلـك البلـدا             
متطلبات التنمية وإجنازها يف وقت قياسي ال ميكن من التعويل على القطاع اخلاص وتردده يف إجناز املـشاريع،  والـيت قـد ال                        

يع الثقيـل   ولقد كان اهلم األساسي للـسلطات الـسياسية هـو حتقيـق تنميـة تعتمـد علـى التـصن                   .. تتمتع باجلدوى االقتصادية  
وال بد من التأكيد أن هذه القناعات مت استريادها مـن البلـدان     .  ورصد األموال الالزمة للتكاليف الرأمسالية لتلك املشاريع      

وقـد  .  االشرتاكية مثل االحتاد السوفييت وبلدان أوروبا الشرقية والصني وغريها من بلدان اعتمدت ذلك النهج االقتـصادي               
قتصادي مشاعر العداء للطبقة الرأمسالية املد�يـة وأبنـاء الطبقـة الوسـطى حيـث أن أطقـم األ�ظمـة         اختلط مع ذلك النهج اال    

.. احلاكمة اليت أتت للسلطة بعد اال�قالبات العسكرية كا�وا، أساسًا، من أبناء األريـاف والباديـة حمـدودي الثقافـة والتعلـيم                    
 وهروب رؤوس األموال إىل حيث األمان واالستقرار يف البلـدان           وقد أدت هذه احلقائق إىل تراجع هام يف األداء االقتصادي         

 .الصناعية،  ويف أسواقها املالية بشكل أساسي
 

لكن االقتصاد املوجـه مل يقتـصر علـى البلـدان ذات األ�ظمـة العـسكرية يف العـامل العربـي فقـد امتـد ليـشمل البلـدان                             
،  وأصـبحت قـادرة علـى    1974  الـصدمة النفطيـة األوىل يف عـام   اخلليجية املنتجة للـنفط والـيت زادت قـدراهتا املاليـة بعـد          

متويل كل املـشاريع األساسـية ومتلـك خمتلـف املنـشآت يف كافـة القطاعـات االقتـصادية ومـن ثـم عمـدت إىل هتمـيش القطـاع                              
مل يف وقد امتدت يد الدولة لتش    .. اخلاص حيث أن ذلك قد يساعد على حتجيم مطالبات املشاركة يف العملية السياسية            

ملكيتها باإلضافة إىل القطاع النفطي،  بعد التأميم يف سنوات السبعينات من القرن املاضي،  أ�شطة أساسية مثـل خطـوط    
ومل .. الطريان وشركات النقل الربي واملطاحن �اهيك عن أعمال املرافق مثـل الكهربـاء وامليـاه وأ�ظمـة االتـصاالت اهلاتفيـة                

 أو املنـشآت االقتـصادية بـل إن سياسـة الـدعم الـيت اعتمـدت يف هـذه البلـدان عطـل                    يقتصر األمـر علـى ملكيـة املؤسـسات        
يضاف إىل مـا سـبق ذكـره أن سياسـات           .. ملكات املبادرة لدى شعوب هذه البلدان وجعلها اتكالية لدرجة غري مسبوقة          

.  دوافع لإل�تـاج وحـسن األداء  توظيف املواطنني يف مؤسسات ودوائر احلكومة والقطاع العام مل متكـن مـن حتقيـق احلـوافز والـ                
واستمر هذه البلدان اخلليجيـة باالعتمـاد علـى العمالـة الوافـدة لتحريـك االقتـصاد والعمـل يف خمتلـف املنـشآت،  خـصوصًا                          

 ..املنشآت اململوكة من القطاع اخلاص
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ة رأمساليـة الدولـة أو   وال بد من اإلشارة إىل أن االقتصاد املوجه يف البلدان العربيـة،  سـواء تلـك الـيت تبنـت أ�ظمـ        
وهكـذا ا�ـدفع    .. البلدان املنتجة للنفط،  قد أوجد قيم ومفاهيم اجتماعية وسياسية ال تتوافـق مـع قـيم التنميـة واإلبـداع                    

املواطنون للعمل يف احلكومة ودوائرها ومؤسساهتا دون مراعاة لقيم اإل�تاج وحسن األداء،  كما أن املـسؤولية املد�يـة لـديهم            
وقـد أصـبح �ظـام التعلـيم     .. ن معدومة يف معظم األحوال،  وليس هناك من وازع حلماية املـال العـام أو تنميتـه                 تكاد أن تكو  

 ...أداة لتخريج موظفني ال ميلكون القدرات املهنية املالئمة للعمل يف بيئة منتجة تعتمد على دور حموري للقطاع اخلاص
 

لف البلدان العربية مل ميكن تعزيز حجم الناتج احمللي اإلمجـايل  إن هذه احلقائق عن طبيعة التطور االقتصادي يف خمت        
يف هــذه البلــدان بفــضل اجلهــود األساســية للقطــاع اخلــاص أو املبــادرات الفرديــة واعتمــدت بــشكل كلــي علــى اإل�فــاق العــام  

 فإن معدالت النمـو     ولذلك... وكادت االستثمارات اجلديدة يف هذه البلدان أن تقتصر على ما تنفقه الدولة على املشاريع             
االقتــصادي يف أي مــن البلــدان العربيــة اعتمــد علــى أوضــاع ســوق الــنفط واملــوارد األخــرى املتــأثرة بعوامــل خارجيــة والــيت  

أكثر من ذلك إن الناتج اإلمجايل لكـل البلـدان العربيـة مل             .. تتفاعل مع الظروف اخلارجية وأحوال أسواق السلع واملواد اخلام        
 بليون دوالر أمريكي،  وهو �اتج تكاد بلدان مثـل كوريـا اجلنوبيـة       750 األخرية من هذه العقد أكثر من        يتجاوز يف السنوات  

كيف ميكن أن تتطور هذه البلدان العربية باجتاه التنمية والتطور االقتصادي بفعل الـسياسات           .  أو أسبا�يا أن حتققه منفردة    
لية تـؤدي إىل التنميـة وتعزيـز القـدرات اإل�تاجيـة واخلدميـة جيـب أن        الكلية اليت تعتمدها احلكومات ؟  إن تبين سياسات ك    

يواكبه إصالح اقتصادي شامل يعيد للحكومات دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي ويفـسح اجملـال،  يف كافـة القطاعـات،                
 .ملللمنافسة بني مؤسسات القطاع اخلاص ويعزز دورها يف إجناز املشاريع وتوفري فرص األعمال والع

 
 ضرورة اإلصالح االقتصادي يف البلدان العربية

 
لقد طرحت مسألة اإلصالح االقتصادي منذ أكثر من عقد من الزمن يف عدد من الدول العربية مثل مصر وتـو�س   
واملغرب واألردن واليمن وغريها من بلدان،  لكن التجـاوب مـع دعـوات اإلصـالح والتـصحيح كا�ـت حمـدودة وإن مت تبينـها             

وكما هو معلوم أن هذه البلـدان كا�ـت مثقلـة بالـديون اخلارجيـة،  وهـي ال       .. �ت النتائج حمدودة أو معدومة،  األثر     فقد كا 
تزال كـذلك،  �تيجـة لالقـرتاض لتمويـل التجـارة اخلارجيـة أو إجنـاز املـشاريع الكـربى أو لـشراء الـسالح والعتـاد العـسكري،                     

دفـع البنـك الـدويل لإل�ـشاء والـتعمري وصـندوق النقـد الـدويل للتـدخل          ولذلك فإن عدم قدرهتا على سداد خدمـة الـديون       
اعتــربت حكومــات البلــدان العربيــة طــرح مقرتحــات مثــل بيــع منــشآت .  وطرحــت مقرتحــات اإلصــالح والتــصحيح عليهــا

العمليـة  القطاع العام وختفيض اإل�فـاق العـام وترشـيد عمليـات التوظيـف يف منـشآت القطـاع العـام أو مراجعـة آليـات تـسعري                            
الوطنيــة،  اعتــربت تلــك املقرتحــات تــدخالت ســافرة يف احلقــوق الــسيادية،  ومل تتفاعــل مــع املقرتحــات إال مــضطرة وبعــد    

ــاء        .. إحلــاح ــدان احملكومــة مــن قبــل أ�ظمــة سياســية مشوليــة مل تكــن ترغــب يف تطــوير البن وغــين عــن البيــان أن هــذه البل
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إن حتويل االقتصادات العربية إىل اقتصادات متمكنة قادرة على النمو وتفعيل األداء يتطلـب التجـاوب مـع مطالـب         

دة حتقـق النتـائج املرجـوة أو        وميكـن تـبين سياسـات رشـي       .. اإلصالح وتعزيز دور القطاع اخلاص وتنويع القاعدة االقتـصادية        
 ـ:املنشودة،  ومن أهم هذه السياسات ما يلي

إجناز حتول هيكلي عرب تعديل القوا�ني واأل�ظمة احلاكمة للعمـل االقتـصادي وحتريـر امللكيـة يف خمتلـف القطاعـات،                       :أوالً
م أصــحاب رؤوس األمــوال مبــا فيهــا القطاعــات األساســية أو احملوريــة مثــل الــنفط واملرافــق،  وإفــساح اجملــال أمــا  

كـذلك جيـب أن يرافـق ذلـك ا�فتـاح           .. لتوظيف أمواهلم يف هـذه املنـشآت التابعـة ملختلـف القطاعـات دون قيـود               
 بليـون  12كامل على االستثمار األجنيب وتفعيـل تدفقاتـه حتـى ال تكـون حمـدودة األثـر كمـا هـي اآلن ال تتجـاوز             

 مـن إمجـايل تـدفقات االسـتثمار األجـنيب           ة يف املائـ   1.5 تتجـاوز    دوالر أمريكي سنويًا،  يف أحسن األحـوال،  وال         
 .املباشر على املستوى العاملي

 
االخنراط يف عضوية منظمة التجارة الدولية من أجل االستفادة من شروطها ومبا يعجل من حتسني أداء القطاعات                 :ثا�يًا

ــاع الزرا   عـــة والـــصناعات اخلفيفـــة أو عـــدد مـــن  ذات امليـــزات النـــسبية يف خمتلـــف البلـــدان العربيـــة،  مثـــل قطـ
ويتطلب األمر إعـادة النظـر يف سياسـات امللكيـة يف خمتلـف القطاعـات مثـل القطـاع الزراعـي الـذي                        .. اخلدمات

تراجع كثريًا بفعل أ�ظمة اإلصالح الزراعي اليت اعتمدت وأدت إىل تفتيت امللكية واحليازات ممـا أدى إىل اخنفـاض         
اع يف القطاع الزراعي ومراجعة الواردات من السلع واملواد الغذائية من اخلـارج بعـد               إن حتسني األوض  .. اإل�تاجية

رفــع الــدعم الــسلعي يف البلــدان املتقدمــة،  خــصوصًا بلــدان االحتــاد األوروبــي،  رمبــا حيفــز االســتثمار يف القطــاع 
 ..الزراعي ويدعم إمكا�ات اإل�تاج مبا يتوافق مع احتياجات البلدان ذاهتا

 
ـًا تطوير األوضاع اإلدارية مبا يتوافق مع مستلزمات اإلصالح اهليكلي واستحقاقات عـضوية منظمـة التجـارة الدوليـة         :ثالث

.. وتثقيف عناصر اإلدارة االقتصادية بالقيم االقتصادية املستجدة والداعية للحرية واملنافسة واإلبداع واالبتكار           
م والتعلــيم ســوف تــساعد علــى إجنــاز تفاعــل أفــضل بــني وغــين عــن البيــان أن إجنــاز إصــالحات يف أ�ظمــة اإلعــال

 ..اإلدارات ورجال األعمال واملستثمرين اخلواص،  الوطنيني منهم أو األجا�ب
 

تعزيز إمكا�ات التعاون االقتصادي وتفعيل التجارة البينية بني البلدان العربية ودعم جهود التكامل االقتصادي عـن                 :رابعًا
وكمـا هـو ثابـت مــن    .. ال األعمـال للعمـل يف خمتلــف البلـدان العربيـة دون قيـود     طريـق تـوفري شـروط أفـضل لرجـ     

جتارب اآلخـرين فـإن حـوافز القطـاع اخلـاص لتوسـيع قاعـدة األعمـال أفـضل مـن مـا يهـدف إليـه البريوقراطيـون يف                       
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دفًا هامًا ولكنه بعيد املنال،  لكـن ميكـن عـن طريـق إجنـاز      إن قيام كتلة اقتصادية عربية موحدة ال بد أن يكون ه    :خامسًا

ــة العمــل املــشرتك،           ــصادية وتتوســع رقع ــدان أن تتوافــق الظــروف االقت ــن هــذه البل ــل م تعــديالت يف األ�ظمــة يف ك
كـذلك فـإن مثـل هـذه الكتلـة املنـشودة ميكـن أن تتوافـق مـع            .. خصوصًا إذا أعيد للقطـاع اخلـاص دوره احملـوري         

 .ئيسية من خالل اتفاقات اقتصادية لتنظيم االستثمار والتجارة وشروطهماالبلدان الر
 خامتة

 
بعد كل ما سبق ذكره تظل مسائل السياسات االقتصادية الكلية يف البلدان العربية من أهم األمور اليت جيب وضع                   

.. تطوير وحتديث هلـذه الـسياسات  تصورات بشأهنا،  يف ظل التعقيدات السياسية واإلدارية القائمة واليت حتول دون إجناز        
وال بد أن تستفيد الدول العربية من جتارهبا السابقة وحماوالت اإلصالح وتبيني أوجه اخللل يف اقتصادياهتا والـيت حتـول دون         

كــا متكنــها مــن اللحــاق بالبلــدان املتطــورة أو البلــدان الناميــة ذات األداء املتميــز مثــل ماليزيــا والفليــبني ودول أخــرى يف أمري  
قـد تكـون لـدينا حمـددات حـضارية وقيميـة تعطـل عمليـات التنميـة وميكـن أن يكـون                       .. الالتينية �اهيك عن الصني واهلنـد     

للموروث احلضاري دورًا أساسيًا يف عرقلة جهود التنمية لكـن ذلـك ال حيـول دون دراسـة هـذه املعوقـات املتنوعـة وحماولـة                          
عائق األهم هو التخلف يف التنمية البشرية وتعطيـل دور املـرأة يف التنميـة يف                ورمبا كان ال  .. وضع األسس املالئمة لتجاوزها   

كذلك ميكن أن �ذكر مسألة النمو السكا�ي املرتفع يف عـدد مـن البلـدان العربيـة،  وإن متكنـت دول                  .. هذه البقعة من العامل   
كـل هــذه  .. ن ثـم النمـو الـسكا�ي   عربيـة معينـة مـن الـسيطرة،  بوسـائل تلقائيـة ومنظمـة مـن ختفــيض معـدالت اإلجنـاب ومـ           

 ..املعوقات تؤثر على صياغة السياسات الكلية وتتطلب املعاجلات الواقعية
 

بيد أن من أهم شروط جنـاح أي سياسـات اقتـصادية واعيـة هـو التواصـل بـني أطـراف اجملتمـع والتحـاور بـشأهنا                        
وهكـذا تظـل عمليـة التنميـة االقتـصادية          .. عيةوحماولة إقناع هذه األطراف مبدى جناعتها لكسب تأييد أوسع قاعدة جمتم          

مرهو�ة بالقدرة على صياغة تلـك الـسياسات يف ظـل قناعـات بـشرية مـستمرة،  وتتطلـب حريـة الـرأي واجلـدل والـشفافية                          
 .املبنية على احلقائق
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 ملخص املناقشات
 

ــا واإلجــراءات لــدى مؤســسا     ــسياسة ابتــدأ احلــوار أحــد احلــضور مــشرياً إىل عــدم الوضــوح يف الرؤي ت القــرار وال
االقتصادية يف الدول العربية ومـضيفاً ضـعف املؤسـسات املاليـة وحمدوديـة كفاءهتـا يف اسـتقطاب وتوظيـف املـوارد احملليـة                         

وتـساءلت ممثلـة وزارة     .  التخـوف مـن ملكيـة األجا�ـب لألصـول واهلياكـل اإل�تاجيـة يف البلـدان العربيـة                  هاجس  ومنبهاً إىل   
مل بدولة الكويت عن دور الوعي االجتماعي واجملتمع يف عملية اإلصالح مشريةً إىل بعض اجلوا�ـب               الشؤون االجتماعية والع  

حممد عد�ان وديع من املعهد العربي للتخطيط، قضية السكان وأثرهـا علـى     / أثار الدكتور و.  واآلثار االجتماعية لإلصالح  
لتنميـة يف ترشـيد النمـو الـسكا�ي وداعيـاً إىل ضـرورة الرتكيـز                التنمية مشرياً إىل منافع النمو الـسكا�ي كوفـود للتنميـة ودور ا            

 . على منظومات التكوين والتشغيل والتقا�ة كأساس للسياسات التنموية
 

وعقّب احملاضر على املداخالت السابقة موضحاً أن عدم وضوح الرؤيا يرجع لوجود البريوقراطيـة وأكّـد يف هـذا                   
لتفعيـل عمليـة اإلصـالح االقتـصادي كمـا أكّـد علـى أمهيـة تـشجيع اسـتغالل                    الصدد على ضرورة اختاذ إجـراءات صـارمة         

وحول موضوع الوعي االجتماعي أوضح احملاضر اعتماد الكل مبا فيه القطـاع       .  إمكا�يات وموارد القطاع اخلاص يف التنمية     
ــساعية إىل      ــة لعمليــات اإلصــالح ال ــة وبالتــايل وجــود املعارضــة القوي ــة يف  اخلــاص يف الكويــت علــى الدول  تقلــيص دور الدول

.  االقتصاد مستشهداً بفشل مشروع حتفيز العمالـة الوطنيـة يف الكويـت وسـوء اسـتغالله يف الـسعي وراء املكاسـب الريعيـة                       
كمـا علّــق احملاضــر علــى قــضية الـسكان مــشرياً إىل أن النمــو الــسكا�ي يف الــدول العربيــة يعتـرب عــبء أكــرب مــن كو�ــه مــورد    

 . اً إىل أن معدالت منو السكان تفوق معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عدد من الدول العربيةمساهم يف التنمية منوه
 

وتساءل أحد احلضور عن دور التكتل االقتصادي العربي وإمكا�يـة اسـتغالل املـوارد اخلليجيـة النفطيـة وتوجيههـا                 
.  ي حتى تتوافـق خمرجاتـه مـع احتياجـات أسـواق العمـل         للتنمية يف الدول العربية، كما طالب بضرورة إصالح النظام التعليم         

وعلّــق أحــد احلــضور علــى أمهيــة تقويــة البنيــات التحتيــة، تكامــل الــسياسات االقتــصادية وضــرورة الرتيــث يف اال�تقــال حنــو 
كما تساءل أحد احلاضرين عـن املعوقـات الرئيـسة الـيت تعـرتض سـبيل اخلصخـصة وحتقيـق اإلصـالح                      .  اقتصاديات السوق 

 .  يكلياهل
 

وردّ احملاضر على هذه اجملموعة من األسئلة والتعليقات موضحاً ضرورة التعامـل مـع العـامل اخلـارجي رغـم أمهيـة                      
وجود تكتل اقتصادي عربي وطالب بإفساح جمال أكرب للقطاع اخلاص مؤكداً على أمهية تطوير الشراكات بني القطاع اخلاص       
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ع التبعية للـسياسات االقتـصادية العامليـة منوهـاً إىل        ويف اجملموعة الثالثة من املداخالت، ا�تقد أحد احلضور موضو        

وعلّـق  .  أمهية املبادرة يف حتديد املسار االقتصادي وإضافة اللمسة العربية على السياسات االقتصادية يف البلـدان العربيـة                
ف الــشعوب الــسيد مــدير عــام املعهــد العربــي للتخطــيط علــى هــذا املوضــوع مبينــاً أن الــدافع وراء هــذه التبعيــة هــو شــغ    

للسياسات والنظريات القابلة للتطبيق واليت ميكن أن تقودها إىل حتقيق الرفـاه االجتمـاعي والتنميـة داحـضاً بـذلك هـاجس                      
املؤامرة الذي يسيطر على تفكري الكثري يف البلدان العربيـة كمـا �بّـه إىل ضـرورة اسـتثمار اهلـاجس األمـين يف الـدول العربيـة                            

 .  سرتاتيجية اخلوف والتخويف مستشهداً يف ذلك بتجربة الكوريتنيكحافز للتطوير بدالً عن ا
 

وأشار السيد وكيل املعهد العربـي للتخطـيط إىل أربعـة معوقـات أساسـية للـسياسات االقتـصادية يف العـامل العربـي            
يـات الـشراكة مـع    هي قصور النظر يف صنع القرار االقتصادي مستشهداً يف ذلك هبرولة الدول العربية يف عقد وتطبيـق اتفاق       

االحتاد األوروبي، قضية استيعاب السياسة االقتصادية املعلبة دون فهمها، إشكالية التأخر يف تنفيذ السياسات االقتصادية             
كما اسـتعرض   .  وبطء سرعة التأقلم مع العامل اخلارجي، وغياب الكوادر املؤهلة اليت تصنع أو تنفّذ السياسات االقتصادية              

ــسيد الوكيــل قــضاي  ــرار       ال ــر الق ــضرورة حتري ــصدد ب ــة وطالــب يف هــذا ال ــدول العربي ــات تطــوير القطــاع اخلــاص يف ال ا ومعوق
 . االقتصادي من هيمنة املؤسسة السياسية

 
ويف تعليقه على اجملموعة األخرية من املداخالت، بيّن احملاضر عدم جـدوى اال�عـزال يف ظـل التكامـل االقتـصادي                     

ورة هتيئـة أ�ظمتـها املاليـة والتـشريعية للمـشاركة يف االقتـصاد العـاملي وبـضرورة اإلصـالح                   العاملي وطالب الدول العربية بـضر     
 . السياسي
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