
الفرص والتحدياتالفرص والتحدياتالفرص والتحدياتالفرص والتحديات: : : : النفط والتنمية املستدمية يف األقطار العربيةالنفط والتنمية املستدمية يف األقطار العربيةالنفط والتنمية املستدمية يف األقطار العربيةالنفط والتنمية املستدمية يف األقطار العربية

مجيل طاهرمجيل طاهرمجيل طاهرمجيل طاهر. . . . دددد

1997كا�ون األول كا�ون األول كا�ون األول كا�ون األول / / / / ديسمربديسمربديسمربديسمرب



  
1

مقدمـــــةمقدمـــــةمقدمـــــةمقدمـــــة
تنبع أمهية النفط يف األقطار العربية من خالل توفريه لفوائض مالية تعترب ضرورية لتمويل خطط التنمية                    

وقد لعب النفط دوراً رئيسياً يف حتديد مسار وطبيعة التنمية منذ              .  هذه األقطار  االقتصادية واالجتماعية يف  
وقد جاءت أمهية    . أوائل السبعينات وحتى وقتنا احلاضر سواء يف األقطار العربية املنتجة أو املستوردة له                     

تلف أوجه النشاط    النفط باعتباره سلعة اسرتاتيجية تعترب مادة أساسية يف الصناعة وهلا أثراً فعاالً على خم                      
ويعترب كذلك سلعة هامة يف التجارة الدولية ومصدر دخل رئيسي للدول املنتجة .  االقتصادي واملايل واملصريف  

وتنبع .   وبدرجة أقل  للدول  املستهلكة وذلك من خالل ايرادات الضرائب على استهالكه وما شابه ذلك                        
 ا�تاجه واألسعار اليت يدفعها املستهلكون مما أدى اىل تراكم              أمهيته كسلعة، كذلك من الفارق الكبري بني �فقات          

فوائض مالية يف الدول املنتجة كان هلا أثراً كبرياً على مجيع القطاعات االقتصادية مثل الصناعة والزراعة                                 
من ومتثل جتارة النفط اخلام ومشتقاته �سبة مرتفعة من التجارة العاملية خاصة وأ�ه يتدفق                 .  اخل...واخلدمات

جمموعه من الدول باجتاه جمموعة أخرى،  مما جيعل ألي تغري يف أسعاره أثراً كبرياً على امليزان التجاري ومن ثم                        
.على مستوى األداء االقتصادي لكل من الدول املصدرة واملستوردة

 وهتدف الدراسة اىل حتليل وتقييم لدور النفط يف املسار االقتصادي لألقطار العربية وتنميتها                                 
املستدمية من خالل حتديد آثاره على القطاعات االقتصادية سواء يف األقطار املنتجة أو املستهلكة له، باالضافة        
اىل آفاق صناعة النفط والتحديات اليت قد تواجه االقتصادات العربية املنتجة واملستهلكة له يف ضوء التغريات                    

فقد شهد مطلع العقد     .  ية هذه الدراسة من اعتبارات كثرية       وتنبع أمه .  العاملية واالقليمية واحمللية املتوقعة    
.  احلايل حتوالت كبرية يف السوق العاملية للنفط، مما قد ينعكس على أمهية النفط العربي مع بداية القرن القادم                         
 يف  فالبحث عن أ�سب الصيغ لالستفادة من هذا القطاع يف ظل املتغريات االقليمية والعاملية يعترب ضرورة ملحة                  

وقتنا احلاضر ومن أهم هذه املتغريات هو اهنيار الكتلة  االشرتاكية وحتول اقتصادات دوهلا اىل اقتصاد                                  
السوق، باالضافة اىل التحوالت الكربى يف أوربا واجتاه العامل حنو التكتالت االقتصادية، وحترير التجارة الدولية                    

وسوف يكون لكل هذه      .  واحتماالت السالم .  سطباالضافة اىل توجهات العملية السلمية يف الشرق األو             
املتغريات آثاراً بعيدة املدى على اقتصادات األقطار العربية بشكل عام وعلى النفط العربي وتوظيف عائداته                     

تنقسم الدراسة اىل أربعة أجزاء رئيسية ميثل اجلزء األول االطار النظري لتطور مفهوم .  يف التنمية بشكل خاص   
تدمية حيث مت اخلروج عن املفهوم التقليدي للتنمية واحالل مفهوم جديد يقوم على أساس الربط بني                     التنمية املس 

التنمية البشرية والتنمية البيئية، حبيث يتم حتقيق  التوازن  بني اجليل احلايل وجيل املستقبل يف إطار مايسمى                           
النفط يف األقطار العربية من �احية اال�تاج            اجلزء الثا�ي عبارة عن حتليل لطبيعة قطاع              .  بالتنمية املستدمية  
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اجلزء الثالث والرئيسي عبارة عن دراسة لدور النفط يف التنمية العربية من خالل حتليل آثاره                        .  واالستهالك
يستعرض اجلزء الرابع التحديات اليت ميكن أن تواجه هذا              .  على االقتصادات العربية املنتجة واملستهلكة له        

يلي ذلك اخلالصة   .القتصادات العربية يف املستقبل يف ضوء املتغريات احمللية واالقليمية والدولية          القطاع ومن ثم ا   
 .

א:::: אא אא אא א::::א א אמ א אמ א אמ א מ

لقد مر مفهوم التنمية بعدة مراحل تعكس كل منها طبيعة وظروف الدول النامية ومراحل منوها من                         
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية من �احية وطبيعة عالقاهتا باأل�ظمة الدولية من                     حيث طبيعة هياكلها    

فخالل عقدي األربعينات واخلمسينات كان ينظر للتنمية على اهنا ارتفاع مستوى دخل األفراد               .  �احية أخرى 
عبارة عن عملية يزداد    وكا�ت يف �ظر بعض االقتصاديني       .  )1(حيث أهنا كا�ت مرادفا ملفهوم النمو االقتصادي         

فيها الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد باالضافة اىل حتقيق معدالت منو مرتفعة يف قطاعات معينة تعرب عن                         
وكا�ت خالل عقد الستينات تعين مدى قدرة االقتصاد القومي على حتقيق زيادة سنوية يف الناتج                   .  )2(التقدم  

وبعد أن صاحب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي زيادة يف          .كانالقومي حبيث يكون أعلى من معدل زيادة الس        
عملية عملية عملية عملية عدد الفقراء وارتفاع معدالت البطالة، فقد أعيد تعريف مفهوم التنمية يف منتصف السبعينات لتصبح                        

وذلك من خالل الزيادة املستمره يف معدالت        وذلك من خالل الزيادة املستمره يف معدالت        وذلك من خالل الزيادة املستمره يف معدالت        وذلك من خالل الزيادة املستمره يف معدالت        ... ... ... ... ختفيض أو القضاء على الفقر، وسوء توزيع الدخل، والبطالة          ختفيض أو القضاء على الفقر، وسوء توزيع الدخل، والبطالة          ختفيض أو القضاء على الفقر، وسوء توزيع الدخل، والبطالة          ختفيض أو القضاء على الفقر، وسوء توزيع الدخل، والبطالة          
 ، من خالل      )3("النهوض الشامل للمجتمع بأسره    "وقد أصبحت ، يف مرحلة الحقة ، تعين              ....القتصادي  القتصادي  القتصادي  القتصادي  النمو ا النمو ا النمو ا النمو ا 

وقد  . )4(اشباع احلاجات األساسية للفرد باالضافة اىل حتقيق ذاتيته وشعوره اال�سا�ي وتوفري حرية  االختيار                
ئدة النمو االقتصادي ليس يف أن الثروة       حيث أن فا  " .. ربط آرثر لويس بني التنمية االقتصادية وحرية االختيار         

إال أ�ه مع بداية       "  . )5(تزيد سعادة اال�سان، بل مبا تؤديه هذه الثروة من زيادة يف جمال اختياره اال�سا�ي                         

                                           
 ا�ظر )1( 

Charles Kindleberger, Economic Development ، McGraw-Hill Book, NewYork, 1958 : 3. 
 ا�ظر  )2( 

Gerald Meier and R. Baldwin, Economic Development: Theory, History, and Policy .John 
Wiley and Sons, 1967.   

ا�ظر )3(
G. Myrdal, Asian Drama, Quoted by G. Meicr, Leading Issues in Economic 
Development Oxford Univ. Press, NewYork (3rd ed):1976:6. 

للمزيد حول تطور هذا املفهوم للتنمية انظر    )4 (
 1994مذكرات تدريبية غري منشورة ، املعهد العربي للتخطيط بالكويت             " املفهوم واملؤشرات    : التنمية  " ابراهيم العيسوي    

 :6-10 .  
)   5(  

Arther Lewis "Is Economic Growth Desirable", in Lewis, The Theory of Economic Growth .Allan  & 
Unwin, London, 1963 : 420. 
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الثما�ينات شهدت الدول النامية تدهوراً يف مستوى الدخل احلقيقي السباب داخلية وخارجية مما أدى إىل                           
. جي ومن ثم إىل استنزاف الكثري من مواردها الطبيعية للوفاء بالتزاماهتا اخلارجية                         جلوئها لالقرتاض اخلار    

و�تيجة لذلك أصبح هناك اهتماماً مبفهوم التنمية واليت يعكس أبعاداً بيئية بشرية ، مما أدى إىل زيادة االهتمام مبا                    
) . Sustainable Development(يسمى بالتنمية املستدمية 

عاد رئيسية للتنمية املستدمية واليت هلا عالقة بقطاع النفط تتمثل بالبعد البيئي والبشري                هناك ثالث أب   
.والدويل

 : : : :البعد البيئيالبعد البيئيالبعد البيئيالبعد البيئي) ) ) ) أأأأ((((
لقد أدت األحداث البيئية اليت ظهرت خالل العقدين املاضني إىل أن يكون هناك قناعة شبه كاملة من                   

ة التنمية ، وصار هناك ادراك متزايد بأن الفقر يعترب من      أن ادارة البيئة بشكل سليم ومتوازن يعترب ضرورة لعملي        
" باللجنة الدولية للتنمية والبيئة   "مما دفع    .  )6(أبرز العوامل املتسببة يف هتديد وختريب التنمية يف الدول النامية             

 احلايل دون   واليت تليب حاجات اجليل    " التنمية املستدمية "الصدار تقرير يأخذ مبفهوم جديد للتنمية أطلق عليه             
.استنزاف حاجات األجيال القادمة

وترتكز فلسفة التنمية املستدمية على حقيقة تقول بأن استنزاف املوارد البيئية الطبيعية، اليت تعترب                        
هلذا فان  .  ضرورة ألي �شاط زراعي أو صناعي، سيكون له آثاراً ضارة على التنمية واالقتصاد بشكل عام                

ة املستدمية هو حماولة املواز�ة بني النظام االقتصادي والنظام البيئي بدون استنزاف                      أول بند يف مفهوم التنمي        
وقد أصبح القضاء على الفقر وحتسني توزيع الدخل لصاحل ذوي            .  ) 7(املوارد الطبيعية مع مراعاة األمن البيئي         

ظور محاية البيئة وحتقيق    الدخل املنخفض ضرورة ، ليس فقط من منظور العدالة االجتماعية وإمنا أيضا من من                
وقد كا�ت الدراسات اليت أعدها �ادي روما، وبر�امج األمم املتحدة للتنمية وتقارير                  . )8(" التوازن البيئي    " 

خطوات هتدف الجياد ارتباط واضح بني           ) Brundtland(و برو�تالد     ) Palme(وبامل   ) Brandt(برا�دت   
ولقد أقرت ذلك معظم دول العامل، من خالل أكثر            .  نمية املستدمية البيئة والتنمية والعطاء معنى ذو داللة للت        

                                           
، املعهد العربي للتخطيط، الكويت            مستقبل التنمية العربية والعمل االقتصادي العربي املشرتك                للمزيد ا�ظر حممد االمام،             )6(

1993  :272-278.  
:للمزيد حول البعد الزمين لالعتبارات البيئية ا�ظر          )7  (

يف مجيل طاهر وصاحل      " االهتمامات والتوجهات احلديثة وأثرها على مستقبل التخطيط يف األقطار العربية                  "عزام حمجوب،     
1993 ابريل 20-22ات �دوة عقدت يف تو�س يف   مستقبل التخطيط يف األقطار العربية، حبوث ومناقش      ،  )حترير(العصفور  

  .504-489 : 1994املعهد العربي للتخطيط، ، 
 .16العيسوي، مرجع سبق ذكره،   )8(
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 رئيس دولة، من خالل جدول اعمال القرن احلادي والعشرين يف مؤمتر ريو عن البيئة والتنمية يف                            100من  
 )9( . 1992حزيران 

 :  :  :  : البعد البشريالبعد البشريالبعد البشريالبعد البشري)    )    )    )    بببب((((
استقرار معدل منو السكان ، حتى ال        يعين البعد البشري حتقيق معدالت منو مرتفعة مع احملافظة على             

وبالتايل أصبح معنى التنمية املستدمية اعادة توجيه املوارد              . تفرض ضغوطا شديدة على املوارد الطبيعية            
لضمان الوفاء باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفري الرعايــة الصحيــة األوليـــة                         

وقد أصبح ينظر لال�سان على أ�ه احملور الرئيسي للتنمية وهو وسيلة وهدف يف آن                           . )10(واملياه النظيفة     
توسيع �طاق قدراهتم البشرية    "...فالتنمية البشرية هي عبارة عن توسيع اختيارات األفراد من خالل           . واحد

جتماعية اىل أقصى حد ممكن وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف هلا يف مجيع امليادين االقتصادية واال                              
وترتاوح هذه اخليارات بني العيش مدة أطول وبصحة جيدة، واكتساب خربات                .  )11(" والثقافية والسياسية    

 . )12(ومهارات من خالل املعرفة واشباع احلاجات األساسية اىل ضمان حقوق اال�سان واحلرية السياسية                        
 البشري ، فنمو الناتج االمجايل هو شرط             وهذا الطرح للتنمية خمتلف عن الفكر التقليدي لتكوين رأس املال                

(أساسي ولكنه غري كاف خاصة عندما تكون التنمية البشرية غري متوفرة رغم النمو السريع يف الناتج االمجايل                     

. ويبدو هذا بوضوح عندما �رى جمتمعات ذات دخل متماثل بينما مستويات التنمية البشرية فيها خمتلفة                .  )13
)14(    

ر باالشارة أ�ه ليس من السهولة احملافظة على التوازن بني البعد البيئي والبشري للتنمية                           ومن اجلدي  
ففيما يرى أ�صار البيئة أ�ه جيب احلذر يف استخدام املوارد الطبيعية مثل النفط خوفا من �ضوهبا                     .  املستدمية

رية أن هذا احلذر اليعترب مقبوال للذين مما يؤثر على فرص األجيال القادمة بالتنمية ، يرى املهتمون بالتنمية البش
يعيشون حتت خط الفقر حيث أن أولوياهتم هي توفري مستوى معيشة مناسب هلؤالء األفراد وليس فقط                                

وهنا تظهر ضرورة وجود مؤشرات حمددة تسمح للدول النامية بتحديد قدرة              .  احلفاظ على املوارد الطبيعية    

                                           
آفاق التنمية العربية يف      يف سعيد النجار،      " السياسات البيئية والتنمية املتواصلة يف العامل العربي           "للمزيد ا�ظر مصطفى طلبه           )9(

 : 1993ندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي، مطابع الشروق، القاهرة                     ، الص التسعينات
195-224.  

)10(  
  .6: موارد العامل، مرجع سبق ذكره    

.4:199، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 1994تقرير التنمية البشرية لعام بر�امج األمم املتحدة االمنائي،     )11(
 )12(   

UNDP, Human Development Report  1990 NewYork, Oxford University 
Press, 1990 : 10. 

يف مجيل طاهر وصاحل       " أثر التغريات اخلارجية على مستقبل التخطيط والسوق يف األقطار العربية                    "علي توفيق صادق،           )13(
   .144-87 : 1994، املعهد العربي للتخطيط بالكويت، ةمستقبل التخطيط يف األقطار العربي) حترير. (العصفور

     . 15 : 1-1جدول  : 1994 ، لعام تقرير التنمية البشريةا�ظر بر�امج األمم املتحدة االمنائي ،  )14(
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عية ودرجة �فاذها، وبالتايل ضرورة إجياد  توازن بني استنزاف املوارد                     اتمع على استنزاف املوارد الطبي        
املتاحة مثل النفط ، وحجم السكان ومتطلبات التنمية بدون التأثري سلباً على مستوى معيشة األجيال                                   

.القادمة
تنمية ورغم كثافة النقاش الدائر حول التنمية املستدمية من جهة واالتفاق حول أمهيتها وارتباطها بال                     

البشرية من جهة أخرى،  اال أ�ه مل تتم حتى اآلن اعادة توجيه سياسات التنمية يف الدول النامية حبيث تعكس                       
 مفهوم احلسابات    1993وقد أدخل النظام اجلديد للحسابات القومية لعام               .  )15(هذا املفهوم وضرورته      

ت األساسية للنظام من خالل ثالثة مناهج           املؤقتة للبيئة حيث متت معاجلتها كحسابات منفصلة عن احلسابا              
كحسابات رفاه عام   : يتناول هذه املوارد �قديا والثالث    : حسابات املوارد الطبيعية ماديا، والثا�ي    : األول: خمتلفة

)16(. 
::::البعـد الدويلالبعـد الدويلالبعـد الدويلالبعـد الدويل) ) ) ) جججج((((

حاولت هناك ارتباط وثيق بني طبيعة النظام االقتصادي الدويل واستنزاف موارد الدول النامية حيث    
الكثري من الدول النامية زيادة معدالت ا�تاجها من املواد األولية ، مثل النفط ، لتلبية متطلبات التنمية                                         

وبالتايل التستطيع الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية،                . االقتصادية ، ولسداد التزاماهتا اخلارجية            
وقد أصبحت  . رد الطبيعية مبعزل عن العامل اخلارجي        االستمرار يف حماولة حتقيق تنمية مستدمية حتمي املوا            

قطاعات للمواد األولية مثل النفط تشكل جزء كبريا من الناتج القومي االمجايل للدول النامية، واجلزء الرئيسي                     
وتعترب . ) 17(وبالتايل ازداد استغالل قاعدة املوارد البيئية مما يرتتب عليه استنزاف عناصرها             . من صادراهتا   

تجارة اخلارجية والسياسات التجارية من جهة والديون اخلارجية من جهة أخرى وارتباطهما بالبيئة والتنمية                    ال
. من أهم عناصر البعد الدويل للتنمية املستدمية 

لقد زادت أمهية التجارة اخلارجية يف التنمية االقتصادية منذ بداية اخلمسينات وحتى الوقت احلاضر،                  
إال .  جارة من الناتج احمللي االمجايل للدول النامية بنسب مرتفعة مقار�ة بالدول الصناعية          حيث زاد �صيب الت   

أ�ه �تيجة الخنفاض أسعار املواد والسلع األولية من جهة والخنفاض املرو�ة الدخلية والسعرية للطلب على هذه                    
                                           

-90 : 199،القاهرة،  1994تقرير التنمية البشرية لعام       :مصرمعهد التخطيط القومي وبر�امج األمم املتحدة االمنائي،             )15(
91 .  

ا�ظر  )16(
UN.  National Account System, New York, 1993 .   ورقة غري منشورة،    " مع منوذج تطبيقي    )1993مدخل لشرح �ظام احلسابات القومية لعام            "كامل العضاض،    : ا�ظر كذلك

  . 1994االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، عمان اللجنة 
ام االقتصادي العاملي والتنمية ا�ظر للمزيد حول النظ    )17(

 : 1989 ، الكويــــــــــت    142# ، ترمجة حممد كامل عارف، عامل املعرقة         مستقبلنا املشرتك اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،      
  .178-168 : 1992، مكتبة املهند، الكويت، البيئة والتنمية املستدمية  ، وعبد ا الكندري ، 113-145
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ول النامية حتصل على موارد      املواد والسلع من جهة أخرى، فقد اخنفض معدل التبادل التجاري وأصبحت الد              
أقل مقابل صادرات أكثر مما اضطرها إىل زيادة ا�تاجها للمواد األولية وزيادة صادراهتا هبدف احلصول على �قد            

وتعترب صادرات النفط حالة خمتلفة اىل       .)18(أجنيب مما أدى يف النهاية اىل استنزاف الكثري من مواردها البيئية                
سعار بناء على كمية ا�تاج يتم حتديدها هبدف احلفاظ على قاعدة موارد معينة                 حد ما، حيث يتم ضبط األ       

إال أ�ه من الصعوبة مبكان ضبط عملية اال�تاج لفرتات              . لألجيال القادمة مع البحث عن بدائل أخرى للدخل            
 .)19(طويلة، خاصة وأن هناك عوامل كثرية حتدد الطلب وأخرى حتدد احتياجات الدول املنتجة يف التنمية 

وإذا أرادت الدول النامية أن تالئم بني احلاجة اىل زيادة الصادرات من جهة واحلفاظ على قاعدة                             
املوارد الطبيعية من جهة أخرى ، فاهنا حتتاج اىل تأمني منافذ أخرى لصادراهتا الصناعية، من خالل االتفاقات                   

ن خالهلا على تعويضات تعكس اخنفاض أسعار         واملعاهدات التجارية الدولية واليت قد حتصل الدول النامية م           
إال أن العديد من هذه االتفاقيات مل يراع أية اعتبارات بيئية، ومل يعاجل العالقة بني البيئة والتجارة                  . سلعها األولية   

 وال يسعنا اال أن �شري أوالً إىل       . )20(بشكل حمدد وواضح حبيث يتم جتنب االفراط  يف إ�تاج املوارد الطبيعية               
اخلطر املستمر الذي تسببه احلروب والصراعات االقليمية والدولية على البيئة مثل الدخان والبحريات الكبرية                   
من النفط املنسكب واليت تدمر الشواطىء والطيور واألمساك اخل ، وثا�ياً إىل اآلثار السلبية لال�فاق العسكري                      

وبالتايل فان  .  ينفق على خدمات التعليم والصحة      على االقتصاد الوطين والذي بلغ حوايل ثالثة أضعاف ما               
حاجة األفراد للمحافظة على مستوى معيشة معني قد تدفعهم اىل استنزاف املوارد الطبيعية ومن ثم عناصر                       

 .)21(البيئة 
يف �فس الوقت الزالت الديون اخلارجية وأعباء خدمتها تقف عقبة أمام الدول النامية يف حتقيق تنمية                  

 بليون   1790.2 حوالـــي     1995  فقد بلغ امجايل الديون اخلارجية للدول النامية يف عام                       .مستدمية
 155.7وبلغ حجم الديون اخلارجية لألقطار العربية       . 1980 بليون دوالر لعام     658مقار�ة بــ   . دوالر

ن ويربز أثر الديو     . )22( 1980 بليون دوالر لعام         49.2 مقار�ة  ب         1995بليون دوالر يف عام          
.  اخلارجية، على التنمية املستدمية من خالل العوامل اليت أدت اىل زيادهتا وآثارها على االقتصادات املدينة                        

ففي السبعينات كان هناك فائض يف البنوك التجارية لفوائض الدول املصدرة للنفط مما حدى هبذه البنوك اىل منح       
                                           

  .171-169 : 1992، مكتبة املهند، الكويت، البيئة والتنمية املستدميةا�ظر عبدا الكندري،   )18(
 .133-129، مرجع سبق ذكره، مستقبلنا املشرتكاللجنة العاملية للبيئة والتنمية،    )19(
: للمزيد حول الشروط البيئية يف بعض اتفاقات التجارة الدولية انظر     )20(

Peter Uimonen, "Trade Policies and Environment", Finance and Development 
Vol.29,No.2, June, 1992 : 26-27. 

 . املرجع السابق     )21(
 

انظر    )22(
The world Bank, World Debt Tables, 1995, Washington D.C.,1996.   ، سنوات خمتلفة ير االقتصادي العربي املوحدالتقرواألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون ، .  
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إال أ�ه �تيجة ألسباب كثرية ، فقد اخنفضت              . بيعيةقروض بشروط ميسرة للدول النامية الغنية باملوارد الط             
صادرات الدول النامية من املواد األولية مما أدى إىل اخنفاض معدالت منو الناتج احمللي االمجايل الذي تبعه                                

وقد كان هلذا التوجه آثارا      .  )23(اخنفاض يف األجور احلقيقية وارتفاع يف معدالت البطالة، ومن ثم اتساع الفقر              
ية على املوارد الطبيعية اما من خالل صادرات جديدة أو من خالل االستنزاف املستمر للبيئة من قبل                            سلب

.االعداد الكبرية من أفراد اتمع الذين يعيشون حتت خط الفقر
و�تيجة الرتفاع أعباء خدمة الديون، واليت متثل التزامات الدول النامية اخلارجية أصبحت هذه الدول                

ة ما حتصل عليه من عمالت أجنبية من خالل زيادة صادراهتا من املوارد الطبيعية اليت تتميز هبا                           حتاول زياد 
مما يعين أن استخدام املوارد الطبيعية أصبح هبدف تلبية          .  وذلك هبدف سداد جزء من مدفوعاهتا اخلارجية       

 الدول النامية تصدير كميات       وقد أصبح مطلوباً من     .  الطلبات املالية للدول املدينة أكثر من أي شيء آخر              
متزايدة من مواردها الطبيعة الغري متجددة مثل النفط ، ألجل احلفاظ على قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا                                

 .   اخلارجية
 

א:::: א אא א אא א אא א א::::א אא אא אא  א
 

النفط واستهالكه بالتغري يف األسعار     لقد أظهرت احداث العقدين املاضيني أوالً مدى تأثر الطلب على             
 وبالسياسات االقتصادية املتبعة، خاصة يف الدول الصناعية، وثا�ياً أن العرض يتصف بالديناميكية والذي أثبت 

وسوف حناول يف هذا      .  )24(أ�ه أكثر مرو�ة، يف األجلني املتوسط والطويل، مما كان يعتقد يف بداية السبعينات                 
إلقاء الضوء، وبشكل موجز، على وضع النفط كمصدر رئيسي للطاقة يف األقطار العربية من       اجلزء من الدراسة    

 .خالل العرض والطلب عليه 
 ))))العرضالعرضالعرضالعرض: (: (: (: ( االحتياطات والطاقة اال�تاجية االحتياطات والطاقة اال�تاجية االحتياطات والطاقة اال�تاجية االحتياطات والطاقة اال�تاجية) ) ) ) 1((((

لقد كان لالستثمار يف قطاع النفط وللسياسات املتبعة أثراً يف زيادة حجم االحتياطي من جهة                                  
 بليون  580 حوايل    1973  فقد قدر حجم االحتياطي العاملي من النفط عام                   .واال�تاج من جهة أخرى     

إال أن االحتياطي العاملي      . )25(%  59ودول اخلليج العربي     % 73برميل ، بلغت حصة منظمة أوبك منها            
يف الدول العربية ومن ثم      % 61.4، منها   1990 بليون برميل عام      1020.4املؤكد ارتفع ليصل اىل حوايل        

، يف األقطار    %61.7 بليون برميل أو ما�سبة          645.3، منها     1995 بليون برميل عام         1045.7إىل      
                                           

)23(  
   .123-122:  مرجع سبق ذكره  مستقبلنا املشرتك  

، 69، العدد 19، الد النفط والتعاون العربي" دروس املاضي وحتديات املستقبل: السوق النفطية"ماجد، عبد ا املنيف،     )24(
  .31-11 :1994ربيع،  

)25(  
 7: نيف، مرجع سبق ذكره ماجد امل  
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 29 حبوايل   1973وبينما قدرت معدالت االحيتاطي اىل اال�تاج عام          ). 1( ، ا�ظر جدول رقم       )26(العربية  
 األقطار العربية    ويقدر العمر اال�تاجي املتبقي للنفط يف        .  )27( عاماً    44 حبوايل    1992عاماً، قدرت عام     

أما يف  ). 1( سنة ، جدول رقم        77 حبوايل   1992بافرتاض استنفاذ االحتياطات بالطاقات اال�تاجية لعام         
حالة امجايل االحتياطات املؤكدة وغري املكتشفة فيقدر عمر النفط اال�تاجي املتبقي الحتياطات النفط العربي                 

 معتمداً على النفط العربي كمصدر أساسي للطاقة اىل فرتة            مما يعين أن العامل سيبقى      .  )28( سنة   80حوايل  
 .زمنية طويلة خاصة وأ�ه اليوجد هناك بدائل فعالة وبتكاليف مناسبة

وتنعكس الزيادة  يف احتياطيات  النفط كذلك على احتياطيات الغاز من خالل الزيادة يف احتياطات                   
يف احتياطات األقطار العربية من الغاز الطبيعي خالل         ولقد حتققت معظم الزيادة     . الغاز الذي يصاحب النفط     

 30.0 اىل أكثر من         1980 تريليون مرت مكعب عام        12.3 حيث ارتفعت من       1995-1980الفرتة  
وقد جاءت هذه الزيادة يف احتياطات الغاز الطبيعي كنتيجة للزيادة يف                  .  1995تريليون مرت مكعب عام       

 النفط ، كما �عرف ، بعوامل اقتصادية وسياسية خارجية             ا�تاج ويرتبط    .)29(احتياطات النفط لنفس الفرتة       
 ويفسر هذا االرتباط تذبذب ا�تاج األقطار العربية من النفط خالل العقدين.  أكثر من ارتباطه بعوامل داخلية

 ، ثم اخنفض     )30( 1979 مليون عام     22 اىل   1973 مليون برميل يومياً عام        18 املاضيني حيث زاد من      
  .  )31( 1995 مليون برميل يومياً عام 18.4يصل اىل ل
 ))))الطلبالطلبالطلبالطلب ( ( ( (::::استهالك النفط يف األقطار العربية استهالك النفط يف األقطار العربية استهالك النفط يف األقطار العربية استهالك النفط يف األقطار العربية )  )  )  )  2((((
 

.  يعترب موضوع استهالك النفط ذا أمهية كبرية للدول العربية املصدرة أو املستوردة له على السواء                           
دير ومن ثم على عوائدها املالية، يتمثل          فبينما يؤثر استهالك النفط احمللي على قدرة الدول املنتجة على التص               

تأثريه على الدول املستوردة يف حمدودية قدرهتا على توفريه وتوفري املبالغ املطلوبة السترياده  مما يؤثر يف النهاية                          
 بأكثر من    1995-1970لقد زاد استهالك الدول العربية من النفط خالل الفرتة                 .على أمناط التنمية فيها     

 مليون عام   218.3 ، إىل حنو      1970مكافىء �فط ، عام         مليون طن     35 ارتفع من     سبع  مرات، حيث    

                                           
  .75  : 1994، التقرير االقتصادي العربي املوحداألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون،    )26(
)27(   

 7: ماجد املنيف، مرجع سبق ذكره   
  .23 : 1994مؤمتر الطاقة العربي اخلامس، الد الرابع    )28(
)29(  

وقائع مؤمتر الطاقة    ،  "مصادر النفط والغاز الطبيعي يف الوطن العربي           "طار العربية املصدرة للنفط،         األما�ة العامة ملنظمة األق        
 .22-21 الد الرابع، 1994، القاهرة، مايو، العربي اخلامس 

، العدد  9 الد   العربيالنفط والتعاون   ،  "الوضع احلايل واآلفاق املستقبلية   : الطاقة والتنمية يف الوطن العربي    "علي أمحد عتيقة،       )30(
 4 ،1983 : 13-44.  

  .295 : 5/13، ملحق 1996التقرير املوحد،    )31(
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وقد جاءت معظم الزيادة يف ). 1(، ا�ظر جدول رقم ) 32(1995 مليون ، عام 257.5 ومن ثم اىل 1990
من الطاقة على مستوى الوطن        % 90االستهالك يف األقطار العربية املصدرة للنفط ، واليت تستخدم حوايل                    

 . لعربي ا
يتأثر استهالك الطاقة ، يف العادة ، بثالث عوامل رئيسية وهي الدخل ، األسعار احمللية والزيادة                                 
وقد أدى ارتفاع الدخل واخنفاض أسعار النفط حملياً خاصة يف الدول املنتجة للنفط ، إىل زيادة                      . السكا�ية  

ومل يكن للزيادة    .  الثما�ينات والتسعينات      خالل% 5سنوياً خالل السبعينات و     % 13استهالك الطاقة حبوايل      
وعلى الرغم من ذلك فالزال       . السكا�ية أثراً كبرياً يف زيادة استهالك النفط مقار�ة بالدخل واألسعار احمللية                   

معدل استهالك الفرد من الطاقة يف الوطن العربي أقل من �صف معدله يف العامل بشكل عام ، ومل يشكل أكثر من                        
وقد أدى عدم متاثل األقطار العربية       . )33( 1991استهالك الفرد يف الدول الصناعية عام             من معدل   % 20

يف مستويات الدخل ويف توافر مصادر الطاقة باالضافة إىل اختالف األسعار احمللية إىل تباين معدالت استهالك                    
هالك يف الدول املنتجة للنفط      الطاقة ومعدالت منوها يف هذه األقطار حيث بدى واضحاً ارتفاع معدالت االست              

 .ذات الدخل املرتفع واألسعار احلقيقية املنخفضة
 

א:::: א א א אא א א א אא א א א אא א א א  ::::א
 

رغم االعرتاف  بأن النفط ليس هو العامل الوحيد يف التنمية اال أ�ه الزال يشكل أهم املوارد والقوى                         
.  ليت تتحكم يف عملية التنمية يف الدول العربية املنتجة للنفط وبدرجة أقل يف الدول العربية األخرى                 االقتصادية ا 

وقد أظهرت جتارب التنمية يف العقدين املاضيني أن النفط العربي قد مارس، والزال ميارس، آثاراً مباشرة وغري                    
. )34( وعلى التكامل االقتصادي وحوافزه بينهما        مباشرة على العوامل اليت تؤثر على التنمية يف األقطار العربية               

ومن  هنا فمعرفة تلك اآلثار يف الدول العربية النفطية  والغري �فطية يعترب ضرورة  ملحة وذو أمهية كبرية                                    
وتأتي أمهية النفط بالنسبة للدول النفطية من       .خاصة إذا ما أرد�ا الوضع يف االعتبار آفاق املستقبل واحتماالته          

الً مسامهته الفعالة يف التنمية االقتصادية عن طريق ما توفره العوائد البرتولية من عمالت صعبة                               خالل  أو    
ضرورية لتمويــل السلع الرأمسالية واالستهالكية واخلدمات، وثا�ياً من كو�ه مادة ميكن استغالهلا يف بناء قاعدة                      

 أحد عناصر اال�تاج الضرورية ألية              صناعية خاصة صناعة التكرير والبرتوكيماويات باالضافة إىل كو�ه                   
                                           

الدورة الرابعة عشرة ألساسيات صناعة       ، ورقة غري منشورة،       "استهالك النفط والطاقة يف الدول العربية       "االدارة االقتصادية،       )32(
  .1995ر العربية املصدرة للبرتول، الكويت  إبريل منظمة األقطا20-15، الكويت النفط والغاز 

)33(  
  . 36: ، مرجع سبق ذكره " استهالك النفط والطاقة يف الوطن العريب " منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول ،  

ة العربية، الطبعة األوىل، بريوت،       ، اجلزء الثا�ي، مركز دراسات الوحد       وجتارهبا وتوقعاهتا : الوحدة االقتصادية العربية   حممد لبيب شقري،       )34(
 1986 : 942-943.  
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وتأتي أمهيته بالنسبة لألقطار العربية املستوردة للنفط أوالً من خالل كو�ه أحد عناصر                      . صناعات أخرى    
اال�تاج وسلعة الزمة الشباع حاجات أساسية، وثا�ياً فإهنا من خالل وجود فرص عمل ملواطنيها يف األقطار                        

 حتويالت مالية بالعمالت الصعبة باالضافة إىل املساعدات والقروض امليسرة               املصدرة للنفط،  مما يرتتب عليه        
  .)35(اليت ميكن أن تقدمها الدول العربية  املصدرة للنفط هلا 

 
 ::::    ))))36((((النفط على التنمية يف األقطار العربية النفطية النفط على التنمية يف األقطار العربية النفطية النفط على التنمية يف األقطار العربية النفطية النفط على التنمية يف األقطار العربية النفطية  آثارآثارآثارآثار )1(

ال�تاج يف العديد من هذه         لقد �شأت العالقة بني النفط والتنمية مع توسع عمليات االستكشاف وا                     
وقد بقي النفط كمادة خام يف عزلة عن االقتصاد               .  األقطار خاصة يف هناية اخلمسينات وخالل الستينات           

احمللي هلذه األقطار حتى هناية اخلمسينات تقريباً  حيث كان خيضع، يف مجيع مراحل استخدامه، من التنقيب                     
إال أن هذا الوضع قد بدأ يف التغري بعد                      .ير، للشركات األجنبيةحتى التصنيع مروراً باال�تاج والنقل والتصد

 حيث توفرت لألقطار العربية مصادر مالية جيدة مكنتها من حتقيق منو                       1973ارتفاع أسعار النفط عام         
 �قطة حتول تارخيية يف أسواق النفط خاصة فيما يتعلق           1973وقد اعترب عام    . اقتصادي أكثر مشوالً وسرعة   

ات بني املنتجني واملستهلكني، أو بني احلكومات والشركات النفطية العاملية أو بني حكومات الدول                           يف العالق  
وقد واصلت أسعار النفط اخلام ارتفاعها حتى بلغت أعلى مستوى هلا عام              .  )37(املنتجة والدول املستهلكة    

ا جعل العائدات املالية لألقطار     وقد صاحب ارتفاع أسعار النفط ارتفاع يف حجم اال�تاج ، مم             .  )38( 1981
مما حدى هبذه األقطار      . 1981-1973العربية من تصدير النفط ترتفع وبنسب عالية جداً خالل الفرتة                

إىل التوسع يف استخدام العائدات يهدف توسيع قاعدة االقتصاد احمللي وربط القطاع النفطي بالقطاعات                                 
والتوسع يف منح املساعدات والقروض للدول العربية والدول                  االقتصادية األخرى مع االستثمار يف اخلارج               

وقد شهدت فرتة الثما�ينات وحتى منتصف التسعينات اخنفاضاً حاداً يف العائدات النفطية للدول                      . النامية
 بليون  97.8 ومن ثم إىل       1990 بليون دوالر عام       103 إىل    1981 بليون دوالر عام       202العربية من    

                                           
-1972: النفط واملصاحل العربية     ،   "الوضع املايل واآلفاق املستقبلية        : الطاقة والتنمية يف الوطن العربي          "ا�ظر علي أمحد عتيقة               )35(

  .219-189 : 1987، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، 1987 
 اموعة من األقطار العربية الرئيسية املصدرة للنفط واليت تعتمد بشكل كبري عليه حبيث تساهم صادراهتا منه بأكثر من                                تتكون هذه     )36(

من خطط استثمارات   % 100من صادراهتا االمجالية، بينما تغطي عائدات النفط حوايل           % 85من الناتج احمللي االمجايل وبنحو       % 75 
  .والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية واالمارات العربية املتحدةوتضم اجلزائر . القطاع العام 

النمو السريع يف الطلب العاملي على النفط وزيادة حصته يف امجايل                          : من العوامل اليت أدت إىل احداث تغري يف عالقات السوق                           )37(
 اليت تعمل   عي مع الشركات، تزايد عدد الشركات املستقلة        لتكون  هيئة للتفاوض اجلما     1960استهالك الطاقة، ا�شاء منظمة أوبك عام         
خارج اطار الشركات الكربى، وأخرياً تزامن هذه التغريات مع حرب أكتوبر وخطر تصدير النفط العربي مما أدى إىل زيادة كبرية يف                                          
 ).14: ا�ظر  ماجد املنيف، مرجع سبق ذكره.  (األسعار 

)38(  
 ومن ثم إىل    1974 دوالر عام    11.20 إىل     1973 دوالر للربميل الواحد عام      2.70خلام من   ارتفع السعر االمسي للنفط ا      

 1973اال أن السعر احلقيقي للدوالر .  1981 دوالر للربميل الواحد عام 30.34حتى وصل إىل      1979عام   60.18
 ).258:1988 العربي املوحد، ا�ظر التقرير االقتصادي. ( وهو أعلى سعر يصل له كذلك1981عام   دوالر 15.65بلغ 
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عود هذا االخنفاض ألسباب كثرية يتمثل بعضها يف اخنفاض ا�تاج النفط ومن ثم تصديره        وي . 1995دوالر عام   
  .)39(واخنفاض أسعاره وتناقص حصة الدول العربية يف سوق النفط الدولية 

وخالل هذه احلقبة الزمنية واليت شهدت عالقة مميزة للنفط مع التنمية، كان البد أن تظهر آثاراً اجيابية                     
فبينما ميكن اعتبار اآلثار السلبية آثاراً تلقائية، فان حجم قطاع النفط املتوفر  .   ملثل هذه العالقة   وأخرى سلبية 

يف بعض األقطار العربية ميكن أن يفتح آفاقاً هائلة أمام التنمية االقتصادية من خالل مسامهته يف توفري اخلدمات                       
، وتدعيمه لأل�شطة االقتصادية املختلفة     )ة بشرية تنمي(األساسية لألفراد والذي ينعكس على مستوى معيشتهم         

 .من صناعة وزراعة وجتارة خارجية باالضافة إىل توفريه ملصادر طاقة ضرورية لعملية التنمية
 
 أثر عوائد النفط على التنمية البشرية  أثر عوائد النفط على التنمية البشرية  أثر عوائد النفط على التنمية البشرية  أثر عوائد النفط على التنمية البشرية  )  )  )  )  أأأأ((((

تجة واملصدرة  لقد ظهر واضحاً أثر توظيف عوائد النفط على التنمية البشرية يف األقطار العربية املن                   
وقد تزامن هذا األثر مع االقرتاحات والتوجهات اليت ظهرت منذ ذلك               .  للنفط خاصة منذ بداية السبعينات      

احلني واليت ركزت على ضرورة االهتمام برفع مستوى معيشة األفراد، حبيث تكون اسرتاتيجيات التنمية شاملة                  
 .لتتضمن اجلوا�ب االجتماعية، وخاصة العنصر البشري

 Human(غم أن هناك عدة مؤشرات لقياس التنمية البشرية، اال أن مقياس التنمية البشرية                              ر 
Development Index (                      والذي يصدره بر�امج األمم املتحدة االمنائي يعترب من أمهها أل�ه يتكون من

حياة طويلة خالية من     مؤشرات تقيـــس ثـــالث عنـــاصر مـــن عنـــاصر التنميــة البشــرية وهي أن حييا الناس                   
، وأن حيصلوا   )مؤشر درجة االملام بالقراءة والكتابة    (، وأن يكتسبوا املعرفة     )مؤشر توقع احلياة عند الوالدة    (العلل  

ووفقاً هلذا  . )40()مؤشر �صيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل(على املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة الئق 
 فقد جاءت دول جملس التعاون ألقطار اخلليج العربية املصدرة للنفط يف املراكز اخلمس                املؤشر يف الدول العربية   

األوىل من حيث مستوى التنمية البشرية وهي حسب الرتتيب، الكويت وقطر والبحرين واالمارات والسعودية،                
 الصحة  ويعكس مثل هذا الرتتيب ارتفاع الدخل وحجم اال�فاق بشكل عام وعلى               ).  2(ا�ظر جدول رقم     

مما ا�عكس على ارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة، واخنفاض وفيات األطفال الرضع،                    . والتعليم بشكل خاص   
  . )41(وحتسني مؤشرات البيئة الصحية واحلياتية بشكل عام 

                                           
، العدد  21، الد   النفط والتعاون العربي  " النفط والتنمية يف الدول العربية     "الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي،         )39(

 73 ،1995 : 55-118.  
)40(                         ،ئد النفط يف التنمية البشرية العربية يف            توظيف عوا  " للمزيد حول مؤشرات التنمية البشرية ا�ظر أمنية عز الدين عبد ا

-110 :1993 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة              النفط والتنمية العربية يف عقد التسعينات        ،  " التسعينات   
115  .  

 .22:1994، التقرير االقتصادي العربي املوحداألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون،     )41(
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ويف الوقت الذي يقارب به مؤشر توقع احلياة عند الوالدة يف الدول اخلليجية املصدرة للنفط مثيله                               
الزال يف حدود املستويات الد�يا     ) 1994 يف االمارات عام      71 سنة يف الكويت و       74.7( املتقدمة   بالدول

والشك أن مثل هذا التحسن يف         . )42(املسجلة يف البلدان األقل منواً يف العامل يف دول مثل السودان وموريتا�يا                
ن خالل اقامة مستشفيات       املؤشرات الصحية قد عكس حجم اال�فاق على اخلدمات الصحية وأمهيتها م                     

وعيادات وزيادة عدد األطباء واملمرضني وعدد األسرة يف املستشفيات مما أدى إىل اخنفاض معدالت وفيات                     
ويتفق ترتيب الدول العربية بالنسبة هلذا املؤشر مع ترتيبها وفقاً           .  )43(الرضع وارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة       

الدول العربية  (مج األمم املتحدة االمنائي حيث أن الدول اليت تأتي على راس القائمة               ملقياس التنمية البشرية لرب�ا   
والختتلف .  هي الدول اليت تندرج حتت جمموعة الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة           ) اخلليجية املصدرة للنفط  

ا هذه النسبة منخفضة هي     تكون هب أن الدول اليت    الصور كثرياً بالنسبة إىل معدل وفيات األطفال الرضع حيث           
 .الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة

املؤشر اآلخر والذي يعكس مستوى التنمية البشرية يف األقطار العربية اخلليجية وتأثري العائدات                              
النفطية عليها هو مستوى التعليم حيث تتعدد املؤشرات اليت تستخدم لقياس احلالة التعليمية �ظراً التساع مفهوم                  

فنسبة األمية مثال تقيس احلد األد�ى من التعليم الواجب توفره يف أي جمتمع وهو االملام بالقراءة                                .  تعليمال
و�سبة االلتحاق والتسرب يف مرحلة التعليم االبتدائي تقيس مدى ا�تشار هذه املرحلة التعليمية                       .  والكتابة
 1970عــــام  % 54ـد الكبــــار يف الكويــــت من       وقد زاد معدل القراءة والكتابة عنــ       .  )44(اخل  ...األوىل  

وقد كان حلجم    .  )45( 1992عام  % 64 إىل   1970عام  % 9 ويف السعودية من        1992عام  % 74إىل  
اال�فاق الكبري على اخلدمات التعليمية يف األقطار العربية املصدرة للنفط، خاصة اخلليجية، أثراً كبرياً متثل يف                       

مجيع مراحله وتطبيق الزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية وإ�شاء مشاريع حملو األمية مما أدى يف                 توسيع التعليم يف    
(النهاية إىل زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار وزيادة �سبة القيد باملدارس الثا�وية، والتعليم العايل                     

 التنمية البشرية هبا، الدور الرئيسي الذي يلعبه            وبالتايل يعكس ترتيب الدول العربية من حيث مستوى             .)46
النفط ومن ثم عائداته يف رفع مستوى املعيشة يف الدول العربية املصدرة للنفط حيث جاءت الكويت يف راس                       

 .القائمة يليها يف ذلك قطر، البحرين، االمارات ، واململكة العربية السعودية
 

                                           
)42(  

 1996 من التقرير االقتصادي العربي املوحد        2/9، وملحق   236:1994 من التقرير االقتصادي العربي املوحد،        2/12ا�ظر ملحق     
 : 239 . 

 .63:62: الصندوق العربي لالمناء، مرجع سبق ذكره   )43(
  .122: أمنية عز الدين عبد ا، مرجع سبق ذكره   )44(
)45(  

    .  236 : 2/12ملحق  : 1994ادي العربي املوحد، ا�ظر التقرير االقتص  
)46(  

  .62:الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي ، مرجع سبق ذكره   
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  : : : :اديةاديةاديةادية أثر عوائد النفط على القطاعات االقتص أثر عوائد النفط على القطاعات االقتص أثر عوائد النفط على القطاعات االقتص أثر عوائد النفط على القطاعات االقتص))))بببب((((
لقد متكنت الدول العربية املصدرة للنفط من حتقيق �سبة منو مرتفعة يف معظم القطاعات االقتصادية                      

خاصة خالل الفرتات اليت صاحبها ارتفاع يف العائدات النفطية باملقار�ة مع الفرتات األخرى ومع �سبة النمو يف                      
ج احمللي االمجايل الغري حقيقي يف القطاعات االقتصادية          وقد ظهر أثر النمو يف النات      . الدول العربية الغري �فطية      

ومل ختتلف الصورة يف بقية       .املختلفة حيث ارتفع اال�تاج الصناعي وتوسعت القاعدة الزراعية يف هذه الدول                   
القطاعات عنها يف قطاعي الصناعة والزراعة حيث كان معدل منو قطاع اخلدمات مرتفعاً مقار�ة بالدول الغري                      

 . سنحاول أن �رى أثر العائدات النفطية على القطاعات االقتصادية كل على حدة.�فطية 
 
 ::::قطاع الصناعة قطاع الصناعة قطاع الصناعة قطاع الصناعة .  .  .  .  1

و�تيجة ملسامهة  .  يتكون القطاع الصناعي يف العادة من الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية               
ول املصدرة للنفط يتأثر جداً      الصناعة االستخراجية الكبرية يف القطاع الصناعي، فإن أداء هذا القطاع يف الد               

من امجايل القيمة املضافة يف قطاع الصناعة يف         % 73مبا حيدث يف الصناعة االستخراجية واليت شكلت حوايل          
 ، ويعتمد قطاع الصناعة على منتجات الصناعة االستخراجية كمادة أولية لال�تاج     )47( 1993هذه الدول عام    

فبينما .   يف مشاريع الصناعة بشكل خاص ومشاريع التنمية بشكل عام         والتصدير وكمصدر للتمويل واالستثمار   
 اخنفضت  1980عام  % 61.4بلغت مسامهة الصناعة االستخراجية يف الناتج احمللي االمجايل للدول النفطية           

، زادت مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي        1995عام  % 32.1 و   1985عام  % 32.7لتصل إىل   
والشك أن   .  )48( 1995عام  % 10.5 و    1985عام  % 8.4 إىل    1980عام  % 4.6 االمجايل من 

 من الناتج    5.1%الصورة ختتلف يف الدول العربية الغري �فطية حيث مل متثل الصناعة االستخراجية أكثر من                        
  .)49(يف �فس العام % 14.3 والصناعة التحويلية 1995احمللي االمجايل عام 

طاع الصناعة من خالل تأثريه على الصناعة التحويلية واليت تعتمد على النفط              ويظهر أثر النفط على ق      
فعلى الرغم من اخنفاض مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي االمجايل، اال أن                    . اخلام والغاز الطبيعي     

ة ومصايف �فط    طبيعة هذه الصناعة يف الدول اخلليجية املصدرة للنفط واليت تتمثل يف صناعات برتوكيماوي                       
حديثة وصناعات معد�ية وأمسدة كيماوية جتعل هلا أمهية أكرب مما هي عليه يف األقطار العربية األخرى حيث                      

السمة البارزة للصناعة       . متثل الصناعات التقليدية كالصناعات الغذائية، والغزل، واملالبس، واألحذية                        

                                           
 . ، مرجع سبق ذكرهالنشرة االقتصاديةمت حساهبا من قبل الباحث من األما�ة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية،    )47(
  .، سنوات خمتلفةالتقرير االقتصادي العربي املوحدة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون، األما�    )48(
 .املرجع السابق    )49(
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اجات السوق احمللية بعكس الصناعات البرتوكيماوية      وبالتايل فهي صناعات هتدف إىل اشباع احتي       .  التحويلية
 .ومصايف النفط والصناعات املعد�ية اليت تعتمد على قطاع النفط وتوجه بشكل رئيسي لألسواق اخلارجية

وباالضافة إىل مصايف تكرير النفط، وا�تاج البرتوكيماويات، هناك مشاريع صناعية أخرى تعتمد على                
وبالتايل فمن الصعوبة مبكان فصل املشاريع       . ديد والصلب واألملنيوم واالمسنت      النفط كمصدر للطاقة مثل احل     

الصناعية األخرى يف هذه الدول عن النفط ألهنا تعتمد عليه كمصدر لراس املال وللقوة الشرائية يف األسواق                          
ي الغري �فطي وتنويع    و�تيجة لتخصيص دول جملس التعاون ملبالغ استثمارية كبرية لتنمية القطاع الصناع             . احمللية

 1975 بليون دوالر عام      4.1مصادر الدخل، فقد زاد امجايل رأس املال املستثمر يف القطاع الصناعي من                  
 5705 إىل 1975 عام  1600،  مما �تج عنه زيادة عدد املصا�ع من          1993 بليون دوالر عام     40.4إىل  

التايل ظهر دور النفط يف تنمية هذا القطاع        وب .  )50( 1993 عامال عام    345369مصنعاً يعمل هبا حوايل     
% 10.5 إىل    1980عام  % 4.6من خالل ارتفاع مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي االمجايل من                  

من الناتج احمللي االمجايل عام         % 61.4، بينما تراجعت مسامهة الصناعة االستخراجية من               1995عام   
  . )51( 1995عام % 19.1 إىل 1980
 حيث تطورت وبشكل كبري منذ    تكرير النفط من أهم الصناعات التحويلية يف هذه الدول هي صناعة           

منتصف السبعينات حيث بدى واضحاً أمهية التكنولوجيا املتطورة يف مثل هذه الصناعة من جهة ودور الدول                 
وفري الطلب احمللي    ومن هنا جاءت قدرهتا على ت        .  املعنية بعيداً عن املشاركات األجنبية من جهة أخرى             

  ألف برميل يومياً    979وقد ارتفع حجم طاقات تكرير النفط يف الدول اخلليجية من           .  ومواكبة الطلب العاملي  
 ، 1995 مليون برميل يومياً عام  3.2 ومن ثم إىل     1990 ماليني برميل يومياً عام      3 إىل حوايل    1975عام  
ة مدى أمهية هذه الصناعة التحويلية ومدى ارتباطها يف            وتعكس �سبة الزيادة الكبري    ).  3(جدول رقم   ا�ظر  

 .قطاع النفط
 والذي يستخدم كوقود يف حمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه ويف            صناعة الغاز الطبيعي  أما خبصوص     

 الصناعات البرتوكيماوية يف البعض اآلخر، فقد ظهر اهتمام الدول العربية اخلليجية يف مثل هذه الصناعة منذ                      
وقد مت اقامة مشاريع خاصة لتجميعه          .  منتصف السبعينات حيث زادت �سبة مسامهته كمصدر للطاقة             

وقد بلغت طاقة   .  ومعاجلته وشحنه ، وتسييله كما هي احلال يف دولة االمارات وكما هو مقرتح يف دولة قطر                  
1993ليون قدم مكعب يومياً عام  م12املصا�ع القائمة ملعاجلة الغاز يف الدول اخلليجية املصدرة للنفط حوايل     

                                           
)50(  

، "الطموحات والتحديات : البنى التحتية واخلدمات الصناعية بدول جملس التعاون         "إحتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي،          
  .98-13 : 1995، سبتمرب، 39، العدد التعاون 

)51(  
 . التقرير االقتصادي العريب املوحد، سنوات خمتلفة مت حساا من   
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(1993عام  % 90 إىل   1978عام  % 51 ،  وقد زادت �سبة الغاز املصاحب املستقل واملستخدم من             )52(

53(.  
 والذي زاد االهتمام هبا وبشكل ملحوظ منذ منتصف                        الصناعات البرتوكيماوية   أما خبصوص        

أت الدول العربية املنتجة للنفط يف اخلليج بتطوير            السبعينات �تيجة للتطورات يف أسواق النفط العاملية فقد بد             
وتعترب الصناعات البرتوكيماوية   .  صناعاهتا البرتوكيماوية عن طريق اقامة أو التخطيط القامة مشاريع جديدة           

من أكثر الصناعات تطوراً وذلك بسبب اعتمادها على قاعدة واسعة من الثروات الطبيعية املتمثلة يف الغاز                         
 . )54(ضافة إىل أن منتجاهتا املتنوعة تعترب ضرورية يف كثري من ااالت احلياتية اليومية لال�سان                       والنفط باال 

و�تيجة لتعاظم أمهية املواد األولية يف تكلفة ا�تاج هذه الصناعة، فإهنا تعترب حافزاً العطاء صناعة                                            
س التعاون ميزة �سبية �تيجة لتوفر       البرتوكيماويات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف، مما أعطى دول جمل            

وقد  .  )55(كميات ضخمة من الغاز الطبيعي املصاحب والغري مصاحب، باالضافة إىل أسعار �فط مناسبة                  
تركز ا�تاج أقطار جملس التعاون يف ا�تاج األثيلني وامليثا�ول وذلك بسبب طبيعة حمتويات الغاز الطبيعي                                       

 امليثان وااليثان من جهة، وبساطــــة التكــــنولـــوجيـــااملستخدمة يف             املصاحب واليت تتميز بنسب مرتفعة من         
  .)56(ا�تاج مثل هذه املواد من جهة أخرى 

ويظهر أثر النفط على قطاع الصناعات التحويلية خاصة يف صناعة البرتوكيماويات من خالل القيمة                     
 36ولكنها تبلغ    .   دوالرات 3مثال تبلغ حوايل      فالقيمة املضافة لربميل النفط اخلام بعد تكريره              . املضافة  

 دوالر إذا ما مت     2600، وإىل ما يزيد عن       )كاالثيلني والربوبلني (دوالر اذا مت حتويله إىل برتوكيماويات أساسية          
ومن هنا جاء دخول الدول املصدرة للنفط يف الصناعات                   .  )57(حتويله إىل منتجات هنائية ومتخصصة           

ف تنمية مواردها األساسية خاصة وأن احتياطي النفط اخلام يف األقطار العربية، بلغ حوايل                  البرتوكيماوية هبد 
، مما يعين أ�ه سيبقى قادراً على تغذية                 %20.4من االحتياطي العاملي واحتياطي الغاز الطبيعي               % 66

من اال�تاج العاملي   % 35.8الصناعات البرتوكيماوية لفرتة طويلة خاصة وأن اال�تاج العربي من النفط مل يتجاوز               
وتتوافر باالضافة إىل ذلك مصايف تكرير للبرتول بطاقة ا�تاجية قد تصل إىل                     . ) 58(فقط  % 7.2ومن الغاز    

من طاقات التكرير العاملية مما يوجد مصدراً لبعض املواد              % 10 مليون برميل يومياً والذي ميثل           7.5حوايل  
                                           

)52(  
   .266 : 3/25ملحق  : 1994التقرير االقتصادي العربي املوحد،   

)53(  
 .68: الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره   

)54(  
، القاهرة  وقائع مؤمتر الطاقة العربي اخلامس      ،  "عة البرتوكيماويات يف الوطن العربي      آفاق صنا "املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،           

 .195 : 1994، الد السادس، 1994  مايو 7-10 
   .68:الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره     )55(
  .املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مرجع سبق ذكره    )56(
 .754ق املرجع الساب     )57(
 .املرجع السابق   )58(
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وتسعى الكثري من الدول العربية املصدرة للنفط            .   هذه األقطار   األولية الالزمة للصناعات البرتوكيماوية يف       
 .) 59(لتوسيع املشاريع القائمة باالضافة إىل ا�شاء جممعات صناعات برتوكيماوية جديدة 

  واليت تعترب إحدى املدخالت اهلامة لال�تاج الزراعي خاصة            األمسدة الكيماوية أما خبصوص صناعة      
 وتغذية النباتات فقد حققت هبا الدول العربية بشكل عام ودول اخلليج العربي بشكل                فيما يتعلق بتحسني الرتبة   

فقد تطور ا�تاج األمو�يا بشكل كبري خالل العقدين                . خاص اكتفاء ذاتياً عالياً خاصة يف اليوريا واألمو�يا                
 3.9 إىل    1970 ألف طن سنوياً عام          330املاضيني حيث زادت الطاقة اال�تاجية للدول اخلليجية من                

والختتلف الصورة كثرياً فيما خيص اليوريا والذي زادت طاقة ا�تاجها من                    . 1993مليون طن سنوياً عام        
وقد أدى وجود مثل هذه املواد إىل اجتاه  .  )60( 1993  مليون طن عام      3.9 إىل   1970 ألف عام    840

 األمسدة املركبة والسوبر فوسفات،         هذه الدول إىل ا�شاء صناعات هنائية من األمسدة الكيماوية مثل ا�تاج                    
 .واألمسدة السائلة 

 
 قطاع الزراعةقطاع الزراعةقطاع الزراعةقطاع الزراعة.   .   .   .   2 

 يعترب توجيه جزء من الفوائض النفطية لقطاع الزراعة ضرورة ملحة ذات أبعاد اسرتاتيجية واضحة                     
ن ضآلة  وعلى الرغم م   .  وذلك �تيجة ألمهية هذا القطاع وما يوفره من سلع غالباً لالستهالك احمللي                .  املعامل

                          املوارد األرضية واملائية يف دول جملس التعاون ، واليت يعترب أساساً لتطور هذا القطاع، اال أ�ه مت توجيه جزء
 .كبرياً من الفوائض النفطية لتطوير قطاع الزراعة مما ا�عكس على حجم الفجوة الغذائية هلذه األقطار

مجايل يف الدول العربية املصدرة للنفط حوايل            لقد بلغ متوسط مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اال                 
يف �فس الوقت بلغ متوسط �صيب الفرد من            .  1995عام  % 4.7 ارتفع ليصل إىل       1985عام  % 3.2

الناتج الزراعي، والذي خيتلف من منطقة ألخرى بناء على عدد السكان الزراعيني ودخل الفرد، يف الدول                           
 ، وقد استفاد قطاع     )61( 1985 دوالر عام    266 مقار�ة بــ    1995 دوالر عام    399املنتجة للنفط حوايل    

الزراعة إىل حداً كبرياً من االستثمار يف البنية التحتية يف األقطار العربية املصدرة للنفط ومن املساعدات اليت                       
صيب وبالتايل يالحظ ارتفاع متوسط �     .  حصل عليها املزارعون هبدف زيادة اال�تاج الزراعي يف هذه األقطار            

                                           
 ألف طن سنوياً حبيث ينتهي العمل به         650تقوم الكويت حالياً بإ�شاء جممع صناعات برتوكيماوية ال�تاج االثيلني ومشتقاته بطاقة ا�تاجية                  )59(

شروع آخر يف عمان     ألف طن سنوي،وم    485وحتيط كذلك ال�شاء مشروع اجلازولني يف جبل علي بدبي بطاقة ا�تاجية                . 1997عام   
67:ا�ظر الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره       ( ألف طن سنوياً   260القامة جممع برتوكيماويات ال�تاج بويل اثيلني بطاقة ا�تاجية تصل إىل             

.( 
 

  . 108الصندوق العربي لالحتاد االقتصادي واالجتماعي ، مرجع سبق ذكره ،    )60(

)61(   
انظر كذلك   . 28-27 : 1996ل العربية وآخرون ، التقرير االقتصادي العريب املوحد ،          األمانة العامة جلامعة الدو    
  . 247 : 3/1امللحق 
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 . )62( وكذلك مقار�ة بالدول العربية األخرى           1985 مقار�ة بعام        1995الفرد من الناتج الزراعي عام            
ويعكس  تطور �صيب الفرد من صايف الواردات الزراعية مدى تطور ا�تاجية قطاع الزراعة يف هذه األقطار                           

 إىل  1985الر عام     دو 386حيث اخنفض �صيب الفرد من صايف الواردات يف دول جملس التعاون من                        
وعلى الرغم من ارتفاع �صيب الفرد من صايف الواردات الزراعية يف هذه                  . )63( 1995 دوالر عام     287

 يشري اال أن جزء كبرياً      1985 مقار�ة بــ    1994الدول مقار�ة بالدول العربية األخرى ، اال أن اخنفاضه عام             
الذي تأثر باالستثمارات يف البنية التحتية هلذا القطاع �تيجة          من السلع الزراعية أصبح يغطي من اال�تاج احمللي و         

 .لتوفر فوائض مالية من قطاع النفط
وتعترب اململكة العربية السعودية مثاالً جيداً على تطور القطاع الزراعي حيث أدت سياسة دعم                             

دية من القمح مما أدى إىل بلوغها        املزارعني ، واليت اتبعتها احلكومة خالل السنوات املاضية إىل زيادة ا�تاج السعو              
لقد أعطت  . مرحلة االكتفاء الذاتي واالجتاه إىل التصدير أو تقديم العون لألقطار العربية واالسالمية الفقرية                      

السياسة السعرية للمنتجني فرصاً للحصول على أسعار جمزية تفوق يف ارتفاعها األسعار العاملية بدرجة كبرية                       
وبالرغم مما يثار من حتفظات من قبل بعض االقتصاديني على سياسة دعم القطاع                      .تصل إىل مخسة أضعافها     

الزراعي يف هذه الدول بسبب ارتفاع تكلفة اال�تاج ، اال أن اهلدف الرئيسي السرتاتيجية التنمية يف األقطار                           
من خالل   النفطية يبقى هو السعي لضمان هناية منظمة لعصر النفط عن طريق توسيع القاعدة االقتصادية                              

ختفيض سيطرة القطاع النفطي على االقتصاد الوطين وتنويع مصادر الدخل، مما يتطلب بناء قطاع اقتصادي                         
وقد ساعد توفر الفوائض املالية خالل العقدين املاضيني على االستثمار يف                  . متطور غري معتمد على النفط       

حيث كان هلا دوراً يف ا�تاج احملاصيل الشتوية         البنية التحتية مثل اقامة السدود وشبكات الري وصوامع الغالل           
وقد شجع ذلك على قيام صناعات ختدم القطاع الزراعي           .  األساسية كاحلبوب واألعالف وحماصيل التصنيع     

 .ومستلزمات اال�تاج حبيث يصبح هناك �وع من التكامل بني قطاعي الصناعة والزراعة
 
 ::::قطاع اخلدمات قطاع اخلدمات قطاع اخلدمات قطاع اخلدمات .   .   .   .   3

لعب دوراً متزايداً يف اقتصاد الدول العربية، النفطية والغري �فطية، خاصة                لقد بدأ قطاع اخلدمات ي       
بعد ارتفاع أسعار النفط ومن ثم تعاظم الثروة النفطية يف منتصف السبيعنات، حيث يزداد �صيب اخلدمات                       

فطية إىل  وقد أدت الثروة الن     .  يف الناتج احمللي االمجايل كلما ارتفع مستوى الدخل ومن ثم معدالت التنمية                    

                                           
)62(  

 يف الدول العربية ذات املوارد الزراعية مثل العراق وتو�س والسودان              1995بلغ متوسط �صيب الفرد من اال�تاج الزراعي عام             
 160لدول األخرى مثل األردن والصومال ولبنان وجيبوتي وموريتا�يا واليمن حوايل            دوالر ويف ا   286وسورية ومصر واملغرب     
  . دوالر يف العام �فسه 

  .36: 1996التقرير االقتصادي العربي املوحد،     )63(
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وهو ما ا�عكس بدوره على ارتفاع حجم        " Welfare State"األخذ مببدأ الدولة الراعية أو دولة الرفاهة          
وقد أدت  الفوائض النفطية ومن ثم خطط التنمية يف هذه األقطار إىل                        .  اال�فاق احلكومي على اخلدمات      

 بدوره إىل منو قطاع اخلدمات يف الدول          حدوث هجرة أيدي عاملة من الدول العربية الكثيفة السكان، مما أدى              
  .)64(املستقبلة هلذه العمالة

فلقد اتسع دور الدولة و�طاق عملها خالل العقدين املاضيني فأصبحت تقدم خدمات التعليم                                  
وقد مت إقامة �ظام للضمان االجتماعي باالضافة إىل        . والصحة، وتوفري التأمني االجتماعي والرعاية االجتماعية       

 الكثري من اخلدمات اال�تاجية، واليت تساعد على ا�تاج السلع أو ايصاهلا للمنتج أو املستهلك النهائي، مثل                  تقديم
و�تيجة لتطور مفهوم التنمية     . خدمات النقل والشحن والتجارة ، واملواصالت، وخدمات املصارف والتأمني               

طار إىل توفري احلاجات األساسية من       من جهة ولزيادة الوعي االجتماعي من جهة أخرى، فقد سعت هذه األق              
ومن هنا جند أن اال�فاق على اخلدمات احلكومية يف دول اخلليج العربي قد                 . تعليم وصحة ومسكن ومرافق      

ومما يعكس دور     .  )65( 1994 بليون  دوالر عام         38 إىل    1985 بليون دوالر عام        25.8ارتفع من    
 بليون دوالر عام    11.2 النفقات اجلارية لدول جملس التعاون من        العائدات النفطية يف قطاع اخلدمات هو ارتفاع      

  .)66( 1993  بليون دوالر عام 76.6، ومن ثم إىل 1980 بليون دوالر عام 41.8 إىل 1975
لقد كان النفط كذلك وراء �شوء قطاع جتاري وخدمي كبري واسع يف دول اخلليج العربي، حيث                             

مصريف قوي يقوم على تدوير الفوائض وادارة القروض الدولية والقيام                   خلقت ايرادات  النفط احلاجة لقطاع             
باالستثمارات الدولية، واكتساب خربات يف عمليات املتاجرة بالنقد األجنيب وادارة احملافظ املالية والعمليات                    

 منها   مصرفاً 117 حوايل   1993وقد بلغ عدد املصارف التجارية العاملة يف الدول اخلليجية عام            .  التجارية
 بليون  168 مصرفاً أجنبياً، يف حني بلغ امجايل موجودات هذه املصارف حوايل                  58 مصرفاً وطنياً و       59

وقد شهدت فرتة                      .)67(من موجودات املصارف العربية % 33، والذي ميثل حوايل 1993دوالر عام 
 يف اخلليج حيث ارتفع �صيب       الثما�ينات بالذات زيادة مطردة يف �صيب قطاع اخلدمات يف مجيع الدول النفطية              

عام % 61.4 إىل     1981عام   % 32.7قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي االمجايل  يف الكويت مثال من                         
  .)68( 1991عام % 40 إىل 1981عام % 20.2، وارتفع يف اململكة العربية السعودية من 1991

                                           
النفط والتنمية  ، يف معهد البحوث والدراسات العربية،          "النفط وقطاع اخلدمات  يف الوطن العربي          "علي عبد العزيز سليمان،           )64(

  .266-233 : 1993، العربية يف عقد التسعينات 
)65(  

 ، جداول    11، العدد    1996،   النشرة االقتصادية   مت حساهبا من قبل الباحث من األما�ة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية،                      
  . خمتلفة

  . 107/  ، مرجع سبق ذكره التنمية العربيةالنفط والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي ،   )66(
)67(  

دور املصارف اخلليجية يف توفري االحتياجات التحويلية لدول          "مأخوذ عن جاسم املناعي،      .  65: الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره       
  .23/10/1994-22الكويت ، التحديات واالسرتاتيجيات: العمل املصريف اخلليجي يف التسعيناتورقة مقدمة إىل مؤمتر " الس 

)68(  
 .1992، أبوظيب، 1991-1981 احلسابات القومية للدول العربيةمت  حساهبا من صندوق النقد العربي، . 241املصدر السابق   
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  :  :  :  : تتتتأثر عوائد النفط على التجارة اخلارجية وميزان املدفوعاأثر عوائد النفط على التجارة اخلارجية وميزان املدفوعاأثر عوائد النفط على التجارة اخلارجية وميزان املدفوعاأثر عوائد النفط على التجارة اخلارجية وميزان املدفوعا ))))جــجــجــجــ((((

تلعب التجارة دوراً رئيسياً يف حياة األمم االقتصادية واالجتماعية، بشكل عام والدول النامية بشكل                 
ورغم تزايد أمهية دور    . خاص حيث تعترب منشطاً للنمو والتنمية من خالل تنظيم استغالل املوارد االقتصادية              

ا مع العامل اخلارجي مل يتسارع اال مع ارتفاع                 التجارة العربية اخلارجية منذ عقد اخلمسينات، اال أن تطوره                
وقد زاد معدل منو        .  مستوى تصدير النفط العربي خاصة من  الدول اخلليجية منذ بداية السبعينات                            

، 1981الصادرات العربية بشكل كبري  جداً بسبب ارتفاع أسعار النفط  خالل السبعينات وحتى عام                              
  .)69(بح باالمكان متويلها بفضل الفوائض النفطيةوحدث ارتفاع يف  حجم الواردات اليت أص

مبا أن معظم صادرات الدول العربية بشكل عام، والدول املصدرة للنفط بشكل خاص، هي من املواد           
األولية والوسيطة واليت تعتمد اعتماداً مباشراً على منو االقتصاد العاملي، فإن ارتفاعها حيسن من موازينها                             

يرادات حكوماهتا، اليت تقوم بدورها باستعمال هذه االيرادات للتأثري على النشاطات                      اخلارجية ويزيد من ا      
وبالتايل ميكن استخدام قسم من العائد من الصادرات السترياد السلع االستهالكية                . )70(االقتصادية املختلفة    

وكما الحظنا فإن   .ارجيةوالرأمسالية  أو متويل صناعات احالل الواردات أو بناء صناعات موجهة لألسواق اخل              
الصورة األساسية اليت عكست أوضاع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية هي تنامي صادرات النفط                          

وقد تواىل   . 1980 بليون دوالر عام      216.9 إىل   1973 بليون دوالر عام      11.6خالل السبعينات من     
  بليون دوالر  2.3ارتفعت الواردات من    وقد  .  1995 بليون دوالر عام     92.6اهلبوط بعد ذلك ليصل إىل      

مما يعين أن اخنفاض        . 1995 بليون عام       60 و     1980 بليون دوالر عام          32.8 إىل     1971عام   
 مل يصاحبه  اخنفاض مماثل يف الواردات مما �تج عنه اخنفاض  يف حجم الفائض لدى                  1981الصادرات بعد عام    

 .هذه األقطار
فحجم الواردات اليتحدد فقط حبجم االيرادات      . يف التجارة اخلارجية    هناك أسباباً كثرية هلذا النمط       

النفطية، وإمنا بعوامل أخرى قد تساهم يف متويل الواردات مثل عائد االستثمارات اخلارجية أو االقرتاض من                          
ره كذلك يعترب معدل امليل لالسترياد من العوامل اليت تساهم يف حتديد حجم الواردات والذي بدو                        .  اخلارج

وقد تضاعف هذا املعدل يف الدول النفطية تقريباً خالل             .  يعكس مستوى معيشة وعادات استهالك معينني        
 و�تيجة الستخدام جزء رئيسياً من عائدات النفط يف متويل الواردات فقد                            )71(.1990-1970الفرتة   

                                           
تنمية املشكالت االقتصادية املعاصرة ومستقبل ال        ، يف     "التجارة العربية اخلارجية واملوارد  األولية          "حممد سعيد النابلسي،           )69(

  .393-331 : 1990، اجلزء األول، دار الرازي، بريوت، العربية 
)70(  

تأثري التغري يف الصادرات النفطية على اقتصادات الدول العربية املصدرة للبرتول وعلى                        "شوكت محودة  ومظفر الربازي،             
  . 106  :1987 ، 2 ، العدد 113 ، الد النفط والتعاون العربي، " جتارهتا اخلارجية 

 .للمزيد ا�ظر شوكت محودة ومظفر الربازي، مرجع سبق ذكره    )71(
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 ومن ثم    1985عام  % 27.3تطورت �سبة الواردات إىل الناتج احمللي االمجايل يف هذه الدول لتصل حوايل                   
ويعكس ارتفاع هذه النسبة درجة إ�فتاح هذه االقتصادات مما جيعلها عرضه                       .  ) 72(1994عام   % 30

للتقلبات اليت حتدث يف اقتصادات الدول الصناعية خاصة وأن هناك تركيزاً جغرافياً واضحاً يف جتارة دول                          
إىل الناتج احمللي    ) واردات+ صادرات  ( التجاري    وقد بلغت �سبة التبادل      .  )73(جملس التعاون اخلارجية      
مما يعين اعتماد دول الس يف تنمية اقتصاداهتا على             .  ) 74(1994عام  % 74.1االمجايل يف هذه الدول       

 .صادراهتا وعلى االسترياد يف تلبية واشباع احلاجات األساسية للسكان
ئدات الصادارت النفطية، اال أن امليزان             ورغم الزيادة يف الواردات واليت صاحبت الزيادة يف عا                     

 إىل  1986 بليون دوالر  عام         9.8التجاري يف هذه الدول قد متيز بوجود فائض والذي ارتفع من حوايل                      
وقد ) . 4( ، جدول رقم      1994 بليون دوالر عام      32.2  ومن ثم إىل       1990 بليون دوالر عام      14.6

 . )75( 1993من الناتج احمللي االمجايل هلذه الدول عام           % 11.5شكل الفائض يف امليزان التجاري حوايل          
 إىل  1986 باليني  دوالر عام         10غري أن احلساب اجلاري قد متيز بوجود عجز مستمر ارتفع من حوايل                       

  بليون دوالر عام 25.9
ومن هنا فقد    ).4(، جدول رقم       1994 بليون دوالر عام         4.7، اال أ�ه حتول اىل فائض بقيمة               1990
ت الدول املصدرة للنفط جتميع فوائض مالية ضخمة من عائداهتا النفطية �تيجة للفائض يف احلساب                       استطاع

اجلاري ويف ميزان  املدفوعات واليت مثلت احتياطاً اسرتاتيجياً  ومصدر متويل رئيسي للواردات سواء                                    
 .االستهالكية أو الرأمسالية منها

 
  :  :  :  : أثر عوائد النفط على البيئةأثر عوائد النفط على البيئةأثر عوائد النفط على البيئةأثر عوائد النفط على البيئة ))))دددد((((
تأثري االجيابي اهلائل للنفط يف تنمية األقطار العربية املصدرة له، إال أن هناك بعض اآلثار السلبية  رغم ال   

الغري مباشرة ، للنفط على اقتصادات هذه الدول، والعرض هلا هنا اليعين، بأي حال من األحوال، الرتكيز                               
 .ول هلا والتعامل معهاعليها، وإمنا رفع درجة الوعي هبذه اآلثار ملا قد يساعد يف إجياد حل

فعلى الرغم من تزايد معدالت النمو االقتصادي النسيب للدول املصدرة للنفط، إال أن النمط العام                               
لصادراهتا مل يتغري بشكل جذري حيث أن املواد والسلع األولية الزالت تشكل النسبة الكبرية من ايرادات هذه                   

                                           
جداول  رقم    :1996،  النشرة االقتصادية مت حساهبا من قبل الباحث من األما�ة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية،                        )72(

 7/27.  
)73(  

 . صناعية املمثلة بأروبا والواليات املتحدة األمريكية واليابانمن واردات دول جملس التعاون مصدرها الدول ال% 60حوايل   
)74(  

  .27 ، 7جداول  : 1996 ، 11النشرة  االقتصادية،  العدد األما�ة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية ،   
)75(  

  .328  : 6/7، ملحق 1994مت حساهبا من قبل الباحث من التقرير االقتصادي العربي املوحد،   
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من % 31لنظر خالل الثما�ينات، ومبعدل يصل إىل حوايل         فقد اخنفضت أسعار النفط بشكل ملفت ل       .  الدول
 ، مما أدى إىل تدهور معدل التبادل التجاري هلذه الدول حيث أهنا أصبحت                 )76(1985املعدل العام يف سنة      

مما دفع باألقطار العربية املصدرة للنفط، حتت هذه                 .  حتصل على موارد أقل مقابل صادرات �فط أكثر                
 ادة ا�تاجها من النفط وزيادة الكميات املصدرة األمر الذي أدى إىل استنزاف مستمر لقاعدة الظـــــروف، إىل زي

ومن أجل احلصول على �قد أجنيب وعائد صادرات مرتفع زادت هذه الدول من ا�تاج . املوارد البيئية والطبيعية
 .ة للتجديدالنفط اخلام والذي احلق ضرراً يف قاعدة املوارد البيئية كو�ه سلعة غري قابل

إال أ�ه ليس بالضرورة أن تتعارض االعتبارات البيئة مع اعتبارات النمو االقتصادي، فرتشيد استغالل                    
واستخدام الطاقة ميكن أن يرفع كفاءة مصادر الطاقة ويف �فس الوقت خيدم األغراض البيئية من خالل احلفاظ                     

ناك أبعاداً بيئية لربامج التنمية، فإن حتقيق هذه الربامج             ومبا أن ه    . )77(على هذه املوارد الغري قابلة للتجديد       
) النفط(حيتاج إىل استهالك كميات كبرية من الطاقة، وبالتايل أصبحت موضوعات البيئة والتنمية والطاقة                             

فال ميكن استمرار عملية التنمية على أساس            .  مرتبطة مع بعضها البعض بعالقات تكامل واعتماد متبادل              
 البيئــــة والــموارد الطبيعية، كما أ�ه الميكن محاية البيئة واحلفاظ عليها يف ظل ظروف اقتصادية معينة تـــدهــور 

  .)78(يتطلب العمل على رفع مستوى املعيشة من خالل حتقيق تنمية مستدمية 
 

النفط   باالضافة إىل استنزاف املوارد الغري متجددة، هناك آثاراً ومشاكل بيئية مرتتبة على ا�تاج                        
تتمثل يف إدارة املياه املنتجة مع النفط، والتخلص من الغاز املصاحب، ومنع تسرب النفط والغاز من األ�ابيب أو         

وتساهم عمليات تكرير النفط يف تلوث كل من اهلواء واملاء حيث تنبعث  بعض الغازات امللوثة مثل              .  اخلزا�ات
إال أن هذه اآلثار البيئية يعترب أقل ضرراً من آثار              . يرتوجنيأول وثا�ي أكسيد الكربون وأكاسيد الكربيت والن         

فقد .  ) 79(استنزاف املوارد الغري قابلة للتجديد خاصة وأن هناك تقنيات حديثة وطرق ملعاجلة مثل هذه اآلثار            
منع حقق  التطور يف هذه الصناعات تقدماً ملحوظاً يف محاية البيئة، وذلك يف احلد من ا�بعاث امللوثات أو                                

ومبا أن معظم الدول العربية املنتجة للنفط  تعترب حديثة العهد يف هذه الصناعات فقد راعت املعايري                     .حدوثها
  .)80(البيئية بشكل جيد يف الوقت الذي تتابع به التطورات التقنية العاملية يف هذا اال

الدول املصدرة له وإمنا ميتد       غري أن تأثري النفط على تنمية االقتصادات العربية اليقتصر فقط على                     
 .ليؤثر وبشكل اجيابي، على اقتصادات الدول العربية األخرى، كما سنرى يف اجلزء القادم

                                           
)76(  

 .169 : 1992، مكتبة املهند، الكويت، البيئة والتنمية املستدميةعبد ا الكندري،   
  .185: املرجع السابق    )77(
العربي  قة مؤمتر الطا، "البيئة والتنمية والطاقة"منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي،     )78(

 .275-338 : 1994، الد الرابع، 1994 مايو 7-10، القاهرة اخلامس 
  .للمزيد ا�ظر املرجع السابق   )79(
)80(  

 .305-303املرجع السابق،   
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 :::: النفط والتنمية يف االقطار العربية الغري �فطية النفط والتنمية يف االقطار العربية الغري �فطية النفط والتنمية يف االقطار العربية الغري �فطية النفط والتنمية يف االقطار العربية الغري �فطية) ) ) ) 2((((
 

مثل ما أتاحت االيرادات النفطية للدول العربية املصدرة للنفط، وبشكل مباشر، فرصاً كبرية للنمو،                     
 أتاحت للدول العربية األخرى، وبشكل غري مباشر، فرصاً وامكا�يـــات هائــــلة للتطـــور ا�عكــست على معظم

فقد �الت هذه األقطار مكاسب كبرية �تيجة للتطور والتوسع االقتصادي الذي ساد               .   القطاعات االقتصادية 
تاج عرب احلدود من خالل ا�تقال األيدي العاملة إىل           يف املنطقة العربية النفطية، مما ساعد على ا�تقال عوامل اال�           

الدول املصدرة للنفط للمسامهة بتنميتها ومن ثم حتويل جزء من دخلها إىل بلداهنا األصلية من جهة وا�تقال                            
راس املال على شكل منح وقروض واستثمارات حكومية وغري حكومية من الدول املصدرة للنفط إىل البلدان                   

وقد سامهت العوائد النفطية يف رفع درجة التنسيق والتكامل االقتصاديني            .  )81( جهة أخرى    الغري �فطية، من  
وقد . حيث زادت املشاريع املشرتكة  مما أدى إىل �وع من الرتابط يف املصاحل واملسؤوليات بني األقطار العربية                      

 العمل العربي املشرتك من        على فرص التنمية وعلى      1973بدى واضحاً أثر ارتفاع أسعار النفط بعد عام               
  .)82(خالل الصناديق االمنائية القطرية واالقليمية والدولية اليت مت إ�شائها ملثل هذه األغراض

و�تيجة لتداخل أثر عوائد النفط على املدفوعات مع أثرها على التنمية البشرية وعلى القطاعات                             
 العربية الغري �فطية ، بعكس النفطية ، من خالل عدة     االقتصادية ، فسوف يتم تناول دور النفط يف االقتصادات        

تدفق ) جـ(تدفق العون االمنائي العربي         ) ب(حتويالت العاملني يف الدول النفطية ،              ) أ(مؤشرات تتمثل يف       
 . االستثمارات العربية باالضافة إىل املشروعات املشرتكة 

 
 ::::نفطيةنفطيةنفطيةنفطيةأثر عوائد النفط على حتويالت العاملني يف الدول الأثر عوائد النفط على حتويالت العاملني يف الدول الأثر عوائد النفط على حتويالت العاملني يف الدول الأثر عوائد النفط على حتويالت العاملني يف الدول ال)  )  )  )  أأأأ((((

                                           
 1983، 1، العدد 9 الد ،النفـط والتعــاون العربـي،  "العوائد النفطية من خالل الصناديق العربية يف تنمية العامل الثالث         "حممد العمادي،      )81(

 : 13-73.  
بدأت أول حماولة جادة لربط النفط العربي بالعمل االقتصادي العربي املشرتك وذلك فـي الكويت مـن خـالل إ�شاء الصندوق الكوييت للتنمية                      )82(

خالل منحها القروض الالزمة لتنفيذ        وذلك هبدف مساعدة الدول العربية يف تنمية اقتصادها من                 31/12/61االقتصادية العربية يف       
ومت تأسيس الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي والذي لعبت الدول النفطية دوراً كبرياً يف إ�شائه ويف يناير                   .  خططها للتنمية  
السعودية، الكويت، ليبيا،   (نفط   ثم تأسيس منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول هبدف التعاون بني أعضائها يف جمال صناعة ال                 1968 
باالضافة إىل ذلك فقد ساعدت زيادة العوائد النفطية على إ�شاء عدة                      ).  أبوظيب، قطر، البحرين، اجلزائر، العراق، سوريا، مصر              
تنميـة ، الصندوق العراقي لل    )1975(، الصندوق السعودي للتنمية      )1974(صناديق مثل صندوق أبو ظيب لالمناء االقتصادي العربي              
هبدف ) 1976(وقد ساهم النفط يف ا�شاء صندوق النقد العربي          ). 1972(، املصرف العربي اللييب اخلارجي      )1974(اخلارجية     

الدول العربية النفطية يف إ�شاء مؤسستني ماليتني أحدمها البنك االسالمي للتنمية                وقد سامهت    .  للدول األعضاء   موازين املدفوعات  دعم 
، املعهد  النفط واملشروعات العربية املشرتكة    ا�ظر علي عتيقة ومسيح مسعود،        ) )1976( األوبك للتنمية الدولية      وصندوق) 1975( 
 .91-23 : 1988العربي للتخطيط بالكويت، مؤسسة الكميل، الكويت،  
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لقد ساعد النفط خاصة منذ بداية السبعينات على ا�تقال العمالة من الدول العربية غري املنتجة                             
للنفط مثل األردن وفلسطني ومصر والسودان إىل الدول املنتجة خاصة يف اخلليج العربي، وذلك الخنفاض                             

نفطية وحاجتها إىل العمالة الوافدة     مستوى الدخل يف الدول الغري منتجة من جهة وحمدودية السكان يف الدول ال              
 وما ترتب عليه من خطط تنمية وزيادة حجم          1973وقد أدى ارتفاع أسعار النفط عام        .  من جهة أخرى    

 ألف  679اال�فاق بالدول النفطية إىل اتساع �طاق ا�تقال األيدي العاملة العربية حيث ارتفع عددها من حوايل                  
 ومن ثم إىل    1975 مليون عامل عام      1.1يف السعودية والكويت إىل       معظمهم   1973عامل قبل أكتوبر عام      

مما يعين أهنا زادت بأكثر من ضعفني و�صف خــــــــالل السبعينــــــات              .  )83( 1980 مليون عامل عام      1.7
 و  )84( 1991ـــون  عامل عام      مليـــ 4.35وقـــــــد بلـــــــغ حجــــــم العمالـــــــة العربيـــــــة يف الدول النفطيـــــــة           

وقد احتلت مصر املركز األول بني الدول العربية املصدرة للعمالة تليها اليمن              . ) 85( 1994 مليون عامل    5.4
 ثم األردن 

يف �فس الوقت احتلت السعودية املركز األول بني الدول العربية املستقبلة                   .  وفلسطني معاً ومن ثم السودان       
 .  للعمالة 

سهمت حتويالت العاملني الرمسية بشكل كبري يف رفع معدالت التنمية يف أقطارهم املعنية من                        وقد ا  
خالل رفع مستوى املعيشة وزيادة حجم االستهالك واالدخار وختفيض �سبة البطالة فيها،  باالضافة إىل توفري                     

وعلى .  يف امليزان التجاري       مورداً مالياً من موارد النقد األجنيب مما يدعم ميزان املدفوعات وخيفض العجز                  
الرغم من عدم توفر احصائيات دقيقة عن حتويالت العاملني يف الدول النفطية، اال أن هناك تقديرات تقول بأن                          

  .)86(من التحويالت الرمسية يف الدول العربية الغري �فطية هي من دول �فطية % 90
 5333 إىل   1973 مليون دوالر عام      339لقد ارتفع حجم التحويالت الرمسية العربية من حوايل            

).  5( ضعفاً خالل السبعينات، ا�ظر جدول رقم              15، حيث زادت بأكثر من        1980مليون  دوالر عام       
 �تيجة حلرب اخلليج، اال أهنا عادت وارتفعت           1991 مليون دوالر عام       4897ورغم اخنفاضها لتصل إىل       

                                           
)83(  

  .30-29علي عتيقة ومسيح مسعود، مرجع سبق ذكره   
)84(  

  .83:  واالجتماعي، مرجع سبق ذكره الصندوق العربي لالمناء االقتصادي  
 :مأخوذ عن  

، ESC WA various reports about labor supply in Western Asia.  

)85(  
  . 65 : 1996 ، 11 ، العدد النشرة االقتصاديةاألمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية ،  

)86(  
  .83االقتصادي واالجتماعي ، مرجع سبق ذكره علي عبد العزيز ، الصندوق العربي لالحتاد   

يعود عدم توفر إحصائيات دقيقة عن هذه التحويالت إىل طبيعة بيا�ات موازين املدفوعات واليت تنشر كل التحويالت الرمسية                            
الت الرمسية املعلنة   الواردة للبالد املعنية من اخلارج بدون حتديد الدول النفطية أو غريها من جهة وإىل أهنا تتضمن فقط التحوي                      
واليت تتم عن طريق البنوك املعتمدة، مما يعين أهنا التشمل على التحويالت من خالل الطرق الغري رمسية أو قيمة السلع اليت                                      
    .من جهة أخرى) التحويالت العينية(يدخلها العاملون يف اخلارج إىل أقطارهم  
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1973موع الرتاكمي هلذه التحويالت خالل الفرتة       وقد بلغ ا  .  1992 مليون دوالر عام     7622لتصل إىل   
وقد سامهت هذه التحويالت يف حدوث هنضة يف اقتصاديات الدول            .  بليون دوالر  92.7 حوايل   1992-

وكان الرتفاع مستوى معيشة العمالة         .  املصدرة للعمالة خاصـــــــة يف قطاعات التشييد والبناء واخلدمات              
أثراً كبرياً على �وعية ومستوى اخلدمات اليت أصبحت مطلوبة عند عودهتم إىل                      املهاجرة يف الدول النفطية         

بالدهم، مما أدى إىل زيادة خدمات النقل والشحن وطاقات املطارات واملوا�ىء وخدمات اهلاتف والربيد                             
  .)87(والسياحة 
أمهيتها يف اقتصادات   وتعكس �سبة التحويالت الرمسية إىل الناتج القومي االمجايل وملوازين املدفوعات              

فقد بلغت �سبة التحويالت إىل الناتج القومي االمجايل يف املتوسط خالل الفرتة                          . الدول املصدرة للعمالة        
ويف �فس الوقت    . )88(يف مصر   % 10.2يف األردن ، و     % 22.3يف اليمن ،    %25 حوايل   1973-1990

من وارداهتا عام     % 12.5رة للعمالة و       من صادرات الدول املصد      % 21، وبينما كا�ت متثل التحويالت           
وقد  .  )89( 1992من وارداهتا عام     % 28.2من صادراهتا و     % 70.5 ،  ارتفعت لتصل إىل          1974

 قد مت تغطيتها من      1985من فاتورة االسترياد من السودان عام         % 89أشارت بعض الدراسات مثال إىل أن         
 )90( 1984من عجز امليزان التجاري يف األردن عام           % 61قبل حتويالت املغرتبني ، بينما غطت التحويالت           

ومن هنا يظهر األثر االجيابي املباشر لتحويالت العاملني يف اخلارج على اقتصادات الدول املرسلة من خالل  رفع                    
 مستوى  املعيشة والدخل وختفيض البطالة باالضافة إىل توفري موارد مالية بالعمالت األجنبية لتمويل الواردات                     

  .)91(وختفيض العجز يف امليزان التجاري 
 
  : : : : أثر العوائد النفطية على العون االمنائي العربي أثر العوائد النفطية على العون االمنائي العربي أثر العوائد النفطية على العون االمنائي العربي أثر العوائد النفطية على العون االمنائي العربي) ) ) ) بببب(((( 

املقصود بالعون االمنائي العربي يف هذه الدراسة هو التوظيفات االمنائية للعوائد النفطية خاصة اليت تتم                  
ائية العربية بعائدات الصادرات النفطية        فقد ارتبطت املساعدات االمن     .  عن طريق الصناديق العربية للتنمية       

لقد مكنت الثروة النفطية الدول العربية، خاصة بعد           . واليت اعتمدت على أسعار النفط وتطور الطلب عليه          
                                           

)87(  
النفط والتنمية العربية   ، معهد البحوث والدراسات العربية،       "خلدمات يف الوطن العربي   النفط وقطاع ا  "علي عبد العزيز سليمان،        

  .249 : 1993، يف عقد التسعينات 
انظر   )88(

P.van den Boogaerde, “ The Composition and Distribution of Financial Assistance From 
Arab Countties and Arab Regional Institutions”, Working paper 90167, IMF, Washington 
D.C. 1990 .  

 . الصندوق العربي ، مرجع سبق ذكره    )89 (
معهد التخطيط    " . آثار اخنفاض عائدات النفط على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف السودان                  " حممد أدهم علي ،           )90(

   . 259-240 : 1987العربية ، القاهرة ، فرباير ، القومي، آثار عوائد النفط على التنمية االقتصادية 
هناك آراء كثرية تعتقد بوجود آثار سلبية غري مباشرة هلذه التحويالت مثل تأثريها على أسعار الصرف وزيادة االستهالك                                    )91(

 .وبالتايل زيادة حجم الواردات االستهالكية باالضافة إىل ارتفاع األسعار ومن ثم معدالت التضخم 
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، من دخول حقبة جديدة فيما خيص مساعداهتا االمنائية حيث وجهت الدول العربية النفطية،                     1973عام  
قطار العربية جزءاً من عوائدها النفطية على شكل قروض طويلة األجل              خاصة يف دول اخلليج العربي، حنو األ        

وملعرفة دور العوائد النفطية    . وبأسعار فائدة منخفضة وهبات ومنح، ومسامهات يف مؤسسات التمويل الدولية          
الدعم يف دعم التنمية العربية فسوف تتطرق يف هذا اجلزء إىل حجم العون االمنائي العربي من جهة وإىل مصادر                    

 . وتوزيعه اجلغرايف والقطاعي من جهة أخرى
 
 ----::::حجم العون االمنائي العربي حجم العون االمنائي العربي حجم العون االمنائي العربي حجم العون االمنائي العربي .  .  .  .  1

 1973لقد حدثت طفرة يف حجم املساعدات االمنائية العربية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط عام                 
 بليون دوالر يف النصف       31.9 بليون دوالر يف النصف األول من السبعينيات إىل                7.7حيث ارتفعت من      

، اال أن العون االمنائي العربي حافظ على           1982وعلى الرغم من اخنفاض أسعار النفط عام            .  الثا�ي منها 
 بليون دوالر يف النصف األول من الثما�ينات وذلك �تيجة لرغبة الدول النفطية               32.7مستواه املرتفع ليصل إىل     

 املاحنــــــــة 
 

يف منتصف الثما�ينات بدأ العون االمنائي العربي بالتأثر باخنفاض أسعار          غري أ�ه    .  )92(بتنفيذ التزاماهتا السابقة    
-1985 بليون دوالر خالل الفرتة       15.3النفط حيث كان هناك اخنفاضاً واضحاً فيه حيث وصل حوايل             

 مقار�ة ب   1986 باليني دوالر عام      4.4وقد بلغت قيمة املعو�ات االمنائية للدول العربية حوايل             . 1989
 هي سنة األساس    1981ولو فرضنا أن    .  ، أي قبل اخنفاض أسعار النفط      1980يني دوالر عام      بال 8.2

، مما يعين تد�ي حجم      1981مما كا�ت عليه عام      % 45 مل تبلغ سوى      1986فإن مساعدات التنمية يف عام        
كس أثر اخنفاض    املساعدات العربية خالل الثما�ينات �تيجة لتدهور أسعار النفط يف األسواق العاملية مما يع                      

 بليون  13.7ومل يزد حجم العون االمنائي العربي عن            . )93(حصيلة الصادرات النفطية على املعو�ات االمنائية       
 1995-1970غري أ�نا لو �ظر�ا إىل الفرتة       ) . 6(دوالر خالل النصف األول من التسعينات ، جدول رقم           

منها من الدول    % 93.1 بليون دوالر، حوايل       102.7ككل لوجد�ا أن جمموع العون االمنائي العربي قد بلغ                
 .اخلليجية

لقد شكلت املعو�ات االمنائية �سبة مرتفعة من الناتج القومي االمجايل للدول املاحنة حيث بلغت �سبة                   
% 0.6 و   1980عام  % 4.9 و   1970من الناتج القومي االمجايل عام       % 5.6العون املمنوح من السعودية      

                                           
)92(  

 .158 : 1994،  التقرير االقتصادي العربي املوحداألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون،   
)93(  

، جملة العلوم االجتماعية  ،  "األبعاد الدولية واالقليمية واحمللية ملواجهة أزمة الديون اخلارجية للدول العربية املدينة              "مجيل طاهر،      
   .121-81 : 1993، 2/1العدد  ، 21الد  
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ويعود مثل هذا االخنفاض     . )94(على التوايل   % 1.4و  % 3.5،  %6.2غت يف الكويت    ، بينما بل  1995عام  
يف التسعينات ، ألزمة اخلليج وما ترتب عليها من اخنفاض العوائد النفطية وزيادة اال�فاق احلكومي، مما كان له                        

معها يف الدول الصناعية لوجد�ا     إال أ�ه لو قار�ا هذه النسبة        .  أثراً سلبياً على املعو�ات االمنائية للدول األخرى       
أهنا تفوقها كثرياً حيث مل تتجاوز �سبة العون االمنائي إىل الناتج القومي االمجايل لدول جلنة مساعدات التنمية                         

 التابعة 
 يف   1994عام   % 0.3  و       1990-1980خالل الفرتة     % 0.36ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية         

  .)95( من الناتج القومي االمجايل كهدف للمعو�ات الدولية امليسرة%0.70الوقت الذي حدد فيه �سبة 
وتعترب الشروط اليت تقوم  على أساسها القروض واملعو�ات االمنائية من الصناديق العربية أكثر يسراً من                  

ل غالبية القروض اليت حتصل عليها األقطار العربية من مصادر أخرى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وطو                      
وتتوقف شروط القروض كذلك على حالة البلد          .  )96(مدتي السماح والسداد، وبالتايل ارتفاع عنصر املنح           

  .)97(املضيف للمشروع االقتصادي حيث تقدم قروض ميسرة لألقطار العربية األقل منواً
 
 ----::::التوزيع اجلغرايف والقطاعي للعون االمنائي التوزيع اجلغرايف والقطاعي للعون االمنائي التوزيع اجلغرايف والقطاعي للعون االمنائي التوزيع اجلغرايف والقطاعي للعون االمنائي .  .  .  .  2

من املساعدات االمنائية العربية خالل الفرتة           % 63.9دية حوايل     لقد قدمت اململكة العربية السعو         
وقد شكلت املساعدات   %. 10.7واالمارات العربية املتحدة    % 16.5 تلتها الكويت بــ        1970-1995

 . )98( 1995-1970من إمجايل املساعدات العربية خالل الفرتة       % 93.1االمنائية من دول جملس التعاون      
 1986عام   %85.9ئي على العون العربي حيث بلغت حصة املساعدات الثنائية                          ويغلب الطابع الثنا     
وبالتايل فأن حصة املؤسسات متعددة األطراف يف العون االمنائي          . 1992عام  % 60.4اخنفضت لتصل إىل    

العربي تعترب منخفضة وقد حصلت مخس دول عربية وهي مصر وسورية واألردن واملغرب والسودان على                         
  .)99(ن العون العربيم% 75حوايل 

وقد كان الدور الرئيسي يف العون االمنائي العربي لصناديق التنمية العربية سواء الوطنية منها أو                                  
منها .  االقليمية حيث ا�ساب العون االمنائي العربي الذي قدمته الدول النفطية عرب عدة قنوات رئيسية                             

كوييت، وصندوق أبو ظيب والصندوق  السعودي والصندوق           الصناديق الوطنية لتمويل التنمية مثل الصندوق ال         
                                           

)94(  
 .، سنوات خمتلفة التقرير االقتصادي العربي املوحداألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون،   

 .156:1994التقرير االقتصادي العربي املوحد        )95(
وترتامح فرتة  .  املستفيد داخل البلد الواحد      حسب املؤسسة املاحنة والبلد املستفيد والقطاع        % 7و  % 0.5ترتاوح أسعار الفائدة بني           )96(

  .  سنة، بينما ترتاوح فرتات السماح بني سنة إىل عشر سنوات30 إىل 20السداد بني  
 .36: حممد العمادي، مرجع سبق ذكره     )97(
  .347 : 11/1 ، ملحق 1996التقرير االقتصادي العربي املوحد ،     )98(
 .161 : 1994التقرير املوحد،     )99(



  
27

العراقي واملصرف اللييب، ومؤسسات التمويل االمنائي متعددة األطراف اليت تسهم الدول النفطية يف ا�شائها مع                      
دول عربية أخرى مثل الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي وصندوق األوابك للتنمية وصندوق                    

 والبنك االسالمي، الصناديق اليت تنشئها الدول العربية النفطية بالتعاون مع الدول الصناعية مثل                     النقد العربي 
  .)100(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ويعكس حجم التمويل العربي من صناديق التنمية مقار�ة بالتمويل الذي حصلت عليه األقطار العربية                   
.  صناديق يف تنمية اقتصادات األقطار العربية املستقبلة هلذا العون              من مصادر أخرى أمهية مسامهة هذه ال           

فقد بلغ اموع الرتاكمي اللتزامات العمليات التمويلية ملؤسسات التنمية العربية الوطنية واالقليمية حتى هناية عام          
اللتزامات، من امجايل ا    % 25 ، ساهم البنك االسالمي بنحو             )101( بليون دوالر    42.1 حــــــوايل     1995

 والصندوق 
(%15.2والصندوق السعودي    %18،والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي،      %20.1الكوييت ب    

102 (. 
قطاعياً ، تستند الصناديق العربية االمنائية  يف اختيارها للمشاريع اليت متوهلا إىل عدة معايري مثل                              

ية ، أوليـــــة املشروعات املشرتكة واملشروعات اليت هلا تأثري على               التزاماهتا بأولويات الدولة املستضيفة االمنائ      
وقد مثلت القروض املقدمة     .  التنمية البيئية واهلياكل االقتصادية باالضافة إىل املشروعات املستقطبة لألموال           

ما قطاع النقل    بين% 27من الصناديق العربية الوطنية واالقليمية لتمويل قطاع الطاقة يف الدول النامية حوايل                       
ومل ختتلف الصورة كثرياً حتى        . )103(% 15وقطاع الزراعة    % 17.2وقطاع الصناعة      % 24واملواصالت  

، والنقل  %18  حيث بقي �صيب الطاقة من امجايل التزامات العمليات التحويلية حوايل                     31/12/1995
  .)104(% 17والزراعة % 17والصناعة والتعدين % 19واالتصاالت حوايل 

وبالتايل كان للعون االمنائي العربي دوراً كبرياً يف تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة يف األقطار العربية     
األخرى من خالل تطوير البنية التحتية مما ساعد على زيادة طاقتها ومن ثم قدرهتا على التعامل مع زيادة                                  

ع الطاقة الكهربائية واليت تعتمد عليها مشاريع             كذلك هناك أمهية كبرية لتطوير قطا          .  الصادرات والواردات  
وقد أدت املساعدات االمنائية كذلك اىل زيادة رقعة األراضي                 .صناعية كثرية تعترب ضرورية لعملية التنمية          

 .  الصاحلة للزراعة باالضافة إىل حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية يف الكثري من األقطار العربية
 

                                           
)100(  

  .26-22:  ا�ظر حممد العمادي، مرجع سبق ذكره   
  .354 :  1996التقرير املوحد     )101(
   . 354 : 11/8 ، امللحق 1996مت حساهبا من التقرير االقتصادي العربي املوحد ،     )102(
)103(  

 .34-33: حممد العمادي، مرجع سبق ذكره   
  . 354 : 1996قرير االقتصادي العربي املوحد ، مت حساهبا من الت   )104(
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     ية على االستثمارات العربية املباشرة والعمل العربي املشرتكية على االستثمارات العربية املباشرة والعمل العربي املشرتكية على االستثمارات العربية املباشرة والعمل العربي املشرتكية على االستثمارات العربية املباشرة والعمل العربي املشرتكأثر العوائد النفطأثر العوائد النفطأثر العوائد النفطأثر العوائد النفط) ) ) ) جججج((((
يعكس تدفق رؤوس األموال العربية والذي بدأ فعلياً يف منتصف السبعينات، وازداد مع تزايد الفوائض     

حجم ) 7(يبني جدول     .النفطية يف الدول اخلليجية، أثر النفط وعائداته على التنمية العربية بشكل عام                          
 املباشرة يف األقطار العربية وقيمة مسامهة الدول العربية فيها، وذلك بناء على بيا�ات                                          االستثمارات

 واحــــصائيــــات املؤسســــة العربيــة لالستثمار، واليت رأت ضرورة املؤسسة ضرورة أن تكون املشاريع مملوكة
من غري الدول املضيفة، وأن التقل       للمستثمرين العرب بالكامل أو مبلكية مشرتكة، وأن يكون به مسامهة عربية               

) 105( ألف دوالر أمريكي، وأن يكون مقاماً يف دولة عربية وعلى أسس جتارية               100حصة اجلا�ب العربي عن     

. 
وقد عكس حجم االستثمارات العربية اخلاصة يف األقطار العربية حجم التدفقات املالية الناجتة عن                   

لغ حجم االستثمارات الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج           فقد ب . الصادرات النفطية من سنة ألخرى     
. من إمجايل االستثمارات العربية     % 84.2 مليون دوالر أو ما �سبته           777.1 حوايل    1991العربية عام    

 مليون دوالر تلتها االستثمارات من       524.3وقد احتلت االستثمارات الوافدة من الكويت املركز األول بقيمة             
وقد احتلت مجهورية مصر العربية املرتبة األوىل من حيث االستثمارات              .  اململكة العربية السعودية   البحرين و 

وقد احتل القطاع املصريف واملايل املركز األول حيث             . )106( مليون دوالر   651.3الوافدة إليها واليت بلغت       
  يليه قطاع    1991ستثمارات لعام   من إمجايل  اال   %  57.5بلغت االستثمارات العربية يف هذا القطاع حوايل         

وقد ا�عكس اخنفاض     % . 4.7ومن ثم قطاع التجارة واملقاوالت واخلدمات             %) 33.6(الصناعة بنسبة     
أسعار النفط ومن ثم تزايد املصاعب االقتصادية اليت واجهت الدول النفطية يف النصف األول من التسعينيات                     

 مليون دوالر عام        308.1ربية حيث اخنفضت لتصل           على حجم االستثمارات اخلاصة يف األقطار الع               
  . )107(من دول جملس التعاون %) 50.2( مليون دوالر 154.5، جاء منها 1993
 مشروعاً استثمارياً حتى هناية      4815وقد سامهت االستثمارات العربية البينية املباشرة يف إ�شاء             
، وقدر حجم املسامهات العربية         )7(رقم    بليون دوالر جدول         26، تبلغ رؤوس أمواهلا االمسية           1992
من إمجايل رؤوس األموال املدفوعة ، يف حني احتلت مجهورية مصر            % 54.6 بليون دوالر أو ما �سبته       11.9

 بليون دوالر أو     3.35العربية املرتبة األوىل من حيث إمجايل حجم االستثمارات العربية الوافدة واليت بلغت،                 

                                           
املقصود هبا تدفقات رؤوس األموال النفطية، سواء من مواطنون عرب أو مؤسسات عربية مملوكة لفرد أو أفراد أو مقامه                                       )105(

 .كمشروع مشرتك، من قطر عربي آلخر هبدف إقامة مشاريع استثمارية هتدف إىل حتقيق الربح 
 املؤسسةالعربية لضمان االستثمار،      ،1991تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام            سسة العربية لضمان االستثمار،        املؤ    )106(

 .45:1992الكويت،  
 املؤسسةالعربية لضمان االستثمار،      ،1993تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام            املؤسسة العربية لضمان االستثمار،          )107(

 .52 : 1994ت، الكوي 
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ومما يعكس دور العوائـــد النفطيـــة يف هــــذا اخلصوص        . ستثمارات العربية اخلاصة  من إمجايل اال  % 28ما�سبته  
 بليون دوالر أو ما�سبته         7.6هو حجم االستثمارات الصادرة من دول جملس التعاون واليت بلغت حوايل                       

 .من إمجايل االستثمارات العربية البينية% 63.8
رب صورة أخرى  من صور تدفق رؤوس األموال بني األقطار              واليت تعت  املشروعات العربية املشرتكة  أما   

العربية، فلم تظهر إىل حيز الوجود وبشكل رئيسي إال يف منتصف السبعينات على أثر ارتفاع أسعار النفط ومن                   
لقد اتفقت عدة منظمات مبا فيها األما�ة العامة           .  ثم ازدياد العائدات النفطية لألقطار العربية املصدرة للنفط          

املشروع املقام وفقاً    "... على تعريف املشروع العربي املشرتك على أ�ه               1983امعة الدول العربية عام        جل
للقوا�ني السارية املفعول يف األقطار العربية واليت تشرتك يف إقامتها أطراف عربية يف بلدين عربيني أو أكثر سواء                        

 وهتدف إىل حتقيق منافع اقتصادية            كا�ت هذه األطراف مؤسسات قطاع عام أو خمتلطة أو قطاع خاص                       
وقــــد ســــاعـــدت مثل هذه املشاريع وهبذا املفهوم  على استخدام املوارد العربية من                        .  )108("ملمــــوسة

 خالل 
توسيع األسواق من جهة والتغلب على  �درة املوارد الطبيعية اليت تعا�ي منها بعض األقطار العربية من جهة                             

رغم حجم العقبات اليت واجهتها والزالت تواجهها هذه املشروعات مثل االزدواجية بني                      و .   )109(أخرى
املشروعات القطرية واملشروعات املشرتكة ، باالضافة إىل تأثر املشاريع بالظروف السياسية املتقلبة يف األقطار                 

قد ارتفع   ) دولية املشرتكة  العربية املشرتكة و العربية ال         (العربية، اال أن حجم رؤوس أموال هذه املشاريع                   
، 1986 بليون دوالر عام       35.7 مما أدى مثال إىل بلوغها          1973باستمرار منذ ارتفاع أسعار النفط عام          

 ). عربية-عربية (عبارة عن مشروعات عربية مشرتكة % 59.8 مشروعاً كان منها 830موزعة على 
على املرتبة األوىل من املشروعات       وقد استحوذت مشروعات قطاع املصارف واالستثمار والتمويل             

من  إمجايل رؤوس       % 40.7من إمجايل عدد املشاريع و           % 33.5العربية املشرتكة حيث بلغت �سبتها            
% 30.7من �احية العدد و       % 23.1األموال، تلتها يف ذلك مشروعات الصناعة التحويلية واليت تبلغ �سبتها                

أن ارتفاع األمهية النسبية الذي حيظى هبا قطاع التمويل بني                 والشك   . )110(من �احية املسامهة الرأمسالية        
املشروعات العربية املشرتكة يعين أن جزءاً كبرياً من رؤوس أموال املشروعات العربية املشرتكة موجه إىل                               

                                           
)108(  

املشروعات العربية املشرتكة يف االستثمارات البرتولية ودورها يف تعزيز                "،  )أبيكورب(الشركة العربية االستثمارات البرتولية          
 �يسان   20-15، حبث غري منشور، الدورة الرابعة عشر ألساليب صناعة النفط والغاز، الكويت                                 "االقتصاد العربي   
8:1995  . 

النفط اخل أ�ظر، علي عتيقة ومسيح مسعود،            ...للمزيد حول مفهوم املشاريع املشرتكة من حيث تطورها ومربرات إ�شائها                   )109(
  .125-71 : 1988، مؤسسة الكميل، الكويت، واملشروعات العربية املشرتكة 

  .78:  ، مرجع سبق ذكره النفط واملشروعات العربية املشرتكةمسيح مسعود ،  )110(
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عمليات مصرفية وتوظيف أموال حبيث ينصب اهتمامها على عمليات توظيف األموال قصرية ومتوسطة األجل                
  .)111(تمامها باالستثمار طويل األجل يف املشروعات االمنائية أكثر من اه
يف أقطار عربية  %) 61.4( مشروع عربي مشرتك     391 مشروعاً من إمجايل     240ويعكس وجود     

من املشاريع املشرتكة   % 28.1مثال استقرت   .  غري �فطية مدى استفادة هذه األقطار من املشاريع املشرتكة           
(يف بالد املغرب العربي % 8.7يف بالد املشرق العربي و % 23.3 مصر والسودان، و   يف 1988مع هناية عام    

112(.  
 
א::::אאאא א אא א אא א אא א  א
 

لقد عكست التطورات اليت استمرت خالل العقدين املاضيني يف قطاع النفط يف األقطار العربية                                
 أمهية النفط ودوره يف التأثري على اهلياكل االقتصادية هلذه             املنتجة له، وتداعياهتا يف األقطار العربية األخرى،        

وسيظل النفط يلعب دوراً رئيسياً يف التنمية العربية خالل العقدين القادمني، مما يتطلب استغالل                           . األقطار
 األقطار العربية للفرص اليت مينحها وجود هذا القطاع احليوي لديها من خالل احملافظة عليه واالستفادة من                              

وبينما تتعلق بعض التحديات بالقطاع النفطي وما يرتتب عليه من استقرار               .عوائده وتنويع مصادر الدخل فيها      
أسواق النفط باالضافة إىل العوامل البيئية ، يتعلق البعض اآلخر بالنشاطات االقتصادية الغري �فطية سواء يف                         

الصالح االقتصادي والغري منتجة مثل االستقرار        الدول املنتجة مثل القدرة على تنويع مصادر الدخل وبرامج ا             
 .السياسي باالضافة إىل االختالل يف اهلياكل االقتصادية 

 
 القطاع النفطي والغري �فطيالقطاع النفطي والغري �فطيالقطاع النفطي والغري �فطيالقطاع النفطي والغري �فطي: : : : حتديات أمام الدول النفطية حتديات أمام الدول النفطية حتديات أمام الدول النفطية حتديات أمام الدول النفطية )  )  )  )  1((((
 ::::قطاع النفط قطاع النفط قطاع النفط قطاع النفط ) ) ) ) أأأأ((((

ر العربية املنتجة   تشري الدالئل إىل أ�ه سيبقى للنفط دوراً رئيسياً يف حتديد مسارات التنمية يف األقطا                  
له، حيث سيبقى املصدر الرئيسي للطاقة مما يرتتب على ذلك من ازدياد الطلب عليه يف األسواق العاملية،                            

إال أن هناك متغريات وحتديات بعضها قطري أو إقليمي .  وبالتايل زيادة الطاقة اال�تاجية لألقطار العربية املنتجة  
مصدر للطاقة من جهة، وعلى أمهية الدول املنتجة له من جهة                        واآلخر دويل تؤثر على أمهيته كسلعة و              

وتعترب حماولة استشراف مستقبل قطاع النفط مهمة شاقة وعسرية �تيجة لصعوبة ، التنبؤ باستقرار                           .أخرى
                                           

)111(   
276 : 1993، دراسة غري منشورة، الكويـــــت،        العائدات النفطية وأثرها على عملية التنمية يف الوطن العربي         زياد عربية،     

. 
 2/3، جدول   1988 مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،        الواقع واآلفاق، : املشروعات العربية املشرتكة     مسيح مسعود،      )112(

 : 38.   
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أسواق النفط العاملية بسبب تؤثرها بالعوامل السياسية واالقتصادية واليت يصعب قياسها كمياً ، مما جيعل عملية                 
 . تشراف حمفوفة باملخاطر االس

     
 New Energy International(لقد متيز مطلع التسعينات بظهور �ظام طاقة عاملي جديد                
Order (                          متيز بوجود رواج �فطي كبري �تيجة لتطور التكنولوجيا املتبعة يف اال�تاج ولرغبة الدول املنتجة يف

ضعف قدرة األوبك يف التأثري على الصناعة النفطية                اجتذاب الشركات العاملية للعمل لديها من جهة ، وب                 
وقد صاحب ذلك سياسات واضحة      . ومتاسكها أمام األزمات اليت مرت هبا السوق النفطية من جهة أخرى               

لرتشيد استهالك النفط يف الدول الصناعية حيث مت ربط النفط بعوامل بيئية والذي صاحبها دعوة إلجياد                              
ع أن يكون له أثراً على الطلب على النفط خاصة إذا ما مت فرض ضريبة الكربون                      مصادر طاقة بديلة، مما يتوق     

وبالتايل ففي ظل ظروف وجود فائض يف العرض والذي مل يصاحبه زيادة يف الطلب ،                  .  )113(على النفط اخلام  
ئدات النفطية  فليس من املتوقع أن ترتفع األسعار، وغالباً ما قد تنخفض، مما سيكون له أكرب األثر على العا                            

  .)114(للدول العربية املصدرة للنفط، ومن ثم على مسار التنمية فيها بشكل عام 
للطلب على النفط عالقه مباشرة مبعدالت النمو االقتصادي يف الدول الصناعية والدول النامية على                     
ت زيادة أو اخنفاض     وبالتايل فإن احتماالت اال�تعاش أو الركود االقتصادي ستنعكس على احتماال              . السواء  

وقد اختذت هذه العالقة      .  الطلب على النفط  ومن ثم على النشاطات االقتصادية يف الدول املصدرة له                       
مسارات خمتلفة، إىل حدما، خالل العقدين املاضيني وذلك بناء على معدالت أسعار النفط من جهة وعلى                          

 )115(.رىامناط االستهالك وترشيده يف الدول املستهلكة من جهة أخ

(ومع فرض أن معدل منو الناتج احمللي االمجايل سيكون مثلما كان عليه خالل العشرين سنـــة املاضية                     

، وذلك رغم توقع اتساع السوق العاملي �تيجة للتوجه حنو حترير التجارة وإ�شاء منظمة التجارة الدولية ،                      ) 116
 دوالر،  21ثبات السعر احلقيقي لربميل النفط عند           وبافرتاض  . وزيادة دور التجمعات االقتصادية االقليمية       

وعدم اختاذ الدول الصناعية اجراءات لرتشيد استهالك النفط واحلد من الطلب عليه، فيتوقع ارتفاع الطلب                       

                                           
 .43-39: لمزيد حول عناصر النظام النفطي اجلديد، ا�ظر منى الربادعي، مرجع سبق ذكره ل   )113(
)114(  

 الثابتة  1990 دوالرات للربميل بأسعار عام       9توقعت بعض الدراسات يف أ�ه سينخفض سعر النفط العربي احلقيقي إىل حنو                  
، Petroliumا�ظر(  Econo mi st ، Sept e mber1991 : 41-43. (  

 بني معدل منو الناتج احمللي االمجايل ومعدل منو الطلب على النفط يف الدول                           1979-1975كا�ت العالقة خالل الفرتة           )115(
ورغم . منو يف الطلب على النفط       % 0.5منو يف الناتج احمللي االمجايل يؤدي إىل          % 1  مما يعين أن        0.5 : 1موجبة و�سبتها    الصناعية 

-1985 للفرتة 0.48 : 1 ألسباب كثرية، إال أهنا عادت لتصبح موجبة 1984-1980فرتة وجود عالقة سالبة خالل ال  
 ،  1992-1975ومل ختتلف الصورة كثرياً يف الدول النامية حيث كا�ت العالقة موجبة طوال الفرتة                    .  يف الدول الصناعية     1992

 ). 29: ماجد املنيف  ا�ظر (
 % .4.4ويف الدول النامية % 2.9مجايل السنوي يف الدول الصناعية خالل العشرين سنة املاضية بلغ معدل منو الناتج احمللي اال    )116(

::::الطلب على النفط الطلب على النفط الطلب على النفط الطلب على النفط  ....1
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. 2000 برميل يومياً عام     73.2سنوياً ليصل إىل    % 1.4على النفط خالل اخلمسة عشر سنة القادمة بنحو         
، وقد أشارت دراسات أخرى إىل توقع استمرار الطلب العاملي على            ) 117(2010  مليون برميل عام   81.7و  

 مليون برميل عام 80 وإىل 2000 مليون برميل يومياً عام     71 ليصل إىل    2010حتى عام   % 1النفط مبعدل   
2010 )118(.  
على  باإلضافة إىل ذلك تواجه صناعة النفط حتديات بيئية قد يكون هلا ا�عكاسات على الطلب                          

النفط وعلى عائداته ، حيث يعترب البرتول من أكثر السلع تعرضاً لفرض الضرائب، هبدف احلد من التلوث،                            
ويبلغ متوسط هذه الضرائب، ثالثة         .  سواء على شكل برتول خام أو منتجات مكررة أو حتى استهالك                     

يف الواليات املتحدة     % 65 و     أضعاف تكلفة البرتول اخلام يف دول اموعة األوروبية، وضعفني يف اليابان                      
وقد قدرت دراسة لألوبك يف أن فرض ضريبة الكربون على مستوى اموعة األوروبية                        .  )119(األمريكية

 ماليني برميل يومياً حبلول     3و   . 2000 ألف برميل يومياً حتى عام       700ستؤدي إىل ختفيض الطلب مبقدار      
ولن يقف أثر هذه التحديات البيئية عند الطلب         . )120(ر بليون دوال  14، وإهنا ستكلف األوبك     2005عام  

على النفط ، وإمنا سينعكس كذلك على اخنفاض معدالت النمو يف الدول األوروبية حيث يقدر اخلرباء معدل                    
  )121(%.1.3 -% 2.5اخنفاض الدخل القومي يف أوروبا من جراء هذه الضريبة بني 

 
 ::::عرض النفط عرض النفط عرض النفط عرض النفط .  .  .  .  2

 مليون برميل يومياً عام       33 أن إ�تاج منظمة أوبك من النفط سيصل إىل حوايل                 تشري التقديرات إىل    
من إمجايل اال�تاج العاملي عام     % 47 مليون برميل يومياً أو      43وإىل  ) من إمجايل اال�تاج العاملي   % 38 (2000
ه من الصعوبة   رغم التوقعات بالزيادة إال أ�     .  1993 مليون برميل يومياً عام       24.5 مقار�ة ب    )122( 2010

مبكان التنبؤ بإمجايل العرض خاصة وأن مالمح النظام العاملي اجلديد للطاقة تشري إىل أن الدول املنتجة مل تعد                         
قادرة ، يف ظل السوق العاملية احلالية على حتديد السعر والكمية معاً، وقد أدى ذلك إىل جلوئها لتحديد سقف                     

                                           
)117(  

  .   30: ماجد املنيف، مرجع سبق ذكره   
)118(  

  .64 : 1994التقرير االقتصادي العربي املشرتك،   
)119(  

-64 : 1992، يو�يه 26، العدد التعاون، "يف ظل عامل متغريالفرص املتاحة : البرتول ودول جملس التعاون "عبد ا القويز،   
67. 

)120(  
  .88 : 1992التقرير االقتصادي العربي املوحد،   

 .1992 : 65عبد ا القويز، مرجع سبق ذكره      )121(
)122(  

         .  املرجع السابق  
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لعرض والطلب يف السوق مع وضع سعراً اسرتشادياً يرتبط بسقف               اال�تاج على أن يرتك حتديد السعر لقوى ا            
  .)123(اال�تاج املقرر من قبل املنظمة 

ومبا أن االلتزام حبصص اال�تاج يعتمد على ظروف األقطار املنتجة وعلى مسارات التنمية لديها، فإن                    
 من عجز يف امليزا�ية منذ         حجم التزام هذه الدول يصبح حمل تساؤل خاصة إذا ما علمنا أن معظمها يعا�ي                      

ومن هنا فإن ازدياد حاجتها إىل العوائد املالية، قد يدفعها إىل اخلروج عن احلصص                        .  منتصف الثما�ينات 
فاخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية إىل أقل من السعر              .  )124(املقررة، وبالتايل إغراق األسواق بالنفط     

 دوالر، مع استمرار احتياجات هذه الدول ملوارد لتمويل               18 وهو    االسرتشادي الذي حددته منظمة أوبك       
وارداهتا، جيعلها حتاول زيادة عوائدها عن طريق زيادة صادراهتا النفطية، مبا يتجاوز احلصص اليت مت حتديدها                  

  .)125(سابقاً
ل فائض  وعلى الرغم من أن وجود طاقة إ�تاجية فائضة قد يؤثر سلباً على استقرار األسواق من خال                   

العرض، إال أ�ه قد حتد يف �فس الوقت ، من التقلبات اليت قد تصيب هذه األسواق �تيجة لوجود أزمات معينة                       
غري أن توفر طاقة إ�تاجية، كبرية            .  قد تؤدي إىل اخنفاض العرض، كما حدث خالل أزمة اخلليج األخرية                    

 واليت تتطلب بدورها فوائض مالية كبرية، مل تعد            يتطلب استثمارات كثرية يف البنية التحتية للصناعات النفطية          
وقد يرتتب على ذلك اللجوء إىل االقرتاض، خاصة وأن االستثمار             .  )126(موجودة لدى الدول املنتجة للنفط     

يف هذا اال مل يعد مغري جداً للشركات �تيجة الخنفاض السعر احلقيقي للنفط مما يؤثر سلباً على العائد                                  
  .)127(لالستثمار

                                           
)123(  

 18 مليون برميل يومياً لسعر اسرتشادي  قدره 24.5ال�تاج ب  على ربط سقف ا1993استقر الرأي يف اجتماع أوبك عام         
  . دوالر للربميل21دوالر للربميل، مت زيادته الحقاًإىل  

، معهد البحوث       " السوق العاملية للنفط واملتغريات االقتصادية املؤثرة على النفط العربي يف التسعينات                                       " منى الربادعي،              )124(
  . 60-21 : 1993 ، النفط والتنمية العربية يف عقد التسعيناتوالدراسات العربية ،  

النفط والتنمية العربية يف عقد           يف،   " األوضاع السياسية الداخلية واستخدام عوائد النفط يف التسعينات                 "مصطفى كامل السيد،             )125(
  .104-85 : 1993، معهد البحوث والدراسات العربية، التسعينات 
 أ�ظر كذلك، 

 ، Washi ngt on ،Policy East Middle ،"Oil For Order World New A ، Akace m ammadMoh
Vol.1، No.3، 1992:23-32.   

من   50% دوالر للربميل والذي يعادل 5.5 سوى 1974 بأسعار ومعدالت صرف 1991مل يتجاوز سعر برميل النفط اخلام عام     )126(
  . ماجد املنيف، مرجع سبق ذكرهللمزيد أ�ظر.  1974مستواه عند بداية عام  

-1990 ماليني برميل يومياً خالل الفرتة              9تشري التقديرات إىل أن التكلفة الرأمسالية لرفع الطاقة اال�تاجية لدول األوبيك حبدود                                )127(
 باليني  7ون برميل يومياً،      ملي 2.5 بليون دوالر لزيادة الطاقة اال�تاجية يف السعودية              16.7 بليون دوالر، منها       58 لتصل إىل      1995 
ا�ظر يف ذلك هنري عزام،         ). ( مليون برميل يوميا      1( باليني يف االمارات العربية املتحدة              4،   ) مليون برميل يوميا      1.1(يف الكويت      
  .33-9 : 1990، ديسمرب 20، العدد التعاون، "االحتياجات املالية املتوقعة لقطاع النفط خالل التسعينات" 
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 يفوق حجم العوائد      2000وقد بينت دراسات سابقة يف أن حجم االستثمارات املطلوبة يف عام                    
 مليون برميل �فط فقط يومياً فإن         20 ، وأ�ه إذا اكتفت األقطار العربية با�تاج            )128(النفطية املتوقعة للعام �فسه    

فمن هنا فإ�ه    . )129(ت األجنبية   عائداهتا من النفط قد ال تكفي لسد حاجات هذه االستثمارات من العمال              
من أهم التحديات اليت تواجه الدول النفطية يف هذا القطاع هو املواز�ة أوالً بني فائض الطاقة اال�تاجية وتوقع                           

 . ، والذي اليعترب أمراً سهال �تيجة للعوامل اليت مت التطرق إليها)130(زيادة الطلب على النفط
 
 امج االصالح االقتصاديامج االصالح االقتصاديامج االصالح االقتصاديامج االصالح االقتصاديبربربربر: : : : القطاع الغري �فطي القطاع الغري �فطي القطاع الغري �فطي القطاع الغري �فطي ) ) ) ) بببب((((

تواجه الدول املنتجة للنفط يف الوقت احلاضر اختالالت هيكلية سامهت يف احداثها بعض السياسات          
فقد أدت الفوائض النفطية إىل تبين احلكومات لربامج تنمية             .  اليت اتبعتها هذه الدول خالل العقدين املاضيني         

تثماري، مرتفع يهدف إىل توفري خدمات  عامة بدون                كبرية اشتملت على معدالت إ�فاق عام، جاري واس              
وقد أدت إىل هذه السياسات إىل تفاقم العجز املايل هلذه الدول، والذي يعكس استمراره، خطورة                       .  مقابل

ورغم اخنفاض العائدات النفطية بعد منتصف الثما�ينات مل يكن هناك اخنفاض مماثل يف               .هلا الوضع االقتصادي   
من الناتج االمجايل    % 7والذي بلغ    ) عجز داخلي (إىل وجود عجزاً متزايداً يف امليزا�ية العامة            اال�فاق مما أدى     

باإلضافة إىل ذلك أصبح هناك عجزاً متزايداً          . )131( 1980عام  % 18.56 مقار�ة بفائض     1995عام  
فبعد أن ظلت    .  والذي يعترب مؤشراً آخر على االختالالت اهليكلية          ) عجز خارجي (يف ميزان املدفوعات      

، بدأت الدول العربية املصدرة للنفط، حتقق عجزاً وصل إىل           1982حتقق فائضاً يف املوازين اجلارية حتى عام         
 .1987عام % 0.7 مقار�ة  بــ 1995من الناتج احمللي االمجايل عام % 6.3

 أو غري   وقد ترتب على ذلك، من ضمن أشياء أخرى، جلوء أو توقع جلوء هذه األقطار بشكل مباشر                  
مباشر إىل تبين برامج لالصالح اهليكلي هتدف إىل ترشيد اال�فاق العام من خالل ختفيض الدعم أو حجم                               
العمالة يف القطاع العام من جهة وزيادة االيرادات العامة من خالل زيادة الضرائب ورفع أسعار اخلدمات وإصالح                  

                                           
 االستثمارات املطلوبة ملشاريع تنموية حمددة       1982 قطر عام    -رت دراسة مقدمة ملؤمتر الطاقة العربي الثا�ي والذي عقد يف الدوحة               قد    )128(

 بليون  159 بليون دوالر منها لأل�شطة االستكشافية،        144 بليون دوالر حبيث تذهب       394 حبوايل   2000يف قطاع النفط حتى عام        
وقد قدرت  .   بليون دوالر لتطبيق تصفية االستخالص املعزز          11ن دوالر ملعاجلة وجتميع الغاز الطبيعي، و              بليو 80دوالر للتكرير،     
دراسة أخرى قامت هبا شركة إيين بناء على منوذج االعتماد املتبادل بني أقطار األوبك وأقطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن                                 
 تريليون دوالر بأسعار عام       1.85 و    1.5 يف هذه األقطار سترتاوح بني           1990تى عام     ح 1980 املرتاكمة من عام        االستثمارات 

  .215: ، مرجع سبق ذكره 1987-1972النفط واملصاحل العربية، ا�ظر علي عتيقة، ( . 1980
  .216:  ، مرجع سبق ذكره 1987-1972علي عتيقة ، النفط واملصاحل العربية ،     )129(
)130(  

 . بق املرجع السا  
 301 : 1996 ، 328 : 1994التقرير االقتصادي العربي املوحد،    )131(
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االضافة إىل اتباع سياسات متوقعة هتدف إىل زيادة       النظام الضرييب وإجياد مصادر دخل بديلة من جهة أخرى، ب         
  .  )132(القدرة على املنافسة مثل حتويل ملكية القطاع العام أو إدارته إىل القطاع اخلاص 

ومن هنا، أصبح من الضروري توقع أن يكون هناك ترشيد لال�فاق خالل السنوات القادمة مما                                     
وى معيشة األفراد ودرجة الرفاه يف هذه األقطار بشكل               سينعكس على منط التنمية بشكل عام وعلى مست            

ورغم وضوح مثل هذا التصور اقتصادياً، إال أن اختاذ قرارات هتدف إىل ختفيض الدعم وفرض                           .  خاص
فهناك اجتاه واضح يف معظم األقطار         . ضرائب ورسوم قد حتتاج إىل قرار سياسي أكثر منه أي شيء آخر                   

 اخلاص من خالل �قل ملكية بعض الشركات واملشروعات العامة إىل القطاع                     بأمهية إعطاء دور أكرب للقطاع       
وسيكون ملثل هذه    . اخلاص هبدف ختفيض  اال�فاق العام من جهة ورفع كفاءة هذه املشاريع من جهة أخرى                     

وائد التوجهات ا�عكاسات كثرية على اقتصادات هذه األقطار مما يتطلب النظر جبدية أكثر إىل حماولة استغالل الع
 .النفطية بشكل أكثر كفاءة حبيث حتقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أكرب

 
 :آفاق العون االمنائي العربي وتدفق االستثمارات املباشرةآفاق العون االمنائي العربي وتدفق االستثمارات املباشرةآفاق العون االمنائي العربي وتدفق االستثمارات املباشرةآفاق العون االمنائي العربي وتدفق االستثمارات املباشرة: : : : حتديات أمام الدول الغري �فطية حتديات أمام الدول الغري �فطية حتديات أمام الدول الغري �فطية حتديات أمام الدول الغري �فطية ) ) ) ) 2((((

ول العربية   لقد كان الخنفاض العائدات النفطية للدول العربية املصدرة للنفط آثاراً كثرية على الد                            
كما رأينا اخنفض حجم العون االمنائي العربي واملتمثل يف ما تقدمه الصناديق العربية سواء                        األخرى، حيث    

وقد بدى واضحاً اخنفاض حجم هذا العون مع ازدياد العجز يف احلساب اجلاري للدول               .  الوطنية أو االقليمية  
م العون االمنائي العربي يف املستقبل بتوقعات العوائد النفطية          وبالتايل فمن الطبيعي أن يرتبط حج      . العربية املاحنة 

ومبا أ�ه ليس من السهولة توقع حجم العائدات         .  من جهة، وباألوضاع االقتصادية للدول املاحنة من جهة أخرى          
عدل النفطية يف املستقبل �تيجة لعدم وضوح الرؤيا املستقبلية فيما خيص أسعار النفط والطلب العاملي عليه وم                   

منو االقتصادات الصناعية باإلضافة إىل عوامل أخرى مت التطرق إليها سابقاً، فإ�ه من الصعوبة توقع حجم العون                     
ورغم القناعة يف أن قرار الدعم العربي هو قرار اقتصادي وسياسي                    .  العربي يف السنوات العشر القادمة        

 احتمال استمراره، أرى أن الوضع االقتصادي املتوقع          وهبدف إىل حتقيق تنمية يف األقطار املستقبله له، مما يعين            
لألقطار املنتجة للنفط �تيجة للتقلبات يف أسواق النفط وزيادة التزامات التنمية لديها سوف يؤدي إىل ختفيض                         

 .حجم هذا الدعم ، حتى وإن كان هناك استقراراً يف أسعار النفط بشكل أو بآخر
ارات العربية املباشرة واليت تأثرت كثرياً  باخنفاض حجم              وقد بدى واضحاً اخنفاض حجم االستثم         

ومع الوضع بعني االعتبار احتمال اخنفاض هذه العائدات �تيجة لألوضاع االقتصادية                         .  العائدات النفطية  

                                           
)132(  

التخصصية ،   )حترير(، يف سعيد النجار          "اآلثار املالية للتخصصية مع االشارة للبالد العربية              "بيرت هيلر وكرستيان شيلر،            
  .152-112 : 1987، صندوق النقد العربي، أبو ظيب، والتصحيحات اهليكلية 
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واالصالحات اهليكلية املتوقعة يف األقطار املنتجة للنفط من جهة أخرى، فيبقى أمام الدول املستقبلة                                      
ن تعمل، وبكفاءة أفضل، على استقطاب جزء رئيسياً منها من خالل العمل على تصحيح                             لالستثمارات أ  

مبعنى آخر  . االختالالت اهليكيلة لديها وإجياد مناخ مناسب لالستثمار بعيداً عن القرارت الغري مدروسة                       
أسواق رأس  هناك حاجة ملحة لتحرير هذه األسواق سواء من �احية أسعار الصرف أو التجارة اخلارجية أو                     

 .املال حبيث تكون حافز لتدفق استثمارات عربية وغري عربية إليها
وغين عن القول أن األوضاع االقتصادية يف الدول العربية املنتجة للنفط وتبنيها لربامج هتدف إىل                              

يها، ستؤدي ختفيض اال�فاق العام باإلضافة إىل توفري أيدي عاملة وطنية وأخرى غري عربية يف الكثري من املهن لد     
إىل اخنفاض معدل توظيف العمالة من الدول العربية وأهناء عقود جزء مما لديها ما سيكون له أثراً كبرياً على                           

فمشروعات التنمية اليت   . حتويالت العاملني من هذه األقطار، وبالتايل على مسامهتهم يف الناتج القومي االمجايل              
يف السبعينات والثما�ينات قد اكتمل معظمها وا�تهت مرحلة                   كا�ت قد بدأت يف األقطار املنتجة للنفط                   

اال�شاءات ودخلت يف طور اال�تاج، وإذا ما أضيف إىل ذلك ما يرتتب على اخنفاض العائدات النفطية من                             
اخنفاض يف اال�فاق العام باإلضافة إىل اخنفاض أجور العمالة اآلسيوية مقار�ة بالعمالة العربية، فستبدو احلاجة                       

باإلضافة إىل ذلك فقد اكتسبت األيدي العاملة            . دي العاملة العربية ضئيلة مقار�ة مع العقدين املاضيني              لألي
الوطنية مهارات معينة يف مهن كثرية مما سيجعل معدالت االحالل مرتفعة يف السنوات القادمة، مثل قطاع التعليم                   

لي يف األقطار العربية املصدرة للعمالة يعا�ي من          ومبا أن سوق العمل احمل     . والوظائف القيادية يف القطاع املصريف     
اختالالت هيكلية تتمثل يف وجود فائض من األيدي العاملة، فقد يؤدي هذا، إن مل خيطط له بشكل جيد، إىل                        
ارتفاع �سبة البطالة يف هذه األقطار خاصة وإن معظم العائدين قد يستقرون يف املدن الكربى من خالل                                    

و�اهيك عن القول مدى تأثري اخنفاض حجم التحويالت                 ).  قطاع غري منظم    (مشية   ارتباطهم بأعمال ها    
 .واملدخرات على ميزان املدفوعات بشكل خاص وعلى الناتج القومي االمجايل هلذه األقطار بشكل عام

 
 اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

 فقد  يف الوقت الذي أتاحت به احلقبة النفطية فرصاً عظيمة للدول العربية خالل العقدين املاضيني،                     
فاألمهية النسبية اليت تكتسبها فرتة السبعينات يف الوطن العربي تعود أساساً              .  محلتها مسؤوليات ثقيلة وكثرية    

إىل الدور املتميز الذي لعبه قطاع النفط يف مسار وطبيعة التنمية العربية سواء يف الدولة املنتجة أو املستوردة                        
دات النفطية أتاحت للدول املنتجة للنفط فرصاً هائلة للتطور                     فالزيادة الكبرية اليت حتققت يف العائ            .  له

أما البلدان العربية الغري �فطية     . االقتصادي من خالل توفري الوسائل الالزمة لتحسني مستويات معيشة مواطنيها           
د وق. فقد أتيحت هلا فرص كثرية من خالل ا�تقال عناصر اال�تاج، سواء العمالة أو رأس املال ، عرب احلدود                       
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سامهت الفوائض النفطية، باإلضافة إىل ذلك، يف تعزيز دور املشروعات العربية املشرتكة ومن ثم حتقيق                                 
 .خطوات ملموسة حنو التكامل االقتصادي

وقد مرت السوق النفطية خالل العقدين املاضيني بتقلبات حادة كان أحد أسباهبا تغريات هيكلية يف                  
و�تيجة . كرب األثر على اال�فاق العام ومن ثم برامج التنمية يف األقطار العربيةجا�يب العرض والطلب ، مما كان له أ    

لعوامل ومتغريات سياسية واقتصادية، بعضها إقليمي واآلخر دويل، فقد بدأت السوق العاملية للنفط تشهد فرتة                 
أسعار النفط ومن ثم     حتوالت يف مطلع هذا العقد مما أدى إىل وجود رواج �فطي كان له أكرب األثر على تراجع                        

على عائداته، مما يتطلب اهتمام أكرب من قبل الدول العربية املصدرة للنفط يف كيفية ترشيد ا�فاق هذه العائدات                   
يف ظل ظروف قطرية وإقليمية ودولية غري مستقرة، واستخدامها أكفأ استخدام خاصة وأن النفط يعترب مصدر       

 .كس أثره على توفري تنمية مستدمية لألجيال القادمةرأس مايل �اضب وغري متجدد، وبالتايل ينع
ورغم صعوبة استشراف أسواق النفط بسبب تعدد املتغريات وصعوبة تقديرها، فسيبقى للنفط دوراً        

رئيسياً يف مسار التنمية العربية خالل العقدين القادمني، مما يلقي على األقطار العربية مسؤولية تعظيم االستفادة                   
 ينتجها وجود مثل هذه السلعة من خالل استغالل العائدات النفطية استغالالً جيداً، يف الوقت                    من الفرص اليت  

وبالتايل يتطلب االستمرار بالتمتع بالفرص اليت تتيحها وجود هذه       . الذي يتم فيه البحث عن مصادر دخل بديلة       
 واالقليمي والدويل حيث الميكن        املادة احليوية ، وجود الكثري من املسؤوليات اجلسام على املستوى القطري                  

 . قبول الفرص ويف �فس الوقت جتاهل املسؤوليات
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 : : : : املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية 
 

  
 .، سنوات خمتلفة التقرير االقتصادي العربي املوحداألما�ة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون،  

 
  .1996 ، 11 ، العدد ة االقتصاديةالنشراألما�ة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية ،   

وقائع ،  "مصادر النفط والغاز الطبيعي يف الوطن العربي        "األما�ة العامة ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،           
 .، الد الرابع 1994 مايو 10-7، مؤمتر الطاقة العربي اخلامس

 
: واخلدمات الصناعية بدول جملس التعاون              البنى التحتية      "إحتــاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي،                  

  .98-13 : 1995، سبتمرب، 39، العدد التعاون، "الطموحات والتحديات
الدورة الرابعة عشرة     ، ورقة غري منشورة،          "استهالك النفط والطاقة يف الدول العربية           "االدارة االقتصادية،      

ألقطار العربية املصدرة للبرتول، الكويت        إبريل منظمة ا     20-15، الكويت    ألساسيات صناعة النفط والغاز     
1995. 

، املعهد العربي للتخطيط،      مستقبل التنمية العربية والعمل االقتصادي العربي املشرتك           االمام ، حممد حممود ،           
  .1993الكويت  

بريوت ،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،         1994تقرير التنمية البشرية لعام        بر�امج األمم املتحدة االمنائي،            
1994. 

 تأثري التغري يف الصادرات النفطية على اقتصادات الدول العربية املصدرة " محوده ، شوكت ومظفر الربازي ،  
  . 1987 ، 2 ، العدد 13 ، الد النفط والتعاون العربي، " للبرتول وعلى جتارهتا اخلارجية 

، يف معهد البحوث والدراسات العربية، "لوطن العربيالنفط وقطاع اخلدمات  يف ا  "سليمان ، علي عبد العزيز ،        
  .266-233 : 1993، النفط والتنمية العربية يف عقد التسعينات

النفط يف،  " األوضاع السياسية الداخلية واستخدام عوائد النفط يف التسعينات            "السيد ، مصطفى كامل ،           
  .104-85 : 1993 العربية، ، معهد البحوث والدراساتوالتنمية العربية يف عقد التسعينات

املشروعات العربية املشرتكة يف االستثمارات البرتولية         " ،  ) أبيكورب(الشركة العربية لالستثمارات البرتولية         
دراسة غري منشورة ، الدورة الرابع عشر ألساليب صناعة النفط والغاز،             " ودورها يف تعزيز االقتصاد العربي       

  . 1995 �يسان ، 20-15ار العربية املصدرة للنفط ، الكوت ، األما�ة العامة ملنظمة األقط
، اجلزء الثا�ي، مركز دراسات الوحدة        وجتارهبا وتوقعاهتا : الوحدة االقتصادية العربية   حممد لبيب ،            شقري ،    شقري ،    شقري ،    شقري ،     

  .1986العربية، الطبعة األوىل، بريوت، 
يف مجيل  " يط والسوق يف األقطار العربية      أثر التغريات اخلارجية على مستقبل التخط       "صادق ، علي توفيق ،          

، املعهد العربي للتخطيط بالكويت،           مستقبل التخطيط يف األقطار العربية          ). حترير(طاهر وصاحل العصفور     
1994 :87-144.   

، النفط والتعاون العربي   " النفط والتنمية يف الدول العربية       "الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي،          
  .118-55 : 1995، 73 ، العدد 21الد 

جملة ،  "األبعاد الدولية واالقليمية واحمللية ملواجهة أزمة الديون اخلارجية للدول العربية املدينة            "مجيل ،    طاهر ،    
   .121-81 : 1993، 2/1، العدد 21، الد العلوم االجتماعية

آفاق التنمية العربية   يف سعيد النجار،    " العامل العربي السياسات البيئية والتنمية املتواصلة يف      "طلبه ، مصطفى ،      
، الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي، مطابع الشروق،                        يف التسعينات  

  .224-195 : 1993القاهرة 
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    ، النفط والتنمية  النفط والتنمية  النفط والتنمية  النفط والتنمية   "توظيف عوائدالنفط يف التنمية البشرية العربية يف التسعينات             "أمنية عز الدين ،         عبدا
  .146-107 : 1993، معهد البحوث والدراسات العربية،  العربية يف عقدالتسعيناتالعربية يف عقدالتسعيناتالعربية يف عقدالتسعيناتالعربية يف عقدالتسعينات

النفط واملصاحل  ،  "الوضع املايل واآلفاق املستقبلية     : الطاقة والتنمية يف الوطن العربي       "عتيقة ، علي أمحد ،           
  .1987يت ، ، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، الكو1987-1972: العربية

النفط والتعاون   ،   "الوضع احلايل واآلفاق املستقبلية      : الطاقة والتنمية يف الوطن العربي        "عتيقة ، علي أمحد،          
  .44-13 : 1983، 4، العدد 9 الد العربي

، املعهد العربي للتخطيط بالكويت، مؤسسة      النفط واملشروعات العربية املشرتكة   عتيقة ، علي ومسيح مسعود،       
  .1988 ميل، الكويت، الك
، دراسة غري منشورة، الكويـــــت،       العائدات النفطية وأثرها على عملية التنمية يف الوطن العربي          زياد ،    عربية ،  

1993 : 276. 
، ديسمرب  20، العدد    التعاون،  "االحتياجات املالية املتوقعة لقطاع النفط خالل التسعينات          "عزام ، هنري ،        

1990 : 9-33.  
ورقة غري منشورة،   "  مع منوذج تطبيقي    1993مدخل لشرح �ظام احلسابات القومية لعام         "ضاض ، كامل ،      الع 

  . 1994اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، عمان 
 

، معهد  "آثار اخنفاض عائدات النفط على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف السودان             "علي ، حممد أدهم ،         
  259-240 :  1987، القاهرة، فرباير،    آثار عوائدالنفط على التنمية االقتصادية العربية       مي، التخطيط القو

. 
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